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'Vyda,nie dok .I' ad n ego kalendarza informacyjnego 

'dla mi.eszka11ców Łodzi okazafo sie rzecza trudna z -IJO-„ ,_ " 

woclu, że prawie wszystko byJo w tej sprawie dopiero do 

zrobienia; nic, lnb prawie nic, nie by.l'o materyału gotowego, 

a zash1Cl'UJ
0 

8ceo·o na zaufanie. · 
tJ,-z tJ 

Jeżeli powiemy, 'że w Jóclzkich lrnlernlarzach poda-

V\rano „calendarium" u,fożone dla innych miast, t. j. \vslrn

:zywano w niem wschód i zachód s.1'01l_ca, cUugość dnia, 

wschóti i za.chód księżyca i t. p. pod.fug clanych obliczo

nych dla miejscowości leżi}l"ych o wiele stopni geograficz

nych dalej na północ lub wschód, że z roku na rok prze

drukowywano też snme taryfy domów i spisy firm han

dlowych, że w kalell<larzn .I' ód z kim stale podawano 

odległośt~ różnych miejscowości e111·opejskich od W ar

s ~ a. wy i t. d. i t. d. - przytacza,my to tylko w tym 

celu, by wykaz~ić, jak \Viele trzeba hy.l'o pracy włożyć 

w tę książkę, a wfaściwie - wyt.romaczyć się chcemy 

z niedok,fadności, ja,kie w pierwszym roczni.Im znałeś(~ 

się musia.l'y. 
W yd anie kalendarza ,, Czas" w tej postaci i rozmia

rach, w jakich go Szanowni Czytelnicy otrzymują, by~o 

możebnem li tylko przy udziale kilkmmstu fi;i,chowców, · 



których przy wspólnej pracy zjednoczyd' cel, na jaki ka
lendarz zostaje wy elany. A wd'aśnie ten udzial, to opraco
wanie każdego dziad'u przez ludzi, bezpośrednio się z daną 
specyalnościt~ stykających, wyróżnia nasz kalendarz z po
śród innych, wydawanych i opracowyvvanych, zazwyczaj, 
przez pojedy11J;zego czfowieka. 

VVJ'ączenie do lrnlendarza działu popularno-naukowego 
ma w naszych warunkach szczególną racyą. Wydawnictw 
popularno-naukowych mamy dotqd nie wiele, zaś istniejące 
są,' niestety, jeszcze mało„. popularne wśród szerokiego 
ogółu. Więc .to ;,przemycanie" wiedzy do każdego domu, 
który kupuje kalendarze - zdawało nam się czynem nie 
bez wartości obyvvatelskiej. 

·Oddając w ręce ogółu pierwszy rocznik kalendarza 
~~Czas", wdzięczni będziemy ·każdemu, kto wskaże nam 
jego usterki i zawarte w nim blęd y, by następny rocznik 
hyd' o<l nich wolny. 
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Plan 111. ł,odzi. 
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1. Dzial lrnlnndarzowy. 
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Dni Galowe Dworsl\:ie • 
Dom Cesarsko-Rosyj~ki 
Calendarium . 
Święta ruehome . . . . · ;-, . ."., . · 
u"ólny widok nieba w r. 1900, przez G. Iolwmtikiego 

2. Skoi~owidz ważniejszych miejscowości leczniczych 
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St.emple wekslowe i aktowe 
Podat.ek paitstwowy od przedsiębiorstw 
Po1latek od rnieszkai1 . 
Tablice uiiar i wag 
Proce n t.y składane 
Taksy zawodów wyzwolonych 
Koleje . . . · · · · · · 
Wykaz odleglości stacyj kolejowych od Łodzi · 
Por·zt.y . 
Telegrafy 

„. 

str. 

5 
7 
9 

10 
13 
40 
46 
54 
75 
81 

92 
14S 
1U 
145 
155 
171 
175 
178 
179 
183 
l88 
192 
193 
195 
201. 
214 



II 

Wykaz większych miast i osad ze wskazaniom ludności, opl1ity poczto-
wej, Lanków i t. p. • 229> 

5, Alfabetyczny wykaz statystyczny wszystkich pai1stw świata 251 
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7. Taryfa nieruchomości łódzkich 1-51! 

li. Dział adresowy. 
1. Przewodnik adresowy, zawierający wykaz ins•ytucyj rządowych i szkól; 

instytucyj prywatnych, lu:rn'dloW:yeh, .lihLntropijnych; naukowych, sporto-
wych; adresy lokarzy, adwokatów, inżynierów i innyćh w m. Lodzi 3 

2. Spis firm handlowych i przomyslowych w m. Lodzi 39· 
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Ili. Dział popularno-naukowy. 
1. Zarys opieki publiczne.i nad dziećmi, skroślil Józnf I\Jayłmtrm 
2. Słowniczek popularnych wiadoIIibŚci t hygieny rl:>:ier•iF:eej • 
a. Rys hygieniczny chorób zalrnfa1yeh, podał Dr. Stanislaw GutenLag 
4. Nieco o ubezpieczeniach, przez C. i JL . 
5. Z dziejow kalendarza, przez G. Totwii1skiago 

Ogłoszenia. 

3 
9 

103. 
128. 

135. 

„ 
I 

S JE.=> IS 

ogłoszeń, zamieszczonych przed tekstern. 
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Spiro S. 80 Waszezyi1ska C. 67 ! 

Stanisław" 48 Wąsowski Ludomir 62 

Stebelski I. 101 W einkrnnz S. 72 

Stein Ch. 59 W eimcicl.t S .. ()4 

Steinberg Dr. 81 Wolier K t\6 

Stępkowski A. 38 Wen de Karol 5ll 

83 W en de & Znrske . 25 
Strakun . W esotowscy B-cia 10 
Sturnman E .. 57 
Stiirtzel Borys ~5 Wężyk I. B. . . 26 

Styrl·L:a I. 53' Widerszal Seweryn 83 

66 Wiener M. A. 24' 
Su;;ke Juli an Wiesel I. 55 
Sz.1tu•n I. . . 91 
S1.e11c1·ii1;;ki Józef . 71 Wiesenberg Feliks 70 

S:r.c:r.epaitSki Karol 54 Winter Cb. M. 71 

Szeres~;,wski Adolf 77 Wischuiak M. W .. 24 

Szh1.111owiez E. 60 Wissorn J,eon s~n 11 

Sznrngiet· J. . . 24 Wiślicki Ch. I. 15' 

Sr.mulowicz Jakób 69 Wofsy J1\zef. 101 

Szmulowi1·z Mui1rycy 70 Wol~ki I. 63 

Sima i der O. &: Co. 66 Wolski L. 55 

Szoptika IC i S-ka · 67 Wulffsołrn Hugo 8:1 

81.piro ~L A. i S-ka. 31 „Wulkan" . 18 

Szule Fllrd~'!H\nd 90 Wiinsche Juliusz 65 

Szulc l\t1.roi Juliusz 32 Wystawa sztuk pięknych 82 

Szyk W. A .• 82 Wyszewia8ski L. . . 25 

Sqml\nski F. 14 Vorwerk W. 49 

Teichfeld Józef 85 Zalszupin I. S. 83 

Tempel l. . 58 Zausmer O. E. 23 

Toneubaum I. 32 „Zt•wierclo" 1 

Thiede Wilhelm 102 Zcligson Eugenia . 95-. 

Thomas A. G. 53 Zielke o. Dr. . ' 101 

Thomas St. 67 Ziollrn ltozalia 91 •" 

Thonet B-cia 35 Zistel & Adler 93 

Tlraspolski 98 Zucker I. D-La . $() 

Toepffer L. 85 ~yrnrdowski sktad 37 

Tyber A. I. 1~ Zukowski K .. .76-

---------~ 
,.... 
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~{ TOWARZYSTWO AKCYJN'E ~ 
{lJ Wyrobów Eawełniariyeh ł}~l' 

~ BI ZL i n I i ~ ~ ~ p Wd W
1
·. i~ze~B~ie po

1
d to!~ią.1 . 

l~ rzę za nra a ws ny; j. ;.{a n1a1 

i~{} Drukarnia, Blicharnia i Apretura+ ~~ 
~l WYRABIA: . W 
}U Szyrtynu·i Kl'o~niaki, P~ótua 'We vrszy;;tkich ga- ~ 
·~n tnnkach~ :1viaLh1poln:m w najwyższych µ;~tunka:<·h, 1& 
~ Ryps,. P,mską Hernngbonę, Barchany, Pikę, Bry- ~ 
"'~i lantynę, Satynki, Ręczniki, Serwety. Chu::;tki '10 ~t' 
Gł uosa i inne tow11ry wchodzq.(\U w :r.aJ.;.n'.s prniluk('yi ~~ 
~ lmwelniauej. ~ 
~ \Vszy;.;tkiP powy;i,sze towary są bielone nowym ~[JOtiObcm za ~ 

J1ij pomocą elokLrol~.zy, wprn.lezionym prze~ in~.· S.'· N. Step1mowa. ['ffi.'.' 
':(B:'ll Nowy Leu sposob ma tę zaletę, ze me mszczy towaru tak, lSa 
'\;J jnk sposób dotydtczasO\l'Y ;r,a po111ur~,~ chlorku. 

::\l Towar bielony za pomocą elektrolizy jest od 10-20°/o trwalszy. BJ 

~ Skład trHówny: 
~Jl w Łodzi, ulica Piotrkowska dom W-go J. Heinzla. ~ 
~ Prócz tego firma posiada składy: ~„ 
~
.' 

W WAlt8ZA WJ,g, n p. J. Hein;-;cl, ul. Gr,sia .~2 :J, 

~[ł. 
" St.-PETfWSBURGU, u p. Heiuzc1, Grnitiuuyj Dwor, 
" MOSKWIE, n p. K. Stucken, ~. 
„ HYDZE, u pp. C. Loreh & Oomp., f$' 

~~ " ODESSm, . tfj 
;cti " HOSTOWIE n/D. Jk! 

~~~~~~~~~ 
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171·1· " ~l Ut 1 
Akcyjnego rI'owarzystwa 

ul. J»iotrkowska 14(), 
T\ el ef o n_mt 

poleca 

Patentowane Pasy "REDDA 
z<wpatrzone w następującą markę fabryczną 

AYU 

Patentowany pas „HJDDDAVVAY" pntcnje ho:r. za
r:r.utu w gorącym klima.cin, ;ie~st nie~rów,iru1ny ~ak~ 
główny pas . do Sl1!noprz:~smc .(S?Hnktorow). rn Brngn!e 
równo, nie wycu~ga. SH} i pr:r.enos1 si.tę bez lii1<;;11Jmrnu~J'"' 
szej !draty~ 

P<1tentown.ny pa.s „HEDJJAvr A Y''' jesl. tr11sll?aMszy 
i:.f.lldl podwójnego pasa, skórzanego. 

Nie uleo·a wp.~ywom cicp.l'a, pary i \\·ilgoci; z wi(•lk;~ 
korzy.ścią st0Hovva{1y: w pralni:u·,h wdny, farl>iarniach, 
wykor]czalniach, przęd:r.a.lniach, tlrnlnia.r·h, w fabrykach 
papieru, mJyrrnch, tartakach, cuk1·owniach; browa.nwh, 
;zakbdach chemicznych, wa.rs:r.tata.ch 1ned1anH„:r.nych i L p. 

. Gw~r~ncy~ za k~zay ~~~ ~ry~inalny. 
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CUKIERN1E 

A1ERSANDRA ROSZKOWSRIEGO 
Piotrkow&ka Nr. 78, dom W-go Wienera 

Piotrkowska Nr. 107, dom W-go H. Sachsa 
polecę.j·ą: 

Cnkry 1lesnruwe, C:r.o\rnhttlki, KtLl'!lloll<i i HorlH1tnilri wlasm•go wyn1IJ11. C1.olrnladę 
i K:Llrno i pierw~1.0ri1f,:1lnycl1 iinu W;1l'8:Caw:;kich. Bomboniurli:i krnjowe i zagra11ic1,11u. 
Tor Cy j lody go Iowo jll'/,ll/, 1·;Lly St)/,01\ :r.imowy. no llY.yl.lrn Sia!lu\\'llj't~lt UoŚ1'.i w ollll 

·~ 
i 

(·11kinrniaeh ztqiro\1·ar1r.01w są luldony. 
----~----·---

A~· TRAUTWEIN· 
·-··-·~ 

I 

Hurtowy i Detaliczny Skład Herbaty 
firmy Wogau i C0 w ~Ioskwie, 

KAWIORU ASTRACHAŃSKIEGO, 
Delikatesów z fabryk krajowych i zagranicznych 

o r a z: 

110WARÓW HOLONIALNYCH 
w Łodzi, 

Pio-trkovvska 73, 
vis-ft-vis cukierni A. Roszkowskiego. 

~=--=-===-=„-·=-=.-=---··~·-===c._;,...;.;;;;;;.;;;====·-~~ 

ZAKŁAD 
C]E;SIELS~I il S1'1 el11A\RSI{] 

Paweł fłies1e~ 
Łódź, ulica Długa Nr. 105. 

Przyjmuje ctt~kowite lll'zqdzeni[L sklopcn.ve, ramy do okien 

wystawO\vych poMug mtjno\Ysz:ych systemów. 
8 



OGlJSLAW 

WA.RSZA\V A Marszalko\n;ka. F>O (dom \l":J'n.:·my) 

JEDWABIE ~ · WS!1ĄŻKI 
WEŁNY Q SC I KORONI~I 

ItAPELUSZE, ŻABOTY, W ACH!JAl{ZE. 

OKRYCI U 
SUKNIE i KOSTYUMY 

podług oryginalnych nrndali paryskich OOUGET, PAQUIN, ROIJFF, RAllDNITZ etc. 
lf·n·a~:;a; .hko 111iarn wysln1·1:Z<l strtnili rl11lirz,, 11.'żą•·)·, oli.i11l•1~1'.: l1iu1k1· 

i 1lJ 11g11,<,:, srH'11l11iq '/, przodu. 

WYSYŁKA lJl'ób i grawiur-- gratis i francoT 

S1dnd plótna i bieli/juy gotowej. 

WYPUA WY KOl\llPLETNB 

A Do. r· zi'J· "'~1rlfi::l~ vDli~~„ 
. , „ . lvJaljJ ~r • , med~v & 

w W arsza;wie 
Hotel Angielski 6 Wierzbowa 6. 

~p "E11~-J 0Y ·~~~~--~~~--~~--~~~ 

'i W. LILPOP i S-ka 
. Warszawa, ulica DJuga N2 9, 

POLECAJĄ; 

·vvyrnby w~1:tsne oraz maszyny i nal'zędzia rolnicze 

m, pierwszol'zęclnych fabryk zngnn1icznych. ' ,~'i 
~.) e:·;,-ii"'v„ 

. 10 

DOI11 B~,1n,k.iur:>ku~Handluw11-l\ omi:,:ow y 
,f'f;,. ]'.r)· ~9 n~ ~ ft.li~ ~'l'""t -~i'l:'.f:\.? "!'~Hr1P]t:::;i;; cf~ ']""\ ;0r~ ~~ "'ir'i1;.·il~' 
~ •. ·'b~, '..L:":.1 • .,!L;'l!l,-f.Ji!l..~.J'.""' ~L:,i..+iD~"'-·":'J'".tL. "··" ·~·"·"'.:i,•'f" „~'O>.f~w""""·,:i,;;,b.lb "'llJl 

\\ w' S0$1\!0VllCU. 
Fi I i n: w (};m~"tE>dHiJ\~/fo, Beclzin]o i i\1i('\'lH1\Yi1\ 

L '·~,, ,.;/ /,. 

Wystawia przekazy ·:na miasta handlowe w kraju i zagranii:ą. 
Kupuje i oprz;·tla,ii: 1r.sz;·Jkiu papi1·ry p11tili;'.Z11i!, ak•·y;:. uliliµ:11·j'I', .iakot1·Y, 1,;ql,rn-· 
nie'J,ne 1no11e1y. i licL1drn11t.)·. \Yy111ii'11ia lrnpony t.11t;·_joY.t,, .iakiil.ili Li.,1y /,a,,l.a11·111. 

wyluonWllll<'. l IH:;t,pini·za :"i"/0 rnsy_j,,kir: pu~y1·zki pr•:111i1111·1: ud :~111ortyza(':t.i· 

PHZYJMU.JIG do IN KASSJ\ ?! (.,1. 
weksle, frachty kolejowe i wszelkie wartości. 

AKCY.JNg TO\VA lt/:Y8TvVO 

Piotrkowskiej a11ufaktury 

iarząd ·i Sldad w Lodii 
.ulica Piotrkownlra Ng oa~ dom Ronztadta. 

11 



TOVvAitZYSrrvvo AKCYJNE 
I 

WYROBOW BA WELNIANYCH 
r 

I. POZ 
Zakłady Towarzystwa, obejinuj13i: 

Przędzalnię bawełny, Tkalnię, Drukarnię towarów baweł
nianych, Farbiarnię, Apreturę i Warsztaty mechaniczne. 

VlYRABIAJĄ: 

~rnędzę bawełn!aną, w<1tkow<1,, półosnowną. osnowną i dwo-
• J OJU!, onvz. tkamny bawełniane w stanie surowym, bielonvm, 
farbowanym i drukowanym, a mianowicie: purlcale biali\ ']}ól
plótna (ereasy)i madepolamy, karkmy, liarchany pros!e nr
psowe i kortowe, <lymki hinłe, piki proste i wzol'zvste, ob;·us\r 
ręczniki i serwety, wigksze i mnie.isze, chustki de; i10~a, pod~ 
szewki różnego rodzaju, marle kolorowe, tricuny, doxy i dia
gonale, llatrnle, barchauy, (boje\ korLy bawełniane, zimowe 

i letnie (bnkskiny) i matnryały na hall\.i. · 

Ceny wyrobów Rą stałe 
podług cennikow, peryodycz:nie wydawanych. 

Sk]:a1Jd!y, ~r~~wne~ 
w I.iodzi: 

a) przy fabryce (ulica Ogrodowa) 
b) przy ulicy Piotrkowskiej ,N'Q 78

1

4 (llom 1.v,rasny). 

w W :wszawi e: 
przy ulicy Gęsiej ,NQ 16-18 (dom wlasny). 

w Moskwie: 
Rybny piereułok, mnvy gościnny fhvór ;N2 19. 

10 

ruł".'!ill.' ]i~i.,m~qi:j11Jll"""' !L!!'lllilU(~ l''-"''1 ip;nmli/·ni#if '.„.·-4,~~ill{"· ~~'"'.""l'~·~"lllill(,,„_::;;i""''~ .. tb!1~ "~µ1- ·"l!(fi"lTI1lllll1l'::~nm::Jlf~ I 
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~I·.······•··•···· „. · · · · • • • · · „. · · · · · • · · „ .„ • · · · · · · „ „ · · • „ • · „ „. · ·' „ · · · · „. · · · ·" „ · „o;:~'.:1/"fi 

l.,.·Ci;3! l"""ll :.f'ł.. ~,,.. ... · "'V'-7"· .. ~ .. "'"' ~r~-r:r ~ _-·~~.-:, 
'.~): "-"' ...c.JIL. ....!iLllb....liL.l!l ~"'-'.Jl..~ .A Li'.."r :I~ 

\J· . , . :~j 

~~&[ FARBIARNIA. i[~~ 
:i:;:>:. I: ~1 

I l(~~t~j;;~;~~~7(,~Y,~;ś~~~;)/»i;91:<,:~~~~)~~t:-~;;,:~1~J1k~~~j'.,\i;9;'.;i;!r}5i;:~~;,-~-:J.;)/.C~)~~~] I 
[g_laa11h1mmu11!10 .&Jnmi".f)h„„,I lhl":n!'ih,„w„n1e'.IBJ;;,,:ll]jifu;_„i' )hn1m»lh1•,._„„l11· )n;nm1>'1[~~ht1rr·"1rtl~&i"11m;JI~ '~I 

-----------'--c--· ·---------~„„-----··----· ···------„-·----

~~\ .. H. RElCHE~,.& C
0 

•• ~ 
_[Yiili'~~~~''-- 1mM 11ANDUn\ t ··=E?W~~ 

lH u_ r o: ~: e n t r al n e: w S\ OJ s: n, OJ W' o u.I 
Filie.w Urnnicy, Alcl..:sa,ndrowie pogt•a,nicznym, Nieszawll\ 

Hetbaeh, Łodzi, l\ntowiwcb, Szczakovvie i Toruniu . 

Doni IDkspc<lycyjny i Komisowy 

'W SOSNOVvrICACH, 
KatQWicach, Granicy, Szczakowie, Aleksandrowie, Podwo.fo

. ,] ·czyslcu,, Wołoczysku, Brodach i Radziwiłtlwie;, 

, >_Dom Ceri tral ny w . Sosnowicach. 
Mag~~yny ;własne. J?rzy .linii dr9gi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. 

,,, · ' ·" ·" ·:Adres'ct1a Ćlepe'sz: „<)1>J><m1H:błi'".· ' 

Hl' 



Glówuy Sklad w Lodii •· 

;~ ulica Piotrkowska Nr, 260B, 40. ~; 
~i~ . . , . F I L I E- =--'" 
~~~ w Łodzi: ulica Piotrko\.nil~a ~M :21iOB +11 . · ~ 
!'1Jł·~ „ ' . ' i , 

7J
1
.: w Warszawie: ulica Gęsia ;N~ Ili. · 

7;-'. . J 

'ł;rr. . . , . . A G E N C I: . . .. 
.i

1
• w Warszawie~ J,. Baumritter i. Syą, Gęsia J\125, 

. . . w Petersburgu: Alfred Stieb~ng. . 

~ ~ ~Ft iiłi~~~:;i.~:***"mu·**:r&• IJ.~~ ··.· 
14 

e "lir 

r~ac1at LJ 
w Ea10tl4ti~ tlt Ś,W', At1d,r;Hl]P!j l.a'.R'„ ancf, 

li A B ]{, \'K A M A ~ l 1 N l p ll l y R l A D (I w T K A ('i K I c HG 

Przyrządy rucirnme i nieruchome do tkalni mechanicznych 
i ręGznych, z ogniwami lub bez ogniw, 

I>Ol\I KO.MISO WO-IIAND LO Vo/Y 
n10Jdnyc11 towa,róiw i ga]turlJteryj 

Bracia XIPPER 
w Lodzi 

ulica Długa N2 40, 
i w V.V ar sza wie 

róg Bielańskiej i Długiej 47. 
-·--·-~··--·------------- ------ -··-···--·-„------·------·--~--~------. -·---··--·--·-------· . ---··-····--·-·----«•···-~--

·-·--··~---·--··--·--·- - ·---·-·----------·-------·----·-·-·--- - - -„- ---· --·-·--·------ - --· -

}11 a b r y k a C h us t e k i K o r t ó w . 
FERDYNANDA RATHE i HUGO 

w Łodzi, ulica Dzielna :N2 lf>. 



MeGhaniczna l'al1ryka wyrollOw faulazyjnyct1 i trykotaży 

Jakób · Hirszberg i Wilczyński 
w LODZI. 

---·--'------ ·------------~--

1~\~~~1~"~~.i··~(~~~2„i;'~s~if.~~16:-~,71~·· :...,~'~(> 
~.7'~'\.C\:..:J.~#(!),C!J"-."--" c :..<l.:n0;,s;;:.~~-"'" ~-'""''i!l•-i"J~~Jl."-""_,A'0Jo~-,r .,, .. A"' 
. J~~,_1l'(' ~~~1. 

~~r TOWARZYSTWO . " AKCYJNE ł~ 
~ JL§;7'0-·J.~§~-1~!H'$. ~ 

~ tc4~·,lri~Jt~~·®®1~~ ®~.~~'~:J±.~U~,i]]~~~] 1t}_ 

~ K A R O I. A w ~~!z~. I B L E RA ~ 
~ T l • • ~ 
@!(;'. ·w z:;akJadach Towarz:;ystwa, ohe,JlllLIJtlCJ'Ch ~ 'ts 4 przędza.Juie havve,Tuy, ;j tkalnie wyrobÓv\' bawd- ~ · 
~J nianych, bielnik, drukarnię harcha11ów i wyko1i-
~-l cznlnię, ·wyrahiajt~ się irnNtęp11jące artykuJy. ~' 

~ 
Przędza wątkowa . . . . od .~il 4UO ~ 

~ „ póJosnowna . . . ,, {)(jQ ~~ 
~ ., OS110'Wl1U . . „ ()8Q "4 
GJj „ kręcona (d·wojona) ,, ()80 ~u 

p.., •) 0 1f "tl . . . . ..., 
')C~ . .. . . . 1v .... , '.>, -'.t m u i. w1ęceJ. ~G ~ 
~~ vy sz:)}k.1~ tkan1ny bawcJrnane W stame .SL.ll'O- (3 

'c0'1 wym i luelmonym. . .. . · (c . 
fi:.; Towary . farbowane jako to: żagnoty i pod- ~0 

~
·~· szevvki różnokolorowe, flanelEI 1 materyaJy na blu- r., 

. zy, jacquardovrn materye na suknie, na koMry . 
. -~ i pokrowce meblowe. Towa,ry rlrukow.ane: vvzo- , , 

~. 
rzyste kretony .na koszule męzkie, towary l<:.ltnie ~" 

~ fantazyjne, dwustronnie nadrukowane p~ócienlrn, 
dj naśladuj.ąr:e . zefiry tk~.ne,. barchany lekkie, ba:r- "r. 

~~ chanr męzlne zvvyczaJne i materyały na ubrama ~ 

~ męzlne. ~· 
JL~ Składy główne: w Łodz.i ul. Piotrkowska ,N'Q 11, ' 
~ w Warszawie ul. Trębacka NQ 4, w :,Charkowie ul. 
FJ. Uniwersytecka dom Poszczenkowa, Triapkina, w Ro- ~,. 
~ stowie ": Donem ul. Bolszaja Sadowaja dom Miro-
~~ śliczenko. - , 
~ ~ 
0 

euci: Bracia Schloss. berg w Moskw. ie i Petersburgu. „~~ 

~~~c0)1~-:-a~~~i 
~~-i) ,.~"' 

17 



LS 

różnyeh roHHyjskich i za1!;ra,nic7inych Chumic:r,

nych i Tt\eltniez11yd1 towart'nv i farlJ, a i;nJd;e 

e1'>żnyeh Oliw i W <J,t,y lligruskopijne.i 

I ' ·1 . . • .. I n <uw ..:ry11H1kw11, hi ;d'y l~ll. 

larn rei '.I kraj (I w ych z:agr;.1,nic;;,o y d1, N iedi 1vic·· 

1.IY.i) Ih~iki}w; fJif:;Ów: Wilków, '1.\·.hóry;y, KmL. 

" ,JnJeui:, Ztil>n'>·w, 'l'ygry~;ów i t. d., nn futra i dv·· 

wany j 1ni1:kl·ui1 czysto i trwale, zalwy,pioe:t.n,i11e 

je od moli; nadfo \Vyprnwh~ sk1'\ry :.~ .Jicd11:(dzi, 

Kac1wk, .U1~si i t. d": na pus:t.ló i 01>,J'nżenin., od. 

czys;i;e11,rt \y,c,;:;,rdkin znu.-rnunn l'u /,r;t, dopn1w:ul:;;a, .. 



DA lD &BOVH 
Her lin S. vV., :Friedrichstrasse .N~ 24. 

MosKwa, ~llasn\cKaja, aom Guskowa. Monacli\um, Tmlrnnstrasse ~~ 6. 
Królewski Nadworny Iuzenitr .J. C. Mośei Cesurza Niemieckiego, Na-

dworny lnżenier Sanitarny J. K. Mrn~ci Królowej Fryderyki, zaszt:t,y

cony wieloma iłoicrni medalami, nuę;rodzony licrnemi pierwHzemi nu-

grodnmi ua konkursach Zft iwjlepszc pla11y. 

Fi1ia ~ ZAodzi 
ulica Wólczańska 206/8. 

Poleca stosowne urz8idzenia centralnego ogriewai1ia, wentyliwyi 
i osuszania. miesr.1rni1 i griyhkiiw i wilgoci, według ws•1,clkich syste
mów, naj11owsiytl1 wymngnń ter1mi1d z nujlcpszycl1 materyalów i pa• 

cenach tanich . 
. Tysiąee wy kou::mycb robót, rniędiy innerni: 

Gmach Reichstagu w Berlinie. 
Trybunał sądowy w Lipsku. 
Ratusz w Hamburgu. 
Pałac sprawiedliwości w Monachium. 
Dom 1rnlmowy w Ces. botanicznym ogrodzie w Petersburgu,. 
Szpital żydowski i dom dla starców w Poznaniu. 
Dom barona Thomasza Mahsa w .Odessie.'. 
Cesarska Politechnika w l<ielbiu. 
Dom p. Maurycego Poznańskiego w Łodzi. 
Szpital w Bełzach, gub. Bessarabskiej. 
Budynek fabryki cukrowej w Siumach. 
Bani< w Orle i t. d. i t. d. 

Kosztorysy hezp~11ti1ie. 
W szelk~e objaśnienia udziela 

Jan l(ilnzel, kit>ruwriik mojej filii, Wólczańska .N2 206/8· 

jak również mój reprezc111ant nn Łódź i okolice 

B. KElLSON, 

'LAZARUS POSEN WWA 

DOS11,I\. WCA DWORU. 

FABRYKA W~BDBóW ~REBRNYCH 
J 

ATELllm ARTY~TY~lNE. 

AH.TY?TYCZNfE WYKONANYCH 
sr:n.Zb]TOW S'N}LOvVYCH, FUTER.,\
LOW, PODARKU W OKOLTCZNOŚCJ( l
WYCH, NAGI{\) U SPORTOWYCH I T..ll. 

WE WSZELKICH S'I'YLACH. 

RYSUNKI, SZKICE ORAZ WYSYŁKA OO WYBORU. 

~L , 



J. STROJNY i W. Sł<ONiECZi~Y 
ŁÓDŹ, Zawadzka .N2 IO. 

Pracownia Ubiorów Męzkich. 
1\!'ój francnzki i angi'elBki. Wybór rnattrynl()w l<rnjuwych_i2agrar~ic!:1Yt:lu: 

Towarzystwo Akcyjne Pabianickiej Fabryki Papieru 
R o b. S A 8 N G .E H 

""' :JPah:ia11ieaeh, :.pnh. Piot~·ko,v:.,;ka. 

Papiery: Pakowe, Okładkowe, Mundsztukowe i t. p. 

Lt)dzkie 'i1~)\vn.rzystwo · Assenizirnyi 
„OTWOCK W ŁODZI". 

l<antor i Remiza: TARGOWA 24. ( Poł:1czeuie tt·lcfonimrne Jl/~ 17 4} 
Pr/,e11Riel1inrstwo roliót a:;seniMwyjnyeh w fabrykach i ilomtteh prywatu1<~li

D~v.ynfok<:yit t'orfem tl\lWaniającym. - Spr1,odaż pokojoWFh Pudnrldozlitow. 
CJcuy pt·:;:ysrl <np1nt,-:<1i uło! 

~aro1 1\LC O Gr JB:. 
Jirnź, fiotrkowska .Mi 104:. 

SKLAD ROZMAITYCH ARTYKUŁÓW DLA PRZEMYSŁU FABRYCZNtGO 
MASZYNY i 11arz~1lzi1t 1zemieślnil·w, l1ULSOJ\ll.EU7.J;;, IN.IEl\TOlff „NEUI1Al'.S",. 

MO'l'OltY Uaz owe i N afto wu „Il I LLl•:" otc. etc. ot.c . 

. Pr;i~~wn-ia Gorsetów A N N V l. A f E fR S K I E J w todl!i 
lionst1111t.y110wslrn .J\1.! 10, Filia l'iot1·kowsJrn Jl:'h rnt. 

Nagrodzona na Wystawie Hygienicznej w Warszawie. liste~1 pochwalny~ w _r .. 1896. 
l'oloca wielki wy!1ór gorsetów, leni11szlniw dla l'iw, l'1urnmok t tl:r.1oc1, orni~ 

Opaski i rn.ustl!IlflSZO, ·~ także: „SZEL.f\J" i .„l'LECY•' wlas:ll:go pomys!u .. do p:~JS~H= 
go t.rZ"j'lllllllllt się dhi l1c:r.e11uw, l!e:r,n~ 1 Osoli dorosly<·h. l 1 ~y.1111u.1e obst,d11nk1, 1 n 
peracye, prnnia i pr'.ilcrabiimie gorsotow. , . . .. . _ _ 

---RtJboLF ____ z!EGL:ER Łóctż, 
N"Al''TA, OLEJE i\linernlno, CEl\lENT „CI-L\.l\10'L"J'l:>TEINE", OLEINA i I. p, 

Połąeicnie telefoniczne. Knntor- Wschodnia 473/32. 
Sprze•la:or. Juu·to-wa: S 1.i: :1·, J\.. D ·-·· J:> ll Z ]i~ J .. A. Z D. 

nAiiTM KpeCTOHOCUĄbB" 
Powieść historyczna dla m~od.zieży ··Eugeniusza Garszyna. 
Z rysui1kami ID. Banrngartena. 2-ic wyda.ni.c. vV;r:dane ~rzez 

A.f. _Q_E~R_!~~A. Sprzcd<~je się we '~.'".~.X-~~~~~~ lrn1ęga~~~~)h~ 
\\iAUSZA WSKA YmMA 

J. Fł. os e n. b 1 -u. m 
(wla~ciciel firmy Feliks Kuchttrzewski) 

polne.a w wielkim wyborne:· 

Cygara, Tytonie, Papierosy i gilzy swej fiton1,-„ 
Cygara Hawańmdde. Łódź, Nowy Rynek N! 6. 

1'l{] ~~~z ~ir)rd (;li · »'.V l 11 'D 
Średnia M11 30, fil in: i{l[J111stantym:iwslca N!! !7. 

poleca 11h.~ l:wkawym wzr~lc,Hlom puhlic•'f.JJOŃci. ·---· Mleko dwa 
razy d:tieunie 8wiiYi.c. --· i\fa.tiło wyborowe stolowc i ku dien„. 

ue, wszelkie produkty wicjHlde. -··Sery krajowe i zu;'.,T1rni-
u·1.ne oraz delilrn.tesy. 

Ha/trwale;' i rza;'tcrr1iąf 
izoluje Kotły, Kornnnikacye parowe, Aparaty cukrownicze. gorzelniane i t. p., 

patentowaną massą „Asbestitem" 

~~~~ral~J ~ri~r~z~rrtant J & CHARSZE SKI 
BID HO PRZEltlYSŁOW 0-rrECHNICZNE 

M A G Al Y N S ll KIE N I O K ltY (J D A M ~ K i C II 

JÓZEFY KOW ALEJWSKIEJ 
w LOHZI 

ulica Nawrot JIJl 1, róg Piotrkowskiej, 
mrnrowany nn. pierwszorz1;dr1yeh magaiy111telJ, wykoi'H~,;t,a pr1d,!1rg wijHwioiszyr·,h żui··· 

111&1! paryskil'IJ: suknio, kootyumy, bluzki, żakiot.y, O!(rycilt, rnt,ra ul,1:. J>odat.ki: Ti11 

le, Koronki, llafty. Passllltbll1erytJ ete. magar.yu otriym11jn wpro.il, z zagr:win. (ioi·~ 
s0ty. Cuur możlivriB n!:r.kin Jocz nio:onionuio sl.a,k. IJla \V-ni·1·1J l'ar'1 ~uliych 

klientok zatrzy11111.i1\ ~ir: I. zw. 1mt.rn11y. 



MAGAZYN .MÓD 

M D ME GUSTAVE" 
'~ . . . . 

Lódź, ul. l)iotrkowska J'f~ 65. 

Kapelusze, Kwiaty sztuczne, Woalki, Negliże i Perfumy zagPaniczne. 

L. CHMIELEWSKI 
Fabryka zegarów ściennych 

w ŁODZI 
ul. Ś-go J AK Ó BA . J\I! 8. 

OMwny sklad: Pio'trkowska Jig 18, Filia: Piotrkowska N2 l09. 

24 

I 
I . 
f . 

I . 

W AHIRHAJ~'T'JG i SE:BEJSKI 
t Ó D Ź, Piotrkowka hfg 66. 

r !BRYKA CY A X SPRZEDAŻ TOW !RÓ~Z '!~rEł11~Ut~tYCH. 

w Zgierzu. 

A. Brauer & O. Liebert 
DOM BANl<OWY 

,f_i()D;'.j, Zakątrrn '78, róo· Arnlrz;e'1n. 
- u , 

Szkoła 3-klaso Na Handlowa 

Zu GOETZENA 
.Łódź, Piot.rJrnwska .M 121. 



JEClllLgO 1\1.1:..A.ISr~T A.,B:EG:l:it~L~r' 

w ŁODZI, ulica Wólczai1ska N2 57. 

Flnby, Ce,meut, Chemikalie i Cegła ogniotrwała, 

ZAKUD fOTDGRAflGZllV 

HS. ~j l O T R O W X C Z" 

N owy U,yuek .Ni! t\ 

Filia w Pabianicach . 

.. ______ ,. -- --· ---

0TT0 BERNHARDT 
FABRYKA WYROBÓW POWROŻNICZYCH 

w Łodzi, ulica Og:rodowa Nr. 285. 

S~ecyalność: liny transmisyjne bawełniane i konopne. Refcrencye pierwszorzędne„ 
rr(_»le Con ,:"l,j 1~ ti>())'oool. 

Symcb..a Fł.ei.sman. 
Skład Wyrobów Tabacznych 

vvi-;zclkiuh fabryk rmikieh, krajowych i zagTanit'l,llJCh. 

Sklad glt'•wny: Stnry Hynek :v~ a (tlolll WJilAll)'). 

Filia: l'iotrkowskn N~ (;ii, (vis n vi:i Cir~11•l Hotelu). 

Ł 

' im:~~~;~;~~;;~;~;;:ń:~;~~~~i 
.~ ~ 
~ łódź, Dzielna Jf2 30, ~ 
~ (Fili!1: Piotrkowska ~~ 84), ~ 
~ 11r11r\1lzo1rn podJuµ wymrqrnit hy- ~ 
~ gieny, sprzedaje 11a miojsrn w hu- ~ 
~ ferii; Wilz~dki? prr.utwory mlecr.- W, 
~ no, .1ak rnwmo~ rozsyła t<1k1me i@! 
I na n:im>to w wó?.kaclt mi kwar- · 
i ty 1 wo flakoniieh do tlomów. 

~!r.:\l';!t~~~~J~J~\l'~\l'lR<fi~lfi'. ~ifl:~~~~!i 

u B A 
w ;LODZI, No"\-vy Rynek :;-.;ti r>. 

Sklad hurtowy i detalicmy Win i· Wyrobów Dystylarni F. Jankowskie[o. 

NKLAJ) MEBLI 

~TEli'ANA MTONJEW~rnr:o 
•!\ . '.!.' 

,,Ruda Papiernia." 
-·-·-·--.„ - .. ------

TC a n tor w ŁODZI, VV id z<~ ~wska 42. 
*·--- ---·* 

Otto 
J><:ti'<>U!<t ta bry ka. 

~at~ ł\!stos\o'P\1ne\, mein\ant\ 
\ ~awein\ane\ 

Łódi, uL ,Ju1'hl.<.:za, .M ._1.1/tJr'i. 
~~~--~~~~--~--~--~~~~~~•* :lfi; ·---

W A1FISZ i HANFTWURZE1 

F ar~iar~ia i a~r~tura w~r~~~w w~ł~ia~~c~ i ~aw~ł~ia~~cn 
w Konstantynowie po(l Lodzhi. 

2'f 



azeta and Io '' a ,, 
Jedyna 

Poświęcona Specyalnie Sprawom Ha!ldlu i Ekonomii, 

a narlto irnlityce, snra wom spalecz1mn, literacklm i t. D., 

~6L~,R:~, GJ&EE8"f;.i& tSB:ZEfJgNNA 

z' dniem l Stycznia. lHOO r. rozpoezynu, rok XXX VII 

swego istnieniu„ 

'1~ .r t'J ś <~, 1> is ll1. ~a: 

I. Działy h:m<llowo, ekonomier.nc i >itatrstrc•rno: 0\.1ii.!f 1l:ial i<'l1· 111'<.11111i1n 

l1111f(l/om.1;1:h. - Spn11rn:da11ia /'!1:1111101t11111.': 0.111!/11".'/IJ r11.i:h u eko110111i,::11u!f1J, a W tnm spn1-

wozd<Lni1' z g-illM i rynlui\v. zl111żowych krajowych. 'J',1:m·t11••:11" ·artyk,al.11 : 0'::01111-

111ii.- Systcnrntycz 11 ic prnwadzona .1·tat.1;.~t.1;k11 11„~:l'/k1u/1 d:11•1.':i11 h11111/ln.-l'):go!l1~1ow11 

"'pra1ro:1l1wi11, .,.„a.~1un11J1!u1•· rne/I i 1:„11.1; wc w,;zystk\(ih g_<tl11~1tteh wars;mwslnegu_ 1 ·kr11-

jo11'".'lo h11111itn . .._ Dzitti t,,rn je>t jedynym wyc7.11rp11.1ącfm ohraz~:it.1t oko:rnm1cwym 

i sttttysty•:znym nas1.ego luwdlu. ~ - Kursy fa'·frlil.~ warsz1w,slm·.1., (p~ł~1a e_eclu~a 

ttl'llQflowa> i ti!/1'!/ra1ii::111· gietd: 7idarsbn1"'ki1'.i i t.<tgrnr'.1cr.nyd1 lbcrl1ns\neJ, WHl1io.rt

.s\ci13.i, płtry1,kiej i \undy1'1,.;ki11.i). CLJ111,iirn•11; s;Jl'lu1·1:i/c<r11111 : !l"t1'.1·i_11_!!:'s/,:1ch tnr!frill' :/J()zo-

11'.~!'h. :1111:fen1i1t1•1' r:JJ1111iki. kirin· :"»t1·1111Ją 11r:1·dull'I' 110/IJ11,11n111 • • ~.Na mo~y Clili no

townnyuh w „H1tzot1io~.'i kl;_ó_~e . 111:Lj1} c;1ehQ. 1111,i whu:o;;o1l11rnJ»Zll, :immer:111~ są 

Jroal;raJ(t;y IV u:1ty.m kl'llJH. ~· NtL.]WC!.tlSl!\e] I lll.]OIJ!1•~te.] potlnw1111e /o,\'UWUJ/W. wszysł.

kiell 1ia 1iir:rull' 1inl1/iv:11yr:h. R1J:1H1r:11d:e11i11 11r111rod1111.>1;:I', dutyc:11i.:e NJltaw przum11sluw1;

J11111dlow,1;rh, or:tz komn1t11r:e do t,ych rrizporr.ą1lr,el1. A.11.liiety, Zltrząd~ane w :mkresw 

ws:r,ystkich kwestyj ehwili. ~ TakitJ <Llli{iut)' p1·:r,op1:ow1t<1zita „~łazot.'.i· w r. 1~99 

w ~pmwar.h: l) podatkowej, 21 elrnnornier.nego slow111dwa pobktcgo t 3) przes1lo

llic1 pionięznego. ~ CTmo li'// 11olal'l/11/1u'. d11t1;c:111 ,, tt'n11 , ·'Jidll'l /1111uii111l'1Jch.--L11 //illr1J1', 

I!. Działy o~·ólne: ()111l1f1Ji::11•1. s1i()f1•1·:w·, kro11ikurskil', liter'.11:kii! i t. j>.). J'el~

IJl'<tln.!/ 1wtit/JUZIW w/1rn11oj A11'IW.t1i (H1ulolf;t Okręt:t),- IV.11c:u7m11/l'1' 1ir:eqlq1i.1; pol1-

i.,1jc:lt(],-A.rt.11knt.11 s1wtec:JW.- lć1'1111ika 1111}1N:11i11Jsz.111·/i wydar:e1i. km.1011•/jch.- Konmpou

dl!!MtJa. - ArtyJ,,11.l.1; trr:.in· 11qri/11•d. '- IV 01hi11!.:11 1io1ririxci. pr:1•11l11r~.1J ii'1'.trnln1.' i t. Jl_= 

.~· Gawta p~Lla,je p.1lny i akt1ul11y o bm.z życi•1 spcil' .~01:iwgo I pol1tyc~i;11ego. ~ 

=- „Gazeta Handlowa'·, j11ko org1rn, ~1rn1h}C"Y ~icrokio ro:qHl-

wsier.hnienit~ w kolach knp.inddc:h i zie1nlr1t'isk1c~h, jost; nnjodpowietlniej

"z:t do ogłoszeń, którym :.mpnwnla wit1lk11 poczytnośc; i sln1tccznośti.~i.!m* 

w W a r s z a w i e: 

Hncz11ie 
Półrocznie . 

. K wm't11lnte 
MiASiQC'/,Jlie 

rh. H kop. 
,, 4 

" 2 
" 

,, 
" 

i)O 

25 
7fi 

Z p r z e s y ł k ą: 

H.oc:.rnie. rb. 11 kop.--

Pólrocznie . „ n ,. r>li 
Kwartalnie . „ 2 „ 7 5 

Re'daktor i 'Vyrlawen. RIJUOI,V OIHtĘT. 

Redakcya Administracya, ·Warszawa, Szpitalna .ti IO. 

28 

jnteresom i sprawom całego fabryczno-górniczego okręgu za

. cbodniego poświęcone. 

ArtykuJy wstępne-Kronika Łódzka i ok1·ęgown.

J\on•spondencya-Feljetfm. 

~~ Hustracye · okolicznościow·e. $i{;-

Sidad reda.kcyi: Roman Wierzchleyslci, Jan tuba, Kazimierz:. 

Mfodowski, Eugeniusz Wiatrowski, .Henryk Przybyłski.-Felje- i 

ton ,,Listy z vVólki" ZygmL!nt B,artkiewic;z. 

Arty kud'y treści spoJeczn ej i ekonomicznej za wdzięeza 

,,Goniec~~ ł'askawemu wspód'pracownictwu pp. Karola Ła-' 

ganowskiego, Artura Gliszcz-y11skiego, iiPalestranta bez pra-; 

ktyki(.i· i w. i. 

Korespondencye wł'asne: z Tomaszovrn Ra\vskiego, Pa-' 

bia11ic, Piotrkowa, Częstochowy, Dt1browy i Sosnowca. 

Prenumeratę roczną -vv J.Joclzi 7 rub. 20 kop. (z odnoszeniem 

do domów), z przesyłką pocztową 8 rub. przyjmują: 

Administrneya „Go1ica Łódzkiego" Łódź, nl. Średnia J(g 23. 

Warszawa: Biuro dzienników Grnc;yana 1higra, Wierzbowa 8. 

Częsłltllclhl11Pwa: KsiQgar11ia 'vV. Arlet. 

Sosmowiec: Księgarnia W. Kossakowskiego. 

29 



Zu.wi1u·a. obfity diiaJ powio~eiowy, lllHiudiT,

c;,,a, prnco z d1.iHdiiny hi8(,1>1.·yi, \ii.era.tury i s:r,Lu·· 

ki. 'vV ::ika;r,t'P,vkl prn.kLye:;;iu~ .. VV roku HH_lO u.mie

śei mirtd:1,y imwmi utwory i pnw.e OrNOt'a, Jt Lan
gego,, Br. Brzozowskiego, Włodzimierza Raszew
skiego, W. Gostomskiego, W. Ra!rnkieno, hr Łosia, 

J. Marcinowskiej, Ostoji i wiei n inny eh. 

Dodatki povvieH!'.i(iwe. 

PRENUMERATA WYNOSI: 

w LODZI: 

' Rocznle 
PółPocznie . . . 
Kwa1~talnie ... 

/, [)l'znsyUq por•zt.nwą: 

8 - Hoez11:Ie . . 7 ··· 

3 ···· : Półl'O(l:'.!alie . . . . :'J ,60 

1 fiO ! 11{.wartaln.ie. . . . 1 '!5 
J7 

Adres rodakeyi: łJ]di 1 SrmJn~a 2~t 
\V Wun;zawi(\: HkTnd C~.l'/lw1iy w b:i1;:gnr·· 

St .I. ZahJskie[IO i Szpifai11a 

:rn. 

I. 

1171r\'ll'l\\
1 

Ut CJ1\ 
1

\ 

H,ur·uiin •. 

Pólruciuil) . 

l\.W<tl'Lal11ir,. 

Miesir;1·:r,nie. 

mier:;i~\cznie. 

IL 

·'~· ' .... 

ti I) f] /' r. I~ l ''!\i 
i) . 1..L ... I~ I, 

J1óln1r·t.11h· . 

0
1··1 1 I 1 .. L 

i: 

Z't<"l"·1nif'P "! .. rub. :27 ko1). miu.sier·zniP. 
,j(, ~j , (I. cl.;'. 

Nadnc;lanf' 

l{ukl:u11y i 0:ckruluvi. 

. 111 

:r 

;:1 



Telefonu M 767. 

l\. l\ olińs}\iej w ~odzi, 
ul Średnia dVf 23. 

··-·:~·-

J 0) 

W)'konywa wszelkie ro1wty jako to: 

/i,tonur /M·l;yo4oz-7u?._, cf.zte~) lad"e/::-' i~r,1/fai.7tMzeJ' .. 

-t:t;,,:nkt(;/y.J -h'ot2eufy. d't~·'1 ·u.tizylMue„ oenn't;i{t~ crj/:ózc .• 

-;{/?jl~dirj el;ykt'el;y ,u,1- 1,Jż,nyc;lf .ko/bi.ac~ ~tf:;?l 

·tfr-L~:lia-tZJi!//ne) /rnibnJ{·/71e.J .ho,~~Jle do 'ltt-zoi.o'l.I'/,. 

Uwaga. #osiada WJJ!ączne prawo rozlepiania 

po mieście afiszy i Of!łoszen oraz roznoszenia lahowJjch· 

po domach, s!depach, hole/ach i I p 

32 



~DZIAŁ INFORMACYJNY. 



Dział astronomiczny. 
Hok urno rrrn dni :365 (wcdl u.g kalentltLl'Za .T1tlin.11skit>go :>t. st. :itHl). 

L!, 

ZNAKI TCALBNDAI{ZOvvrn: 
Li(•zll>t :doi.a 

!•:1rnkLn 
LiL0rr1 niotlziol1rn 

H\VII~TA RUOHOMrn: 
Niu1,lzicla sLaro;r,apusLna 

::lro1la popidcnwa 
Winllrnnor, 

WniolrnwsLąpitlnin l~aiiskiu 
ZesLmil\ D1wlm Sw. 

Ninrl;r,ielll .l-oZl\ A1twontu 
., 1lni Wll1tlng n. st.; we1llug st. 

PORY ROKU: 

1 
Jl 
BA 

(i liLtL\gO 
:W !ni.ego 
n lnvio-tnia 

18 nrn.ia 
:rn maja 

il grudnitL 
~L.-7 tygo1lni 

l'oczątnk wiosny 
l<~ta 
.insinni 
{,i Ili y 

1l. :21 11wrctl (o go1l:i:. :J-1\i rano) 
rl. :21. c1.erwc<t (o gnili:. ·1 I-o.i wioc1..) 
1l. :l:l \H;r,n.~nia (o godz . .l-e.i pu pol111lni11) 
il. :2:2 grn1lnia (o godz. :)-o.i mno), 

iAĆJJ\HhJNlA: 
W rnk11 b. IH;1lą l.J'i:y :m1'•.111i1111i;1: :2 sl.01'w:.t i ,io1l110 ksi1;~i·c,~. 
l) Cill.kuwiLl\ 1.a1".111i1rnin .~Jn1'1r:,i d. :lS 11tc1.ia, wi1l;r,iilill1: w A111nryl'.11 p1'ilno11111i,j 

i 1.1l\nl.rnl11u.i, w pi'ilno1·.11nj 111,ę~1~i 01·1Hi11n .:\.l.lanLy1·ki1\.Q'O. 11a pt'1i1Hir·.ny1:h wyill';t,O~iWlt 
01;u;inn L11dow;d,11g11, w p1'il1111eno-zt:i·.l1tliilliu.i e1.i;~ei ,\.[ryki, w !ij11rnt1iu orn;r, w ;r,r1-
ch111l11in.i Azyi. W L111lzi łlt/tlr.iu Zil''·llliOJliL tylko polow1i IMc;.y slo11111·.;r,111\i; poc.;r,ą
tok o go1h. !1-0.i m. :J:l,'1 pp„ lrn11in1' o godz. li-o.i m. 1:2,4 w. 

:2) C;r,ąsl.lrnwo 1.1v'~min11io bil):.\yna 1l. Lil ezr\rWt:<L wi1lzitllno w l<~uropie :r.n.
cho1l11ie.i, w 1.<tel101l11iu.i <'.zę~1·.i Afryki, na U1·.nn11in iU1'wl.)'eki111, w A111<\l')'1'0 ;1, wy
.iąl.kiem c;1,ę~ei pólno1·.110-z111'.h11dnich, 1rn pul111lniown-;1,M·.1!111[·;io 01'.i\illlll \Viulkingo 
orn:r. w olrnli1:ael1 bioµ:una pol111L11iow1:µ:0. 

U nas r.j1iwisko wi1l1,i,tlne nin ilt)1lr,i1l, gdy~ llitsl.ąpi p" ;r,1Loho1l;r,in k::1ię:.\yca: 
:l) Oilrą<';r,kow1\ ;1,ai:minnil\ stni'll'.iL 1[. :2:l lisl.opa1fa, wi1l;r,iitl110 w p11Jndniow1:.i 

.-:;1,1;~ci Afryki, im (k11a11io lndy,islcim, w Austrnlji i na wystm1;l1. S11n1hki1:h. 
U nas nie IH;rlz:iu wi1lziid110. 

KALI~NDAltZ zrnGAUff\VY 
s111;i,y~ mo;i,c <lo znn.lozie1lia <lnin. w liygo1lniu okt'<lŚlornU da.1;y. 

!,i1·zby r;1,ym~kiu 

Kalon1lan: ton 
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Tablica zamiany stopni termometrów Celsyusza i Reaumur'a · 

\Varszawy 
Horlina 
Gtlai1slrn . 
Dorpatu . 
Krakowt1. 
Kijowa 
Moskwy 
01iessy 
\Vihrn 

c. 

--:W 

-- 1H 

lfl 

l7 

- 15 

tB 

u 
10 

9 

8 

7 

(i 

,, 
iJ 

1 

lii,2 

H.,4-

t:l,li 

l2,8 

12,0 

11,2 

lO,li 

fJ,(i 

8,8 

8,0 

7 ') ,~ 

•) ') 
•J,.1.1 

2.4-

1,G 

0,8 

() 

1 

2 

5 

(i 

7 

8 

f) 

10 

11 

12 

Hi 

:w 
J.7 

18 

Hl 

o 
0,8 

l,Ci 

2,4 

:1,2 

Ir,O 

1~,8 

5,G 

7,2 

8,0 

8,8 

H,G 

10,4-

11,'..l 

12,0 

12,8 

:UJ,() 

20 

2l 

:Mi 

27 

28 

H7 

;1s 

:-;n 

lti,O 

Hi,8 

17,(i 

LH/• 
IH,2 

:W,O 

:W,8 

2l,(i 

:24-,0 

~4,8 

:lfl,4-

~7,2 

:l8Jl 

:28,8 

:l!l,ii 

:Il,'..! 

WZNIESIENIE NAD POZIOM MORZA: 

HO mel.rów Potors il 11rgt1 (Alrntlumit1) 

4-7 
" " 

(Uniwers~!.e1.). 

H „ Pn\kowt1 
r> " „ 

P:H\'ŻlL 
2:U 
170 „ Pragi c.zeskioj 

14-2 „ Wie<lnit1 (rlaw110 obsorw .) 

!i5 
" „ (nowe nllsorwal..) 

122 
" 

Powiorzcl111ia Kró!Gstwa Polskio.!!;o 137,:nl kilom. [] 

20 moł.rr\11· 

1. 

7i'i 

!i(I 

Hl7 

.Ui7 

3'•0 

Dni Galowe Dworskieg 

Dnia 2rigl'llrl11i11 ((i .'il)'l'Z.) ror·:.rnil'11 oswolmrlumia J(u.~r·ioJn i l'a1'ist.w11 H.t1.,yj

;;kiogo orl 11aj~1·ia l•'n111e11z1'1w i ;t, nimi 211 narn1lowo~ci. ·-- 1 (H) Nowy !toi\. 

Thl:A.T. 

Dnia :lH kwietnia (li m:1.iaJ Jrnieni11y J11j C1.1:;11rokioj i\lo~ 'i Na,i,ia1'ni11jsw,i l'a-

11i A„Oi <' k;;;audry 'ł'eodor<"•'-Vlly. 

Dnia (i ( 19), H.ocznien nroclt:in ,Jego Ccsm:;kiuj i\fo.~ci Najj:1.ś11in,is:i;11gu J>ana 

1':Ii1.::olaj a II ..c'\..ł e k.-;a n rlro 'vie,.;a. 

ll11it1 H (:l7! maja. Hot,wiea św. K.nro11a1,yi Ich Cosm·skic\1 Moś('i Najj;1~11ill,i
szych l\ti1H1.Wt1 i'\'[ikoł.aja IY Al<•li::,,.aud1•ovvi<•:11n i A„JeJ;::..,:11ul1·y 

'l'"odoró"vuy. 

J!nin. :!:·> lll<lja (I 1·zcrw1·a1. L~rnd;,iny .lu.i Crisa1·ski1:,j AI11~1'.i \a.i.i11śnin,is1.rl.i P:1-

11i At.._I<•k,..;au<lry 'ł'<•odo1.·óvFu;1·. 

ll11i<1 :l:l lipr·a (4- sinqrnin.). Jmio1li11y .J11.i C1•sarski1'.i l\fo~1·i N:1.i.in. . ..:1ii1:,i.,z11j Pa

ui Cosn.r1:owoj \V1l11wy Jlla 1·yi 'l'<•oilor(nyny. 

D11ia 17 (i!O). P11111iąt.lrn 1·11dow11ngo 01'.;\11•11i11 orl nit!s;.1·;r,r;~liwng11 wnmrllrn 

Jego Clls:1rskiej M11,,f'i >i'11„ij:1„,11i11jszng·o 1';111a .-\_Jnk.,.anilra III i ,Jng·ll N11.j

dosi11.i11io,js:-rnj n.01lzi11y. 

T,l:"iol'rOPAl). 

n11il.1 :ll p:l'l.rlzioi·nilrn Ul list.npn.rla). f)1,iui'1 ws1.ąpi1111i11 Ili\ Tron .J,,u;o Cl!Si\l'

~ldu.i l\lo~r·i Nn.i.i<1:.<ninjszogo 1'<111<1 J'tlikolaja l:I ~A.lnk;o;and1·0,v.io:.1111. 

llni:t l-l (:li). H.newi1·a 11rn1l·1.i11 .fn.i (\1san1kir:j i\fości :-.!11jja~11iojs1,11j J>1rni 

Cosnqowr!,j Wdowy 1':1ar.vi 'l'•eodoró,vn;1·. 

Cll ?:TJl)'.ZIJ•~Ń. 

Dnia 22 \isl.op11r\:1 (5 grndnin.). Ui·o1lziny i Jminniny .fo.~o C1i~111·,ki1\j Wyso

lrn~r~i N'asl.ępcy Tr1i1111 Th'liolaaln Al••k,..and1·0,vin:J1a. 

D11i11 li (UJ). Tminniny .Jugo Cos:1rskinj l\fośl'.i aj,j11~11i1).j.,zr\!-('ll J>11na 1''liko~ 
la.ja II 1\_lok.,..aaulro,v.io,,.a. 



Dom Cesarsko-Rosyjski. 
--- -· . "· r. · ·. ·. i o is z y l' a. n l'\'UI-i"OI,A·:J AI~I~~-

J t•gr1 CusarsJ-,1 Ilf osc N ,'i .l .l ,L ~ n, · 1 .. ·l.. \·\.I ""'"'Il Hos\' i. urorlr,on y w <ln 1 n 
I-i:SANDl':OV\TI()Z, C liSi\l':t, I S<llllO;v M 1 ,\ '".:c · · · 
li (18) maja lbGfl rolrn. lrnir:ni11 y w ([11111 b (Hl) grn<ln1<1· 

Najdnst;oj 11iejsza Matk11 Nr1;jjG.foi1dsZ<?fJO Pa11a. 

- . ·' ' · ·. " · , · · · · l' · i l'\'fAJi!-YA ~f'l<X_")llO-
,]r~.J Cestirslrn ll'Iose, N a.1,.1 '' s ni '.:.I H.z '1 '~n „ ~ . _ I ienin'r w dni n 22 

]

„. ÓWN L\. 111.0 11r.otrn w il ni n 1.-b (21_>l J 1stopa<l,i lo 11 i oku. m . J[ 1 . „ . t 
ClL -- , • . (' • ""Ili \\L'\':i"llrll<'Jll I (SlltJl.;t,,\ 

lipca (4 sierpn_in.). ll_yla w s.ltwie r.1111111~;1ym. 1._ L'S<Lt,.L 1 ''" · „ · - • 

w Bogn 20 [Htz<lziern1lm (I 11s!.u1111Lb) lo.I • 1uk11). 

Nnjdost1dniej.m1. Jlialżo 11ka Nr!ijwś 11 ir;js?;egu I >ana. 

· -· \.NDJ"' A 
Jo .I ('es·1rsk'I I\JoM. N a i ja :i n i<' is I. a pa n i ALJ<;I11.~.1-. .I :""" . 

' •' • ' " \

0 

• •r ' - ((' "''l'\Vl"l) 187'l J' lllll\ll!-
TE'Ol:)Q]'i!ÓWN A, urodzo1li1 w < nHL ~h rn,1.]a ic„L . , _ ~ ;< . _ 

- - · ) \'T 1 ·, ·, ·:inyrn od l·ł (•J(i) 11:;iupa<la J.o,1-l iok11. 
ny 20 kwiutnitL (6 Hlll,]ll. - '' ~anie 1"'llllt1, :!_; l\' . -,„,„ ~I\·l"]·z·c'i11i·i )<>1ro \\'iulkki 
Córlrn Wielkingo Księclll Hc:ssk1ego, . ,111 WJ "t ·, o '"" "·, ' · ''"' · 

Księżnej Alisy. 
Jcf:(o Cesm·slrn \Vysoko~6. N ;c s 1 lipca Tl' o 11 u Wielki l~siążę, 1'-J.~<-?•~ 1• 1 

Alel;rsuuu·h·o"'"'iez, 11rndzo!tY d. :22 UstoptL1la (l gl'lld1111L) Jt17° 1- - llll< -

niny w dniu 22 listopalliL (5 grn1ht1nl. 

1Vuj<lostojniejsze Cr51'7,:1: ~Nl(J)'11.~11i1!fsz,ych l)ml#wa. 

Je.i Cosarslw WJ'soko~<'.· Wio}kn Ksi::~.11.ic1,ka ()1~.:;a ~!n~<>.łajó,naa. 
urorlr.ona w d. 3 (15) lbtopt1dtL l8D:1 r. (Jn11011111y w lllllll Il l~'t) l1pt.:cL). 

JeJ Cesarslrn Wysolrn~ó\Yinllrn l\~it,-żni1·zkn r~'nt,y:u.lH :l\:Iiko~H._j~n.~·
ua, uro1IiontL w dniu '.W majit (lu 1·zorn'1·a) 18!n r. (lm1011mj w dn111 L (~„[) 
styć:mia). 

Jej Cesarnlrn Wysokos"' Wiolkn l(:iiQżniezlrn 3'1.arya l'\HkołaJó,YH:t, 
urodzona w dniu 14 (2GJ cierWC<L 1809 r. 

Najdosfoj 1u'.ej sz1; S iosll'!J NqJ.jatint'.ejszego 1 )wza. 

Je.i C\:Slll"Slrn \.Yysokość Wiu!l\t\ l\si<;ŻIHL u.:souiH Aleksnu<lr(),YUH 

(pa1rz daloj). 
,Jo.i Cesarska Wysoko~ó Winllrn Ksi<;żniczlrn Olga ... ~lchsau,l!ró"'"·

:na, nro(lzona w dui1i t (!il) e.ierwr·a tR82 r. Llmiuniny dnia 1l (24-) lip1·11). 

Nąjdostojni1js1: Str·yjowt'.e i'. Ciotki NaHaid1;iP;jRzego Pana„ 

.Je2·0 CL!~ttrslm Wysokość Wielki K~ią7.n Wlo<lzini.ierz Al•·k:o;n~•
<lrcnvi<_;z 11roclz. w dniu 111 (22) kwintnia 18'17 l'. (imieniny w rlniu Ji) (:28) l1p
ra}. l\Jal żonl;a .Jt>"o, .Jo.i Cernrska W~snkoś;; W iulka Księżna 1':Inr~'.a J_>1nvló~_
ni1, urodzona \'('dniu 2 t14) nrnj11 lbM r. (irnkuiuy w 1IJ1111 22 !Ipet1 (4 s1orpurn). 

l1 

Ich dziec i: kh Cesarnkin w~'SOko~ci: \Yhilki Książę Cyryl V\Tlo<lzhnic
rzovvicz, urodzony IV dniu 00 września (12 października) J87(i roku, (i1t1ieni11y 
w dniu 11 (24) nrnja). Wielki Książę Borys V\'lod!'.llinli•~•·~.1m,vicz, uro
dzony IV dniu 12 (24) li~topada 1877 r. (imieniny IV clniu 2 (lfi) maja). Winlki 
Książę A:rul:rzej '\Vlo<-lzilnie1•zovvicz, urod:-1. w dniu 2 U4) lll1',ia 1879 
roku, (imieniny w dniu 30 lhtupada L13 grndnia). Wielka Księżnicr.lrn Tlełenn 
V\'lo<lzintierzó,vna, urodzona w dniu 17 (W) styr·;rni<L 1HH2 r„ (imic11i11y 
w dniu 21 maja (B r·zerwca). 

,Jego Cosnrska Wysnko.<r\ WiL•ll\i Książę Alclcs~· J\leksa 1uh·o,viez, 
urodz. w dniu 2 (14) st.yeznht 1Hf:O r„ (imieniny w d11i11 20 ma.ia (2 e;r,\;rwc-a) . 

• Jego Cesarslrn Wysolrn8ó Wielki Ksil\ż<; Ser~·iusz Alekt"-la:ri«h·o
'''iez, urodr,ony w dniu 2lJ kwieini<L (11 maja) 18Vi r„ (i111ic!niny w dniu 5 (18) 
lipca). Malżo11lrn .Je1xo, Joj CeFarslrn ·wysoko>ió '1Viellrn Księżnti J.{;.lżhieia 
'1'eo<loró~'uu, m·odz. w dniu 20 paź<l7.inrnika (1 lisLopada) 18154 r„ irnicuiuy 
w dniu 5 (18) wrze~niu.). 

Jego Cesarnka vVy:;oln1ść Wielki Książti P;nvel ..1-\].c•l•••;;1Hdr<>,viez, 
nrod:i:. w dniu 21 wr;r,dnia (4 1rnzdzin1·nika) lbCO r„ (i111ioui11y w dni11 2D czerw1·1L 
(12 lipca). Ilyl żo1rnt\' i .Joj Cesarską Wy~olrn~cią Wielką J\.oi<:Y.11ą Alclcsandrą Jo
rzówną (i- w dniu 12 (24) września lHHl r.). Dz i o ci .J cg n: .logo C<~sanlm 
Wysolrn:ló Wielki K:;iążę D~·1nH.r I-':a,vl<nvi<~z, urn<lz. w dnia !i (18) wr:r.1·
śnia 1891 r„ (imieniny w duin 21 wrr.u~nia. (4 pużdzi<·rnilrn) .. l<:.i ()!óarslrn WysoknH<°: 
Wielka Ksif:żnicika 1".larya J:>a~-1<'>,v:ua, 11rod11,01rn w <l11in !i (18) kwietnia 
18~JO r„ (irni<~niny :!2 lipr·11 (4, si<'rpnin.). 

.Jn,i CL~sarnka Wpoko~1~ vViellrn Kdężrm l't.Iar;ya J\]ek:,o;aude6v~·na, 
ur. 5 (17) paz<lr.iornilrn 185J r„ (imieniny :.U lip1·a (4 sinrp11ia). Zamężna z .Jeµn 
Królnwsk:\ \Vysoko~<·i:\ J\si<:riom A I l'n:d<·111-J•:rn<'s1 <~rn-AI lierl ern W i<~l kollryta1'1ski111, 
Księeiem Sakson-Kob 11rg-Uo1njs ki u1. • 

Jej Cernrnlrn \Vysoko~1". ·wielka I\sii;żna Al!·kF((?1d-n1 ,/1;:1:1i;w1"1. ur. :2G 1·zenr1·t1. 
(8 lipea) 1830 r„ (imieniny '.W kwiot11ia (li ma.in). Hyla z:1>;l111iio1111 .foµo C<;sarski<:.i 
Wysokości Wielkiemu J\~ięr·iu I\011~Lant<-rn11 MikoltL.i<"wi<·zn11i (-J· i:; (25) oi)'l'wia. 
1892 r.) .. Jej <l zie ci: 

Jego Cesarska vVysoko~ó Wiulki l\siążę 1\liko/l(j H1111st1uil1;11011·fr:, 111-. 2 (l4J 
Jut.ego 1850 r. (imieniny rl. !i (Hl) µT11tlnin). 

Jego Cnsars!rn \·Vysolrn.'i: vViolki Ksiażę 11-011sf((11f,1J !"011st1uit.111111wic:, ur. 1U l22) 
siorpu_ia 1858 I'. (irnieniny 21 ma.iii (B c>r.01 w1·a). J\fo.lż1111lrn .l<·go, .J1~.i C<:sarsk11 Wy
sokośc vVielka Ksi1,1ż11a 7.;1:1i11'tu N11111'//C1;/{")/(I, lll'Odz. :w (2f>) si ycinia. 181i:') ]', (i111ir!
niny 5 (18) wr;r,e:;nia) .. [ 1· 11 d. ;r, i c <"i: kii Wy;mko~1·i: I\siąż<; ,/a11 X0Nstl(11t,1;111r1ri',;:, 

urodz. d. 23 CllCl'Wl'i\ (f> lipc:a) lHHli r. (i111i<11i11y 24 ('/IUl'\\'l'iL (7 lipl'iL); J\oią:i.ę U11-

b1·:1Jcl Ko11.1•to11t.1J1101ril':, 11rn1tz. 8 (1ii) li twa Hl87 l'. ( i111im1i11y 1:l l26) li11ca): Ksi11ż1,: 

Konstaut,IJ Ko11slaNl,1J110·1riGz, Ili'. 20 1.a11d11ia 18!.il r. ( L s1.y1·wia lk!.1 r.J (imh:uiny 21 
ma.in Ul ezcnvea): Vsiążę Ol"!! K1,11st1u1/11111,1rir':, 11r. lf> t271 liol11pnd11 18!>2 1" (iinic•
niny 20 wr;r,e~nia Ul paźrlziernilrn); l\sit\ŻI) l,11vr A1111s/1111t.1J11<uri1:. 11rodr.. 2!J 111aja UO 
czerwca) 18D4 r. (imieniny f> (18) c;r,c•rwcaJ: J\.8iężnkzki1 .'l'l(/.1J1u111 Xu111:/:111t.1J:11i 1r1111, 

nr. 11 (23) sl:y<'wia 18SO I" (iminniny 12 (25) st)'l'win.). 

Jego Cesars!rn Wysolrnść Wielki J\si<\Ż</ !!/;mitr 1,·1u1staui/;u111ri1·z, nr. 1 (:W) 

czerwra 1EGO r. (imieniny 12 wrze~nia Lf1- pażrl;r,iurnilrn) • 

Joj Królewska l\fo~ć Królowa Ilulln111'1w 0/1111 !1"11ust1u1t.1J111!1t1w, nr. 22 si<)l'pnia 
til ~vrzośnia) ,1851 L'. (imieniny 11 (24 lip('<\). l\ia!żonlrn .Jogo Krii!owskiej l\iolici 
Kro la Hellcnow .J <ffzego I-go. 



12 

Jnj Ct1sat·slrn Wy;;okof\ć Wiellrn J\sil/Żlla Wi11n1 11·1111gf111iliJ111i1n111, ur. 'f (tli) 

I u togo L8:i!i r. (imienin) 17 130) Wl':t,li...:11 ia), li yl<t po~ l1tbio1rn ,/ego I\ nilew;;kioj Wy

solrn~d Księciu 'Willwlmowi-En!:J·oni11szowi Wirh1utburg,;kiorn1t. 

Je.i Ce.~nr.~ka Wy,;olrn.'ć Wiotka Księżrrn Alfih:.w111drn l'iotrri1r1111. ur. 2l 11rnja 
(2 ('1,0rwr,a) l8il8 r. (imieniny 2:: kwid.nitt (6 maja), liyla poślubiona .fogo C11si\l'
sl;:ie.i \Vywlrn~d Winlkit\llllt Ksii;r·i1t Mikohi.iowi Mikoltt,iewii·J.owi s1at·szomn d· W 
1:.l:i) kwiulnia 18!)1 1'.). ,Joj rl ;r, i u ei: 

.Jogo Cns:11·,;li:a \V)'Soku81". \Vilrlki l\siążę Jlikula.i ;\fik11/11.i1•1rir;:, ur. G (W) lisl.o
pa1la 18:)1i !'. (illlilllliny '.!.7 lipl'il rn oit:rp11i<1). 

J1•go Cosarnli:n \\'1·sokośt Wklki Ksif~żę l'iotl' J\lik11/11.i1·1rii:. nr. 10 (22) sl.y
(~:i;nia 181.i!i r. (imioui11y 2U l'J.lll'Wci\ (12 lipMJ. l\falżonlrn .Jugo ,fe.i Cnsitrnlrn Wy
soko~c Wielka Ksi~ina ;11;1;„11 J\likul11,i111rn11, nr. H (:.lliJ lipca U\tlii r. (i111ieni11y Hi lipca 
( L sierpni<tJ. ] 1·. h Id z i 111; i: kh \Vys1ilrn~ci: Książę N()11111n P/()/ro1ri.1z urnrlz. li I U:\) 

października 18% r.; Ksi~~nicr.lrn Jfur1;11 l'iotr1l1r1111, nr. 28 lutego (12 HHU'1•a\ 18H2 

rok11 (imieniny :li-\ lutego ( l:l mt1rea). K~iężniczlrn N11t1fr:cl11 L'i11tnl11·1111, nrorlzo11<1 d. 
:1 (15) 111a1·ca l8D8 r. (Imieniny w 1l11i1t 17 (:IO) 111r1,1\s11itq. 

,Jug-o Cesarska \Vysokośi~ "Wielki Ksi<łż'I Jlid111t j\fil.'11l11,ie1rii::, m·n1Lz. W (:Yi) 

pa:/;rlziornika Ulil2 r. (imioniny 8 (:.ll 1 lislopwli1J. Jlyl poślnbiony z .Joj C1:s1ir.ską 

Wysoko~r·i<1 Wielką Ksiqż11ą Olgą Toorlorówn<\ (·r ~ll 1trnt·ta U:.l kwint.11Lt) l8DL 1' • 

. J l) g 0 fl Z i Il n j : 

Jeg11 Cesar:slrn \V\soko~c: Wielki Ksi<~:i:ę Jfiku/11.i Jlii:hato1rh:, nrndz. l4 (:.lfil 
kwh:l.nia ltl:if) r, (imiuniny U (19) gr1t1lnia). 

Jego Ccsarsktt Wysoko.~1: Wiol ki Ksią:i:Q Mir-!11rl 1llic/111f111rii::, 11rodznn y '1 (Hi) 

p1L:/;1l;.~iornilrn 181\l 1". (imieniny ~ (:.li) l btoparla). 

.Jngo C1;sitrslrn \Vyo;nlrnś(· Wielki Ksif\żę ,}111·:.'J M/,,!J11/oll'ii::, nr. 11 (2i.l) siorp
nin lRG~l r. (irnioniny :ii; lisl.opt11la (!) grnrlninJ . 

. Jngn Cusiu·slrn \VysokoM'. Wiollci Książ!( Ald.1·111ul!;r j\f/,·/111/111ric:. Ili'. l (LtlJ 

kwietnia H31i(i r. (iminniny oO siiwpnia (t~ wn1,~11i<LJ. Ma'J:i.011JrnJ11µ:0, .Joj Ct)SiLl'olrn 

\\Tysoko~e. 'Vinllrn Księ;i:1rn i.·.,·„11/11 ..ll1·/.'""11d1"1i11·111r. nr. 2fi 11tiLH'.t\ (li kwiu1.11ii1J U37:> r. 
(itllil:t1i11y :.l!i st.ye'!.11ia (:i łllt.l\gO). re lt <l '!.i I) ci: foli \V)SOkli~l'i: Książn ./mlr:1•.1 

Afrks11111/n11r/„:, ttrcHl1.0ll)' dnia 12 (2'1) .sLycinia ltlD8 rok11 (imie1liny 1lnia ;Jo listo
p;11fa (Ul gnulnia); Księż11i1·1,ka Ir1·1111 _.1/uksa11tlnl11·J111, 1n·o1l1'011;1 rlni<\ fi (17) lipl'.it 
1ktlf> r. (imion iny fJ (18) ma.i a.;. 

Jego Cornrnka \Vy~olrnśc \Vinlki Ki:iil\żę s„,.!Jius: Jllid111/1111';i::. 1tro1lzony dnia 
Hi (28) września l81i!J r. (imieniny 11. 2:) wt·,.;eśniil (8 paźil'!.lernilrn) . 

. Jogo Cest1rslrn WywJko~c". Wielki Ksi:1~ę .llek.1'.IJ Mii:/111/01ri1·:. ut·odzony 1(i (:.l8) 
1-fflldnia 1875 r. (imieniny :.lll, ma.i<L (2 1·'!.nnv1·a) . 

.Jej Cest1r~lrn WysokoRc \Vi<'lk11 Ksi!(;i:na A1)1(st1t!iJ11 1lTil'i111/ii1r1111., ururl'!.01rn 111 
(28) lipc·« 18UO r. (imilrniny 11. 22 grndnia Ul sty"hlli<t). !lyla pośl11bion11 Jogll Kri'1-
lewskiej Wysnko~~i Wiell;;:iuum Ksil;c.in ~foklembllrg-S:t.wery1'iskie111n Fry1lerylc11wi
Frnnr:is'!.lrnwi. 

CALENDARIUM . 



Kalendarz d8a żydów 

ma nailer iawilą rachubę; opiera się na rokt1 księżycowym, mającym okolo ilfi4 dni; 

ponieważ tilugość togo roku z1rncinie się różni od długości roku zwrotnikowego, 

obliczonego na zasadzie ruchu siol1ca, zatem dla zrównania przyjęto okres Hl-to 

lotni, w którym jest 7 lai przestępnych, urnjących po lil miesięcy i 12 lat zwy

czajnych po 12 miesięcy. J:,ata zwyczajne mają w pewnej kole.i po :35:3, il54 lub 

il.55 dni; lata przestępne po il8:l, ;J8!f i :l8ii dni jako rUużsio o caly miesiąc. Po

mimo takiej rachuhy 8rodni<i dlngość roku iajmuje miejsce pośrednie pomiędzy ro

kiem J uliai1 skim a Grcgoryai1slci111, miano w kie: 
dlugo:ió roku Juljal1skiego wynosi 365 dni i G godzin 

„ „ :i:ydowskiego „ i165 „ 5 g. 55 m'. 25 s. 

„ „ Gregoryai1skiego „ 3135 „ 5 g. 49 ni. 12 s. 

„ ,, prawdziwa „ B6:"i „ 5 g. 48 m. 4G s. 
Ito.k 1900 w kalendarzu żydowskim jest pr:rnstępnym, poshida zatem 13 miesięcy; 

n-ty Veadar, jest Za\Vltl'ty pomię1izy miesiącami Adar i Nisan. 

ŚvVIĘTA ŻYDOWSKIE. 
Duia l Stycwia l!lOO r. uziei1 1-siy miesiąca Szebat 5titi0 r. 

„ ill-go „ d:dei1 pierszy ul. Adar. 
„ 2-go Marc·a dziefr pierwszy m. Voadar. 
,, 14-go „ Post Estery, rl. l:l-go m. VnadM. 
„ 15-go „ Purim d. ·14-go u1. V e;utar. 
„ !U-go ,, Sznszan-Purim u. 15-go m. Vead<ir. 
„ :U-go „ dzieli pierszy m. Ni.~an. 

,, H, 15 Kwiotnirt Wiollrnnoc pierwsze i drugie święto tln. 15 i 16 111. 

„ :.W Kwietuia siódme święto d. 20-go m. Nisan. 
„ 2 l „ ósme święio rl. 21-go m. Ni rnn. 
„ ;Jo ,, dzień pionvsr.y m. Jjar. 
,, 17-go l\fajti Lag-Bumer, dzie1i rndosny, tl. 18 m. Ijar. 
„ :W-go „ dzioi1 pierwszy m. Sywan. 
„ il-go i 4-go Czerwca Zielouo ~wiątki d. (j i 7-go m. Sywan. 
„ 28-go C;r,orwcti dr.ici1 pierwsiy 111. Tlrnmuz. 
„ 1:)-go Lipca Post cl. 18-go 111. Thamuz. 
„ :/,7-go „ dzic1'1 piorwi:izy m. Ab. 
„ :1-go Sierpnia Post d, Jo-go m. Ab. 
„ 2G-go „ dziei1 pierwszy m. Elul. 
„ 24 Wrwśnia Nowy rok 5fitil, dziei1 pierwsiy m. Tiszri. 
„ 25-go „ drngi diiei1 Nowngo Roku. 
„ :W-go „ PosL d. ::-go m. Tisehri. 
„ il-go Pa:i.ddcn1ilrn Dt.ioli odpuszcr.onia tt. 10-go m. Tiszri. 

Nisan. 

„ 8-go i H-go „ Swięio S1'<tl<tsów d. !:"i-go i Jti-go 111. Tiszr i. 
., 14-go Pa:i.dziel'llika Swięto palmowo d. :n-go m. Tis;i;ri. 
;, lii-go „ Ostatni d:del1 świąt Szatt1sów d. 22-go m. Tiszri. 
,, 2~-go „ dzieli pierwszy 111. Choszwan. 
„ 2iJ-go Li8topada „ „ „ Kislew. 
„ 2!-go Grudnia „ „ „ Tebeth. 
„ I-go Siyc1,ni<1 !HOl r. Post (Oblężenie Jerozolimy) d. Lil-go m. Tobcth. 



Sł y cze ń„ 
Sfo.Iic.e ·wstępuje w Y.nak vVudnikn dnia :n. 

flHBAPbXxXI A~~\ ____ ~!·yczE~ ~-dni XX_~':_ ___ ) }A_~~A~--
llPABOCJlABlU>r[! \ Dni \ Ś'IVIJ•;TA JrnŚCI\)LA \ ,IMit!N A.,. 

I~u110u11upL> i J1r.ymsko-J"-ntol 1ek1ego. ::iLO \\I AN. 
~--~~~~~~~~~+-~-:-~~~~~~~~~--i~~~~-1 

20 li. /~m<.18 !IU t:u. M'l, Hrwwill l P. i Nowy Rok Fnlg-eney11Az:1 B. vv.'1strzezyHłnw 
21 H. ?.I •I. Iy Jlianin llp. Cn. U1;1pa 2 w. ]Mitkarngo Op. M11rty11i:rna B. I \Vl:1Hty111al:.1 

22 l!. Ib111\. Aw.1c'l':1cin M'I. I~ll'l'. B Ś. ·1Dalliela )I. Geno .vefy P. I Dournmlra 

21:1 'I. 11. JltutJ1a :tp. He01rncap. 4 C. · 'l'ytnsa li„ Rygo bert.a Il. W. Włnstyborn 
24 JL l\[11 Eureuin, ll 11. łl1rnoMtH 5 P. l'l'elesfora P. M. Sy. meona Z. 

1 

llojomirn 

25 C. Pottl. focno11a l~cyca Xp. G S. Trzech l<róli. tlwiatoHława 
----- ---·---------- ----~ -------------~·- ----- . . -------- ·-·------

21i 8. Co6op. npece. EoropoJI. 7 N. I po 3 Król. Lueyan11 i .Jul. M. l\IHciHlawa 

27 li. Cu. a11 .. lll'!łll. Hp. cn~1]J:\llfl 8 P. Seweryna Op., .lnlja11a l\I. \\Tł;l!limil'a 
28 Il. Au. Hmrn!lopu l\l•i. H11;1. 9 yv. l\farcymrny P. i\J., Jnkun<l:i J\t. DuuroHł:twa 
2\J O. Cn. 14,000 li. 1rn6. n·i, Bno. 10 S. Agatona P., '1\Tilhelm11 li. W. KrzeHimira 

HO lf. 1\1•1. AH!ltill, Jlp. 8eo;1ophl 11 C. Honoraty l'., Hygina P. ~I. CzeHława 
Hl II. 11. ;\lem111i11 1'1n1!1n111>11111 12 P. Arlrndy!lsza i J\'fódcHta :lllm. l1ogomira 

1 C. H110. !!!Oli. HOBbl~ fOAb 13 S. Lco11cynsza B. \V. Weroniki P. Ił:tdogosta 
_,_„„_„ ----·--------- - „. _____ „ ________ ·----- „. -·-------

1'l N. 2 po 3 l<ról. bnlenin Jezus. Domoslawa 
2 B. HeJI. npeAb np. 011. Cm1hn. 
8 Il. Hp. Ma.rnxin, WJ. l'op;{iH. 
4 B. Co6. 70 Auoc'I'., np. 8eo1t1'. 
5 C. 111•1. 0eo11eMłlTa eu. 
6 '!. 6oroRBneHie foCOOJ\H6. 
7 II. Co fi. Ca. foa111rn 

8 C. llp. l'copri11, :HJ1i11, 1'11111'. 

15 P. Pawła I µust. \\Tiodzimira 

Hi 'F· Marcelego P. M„ Otomi M. Rościsława 
17 S. Antoniego Op., Leonilli ]\{. Jaropelka 

18 C. Bog1tchwała Op. Kat. ś. Piotrit lfatimirn 
19 P. Henryka B. M. J(annta Kr. M. 8eb:tHtyana 
20 S. Fabiana P. M., Se!Jastyuna M . .Jaroslawa 

9 B. HeA· no npece. Cri. <f•n111111. 21 N. 3 po 3 !{ról. Sw. Rodziny Agu. \Vitisława 

10 lI. Cn. l'pmopill en. H11cc1>. 22 P. Wincentego .l\L WrociHlawa 

11 B. IIv. Oeoi1oci11Be11.,1\'[11x. 23 W. Z(lśt. N. M. P., ll!lclfonsa B. \V. Chwalihóga 

12 C. ?.1•1. 'l'aTiaui.1, Cn. C:innu 24 Ś. 'l'ymotcnsza B. l\-I. Miłosza 
11> 11. l\lt!. Epmrna, ile'l'pa. 25 C. Nawrócenie ;\. P:nvhl Ap. Skarbiniirn 

14 fi. Upu. O·reu,'h B'h Cmud;. 26 P. ]Polikarpa B. P~t1li Wd. Przybysfaw11 

ló C IIp. llnn11_a_e __ ,_rn_e_ii_c1_-. ___ -~7 __ ~:_[:1-au:_Zł~-~11~~t•~~B-_\~·-I~~- K. Rado111_ira ___ _ 

Hi B. HeJI. 31. Au. llcTptl 
17 n. llp. AHTOHill Be.Hm. 
18 B. On. Aoauaeiu n I\11p11.qJ111. 

Hl C. Hp. Mmrnpin Er1111. 

28 N.14 JlO 3 l<ról. Flawiana M. Zllv.isłllwa 
29 P. Franciszlrn 811!. B. W. U. K. Do!Jrogniewa 

BO )V. Mnrtyny P . .l\'1., S11wiuy P. ~pitogniewa 

Hl ::;. ]Piotra Nolask" W„ Mar~elli 'IV. Zegota 

N OT A T N I K. 
1 P. ___________ „_ .. _„ ______ _ 8 P. --„-------- ·-

2 w. -- fl W.------~---------------

3 ś. __ „_ ,„ ______________________ _ 10 s. ----------- -··~-----

4. c. 11 c. -----.-------- ·-. ·--·· „„„,_„ -

ó P. 12 P. 

6 s. -------- 13 s. ----------------- -----------

7 N. 14 N. _____________ „._ 

S ty cze ńili 
,_._,-----~'~\'f'm:ermm'Rt~---

--

1 ~;; :-; "'° <:O :~ I ,3 I ":! ~ I c:j ':'3 -11 
'· ::: .:._ ·c ćl o ~ I ~ ··;::. ~ ; -·~ ~ I 
\ ,..,.. .::: -=< ·<=' en·::: I .o ,..,.. ·N i ,.=::; -N 

-2 I~~ ~~ z.;:; I f I ~ ~· 1· ~ ~· I O])i\IL\NY 

,::i (i.~_:_~~~ (i.- u1-. (J.-_:_:_~1~, G. =-1-1~:, -(}. ___::;;;.„ .„„(; . ..=.: 111. -

1
8-1_1 I:::_ -?~I z-!·~ o- 8 7-ii3 r. 1- fj pp.i @ ui'1w g. il IJl, JO PJI· 

2 8-ll ;\-ni j 1-4(, ()- !) s-;rn „ ii-28 ;. 
11 I 8-11 . il-fis 1 7-!r7 0-10 n-- 1i. •• ()-54 ,1r. 
!; I 8-ll il-:"J!J i 7 -Ml 0-- l l 9-2!! „ 8- 20 " 
fi I 8-Ll 4- I I 7-f)O O-Ul n-f!2 .. 9-4/r „ 

(i : 8-10 4- 2 I 7-ii2 0-lii 10-12 :: 11-- 7 ,. 
7 · s_'-10 4- '_i\· 7-5B o-rn 10-n.1 ;: 12-2n JH1. 

818- H 4- ii 7-iJ(j O-Hl 10-ii2 1-4!1 -1! ) pil1r1VkZfL kw<1rlrn g. (j 

fi 8- f) 4- li i 7-fi7 0-'.W ll-17 Ili. :">8 J', 

lO ! 8-- 8 4- 717-5f_J 0-22 11-47 il- !i '" I 
11 I 8- 9 4- D 8- O 0-2il J2--2ii ., 4.-18 „ 

121' 8- 8 4-1.0 8- 21 0-2ii 1-11 p]l·1 :)-'.l'.l „ 

1:i 8- 7 4-1218- 5 o-28 2- G ,, o-rn 
H 8- fi 4-rn 8- 7 o-no 3- ~1 „ 7- o 
10 8- 5 4·-lf! 8-JO o-na 4-rn „ 7-il4 .. ® pdlliu, 12• 8 111. 21..i w. 
1G 8- fj 4-1718-12 0-3:) ii-24 " 8- l ,: 
l7 8- !f 4-18, 8-14 0-il7 G-il2 w. 8-2il 

I 18 8- ii 4-20 i 8-17 0-4-0 7-40 „ 8-41 „ 

Hl i 8- 2 4-22 ! 8-20 0-lfi) I 8-4-7 „ H-58 „ 
20 8- O 4-\B 8-:rn 0-4G 0- fifi „ fl--!il 
:n 7-:)!J 4-2F> 8-'.W 0-4f) ll- l „ 9-29 

!r-27 S-'.20 O-fi2 12-10 p11. !!-Mi „ 
t•-2D 8-:-12 0-5!5 l-20 „ 10- G " !ft: osl.atnia kwnd.rn g. l 22 7-!)8 

:ri 7-fi7 
!f-ill 8-iln 0-5fJ 2-HO ., .l0--29 .. lll. 11 pn. 
!f-il2 8-il8 l- 1 10-50 , 

24- 7-fifi 
25 7-ó4-
20 7-5il 4.-iJ!1 8-41 1- 4 il-3~1 r. 11-BfJ „ 
27 7-51 4-ilfl S-lfi5 :l- 8 4-4.ff ,. 12-ill pp. 
28 7-:)() 4-il8 8-48 1-11 5-irn 1-;17 „ 

4-4-0 8-52 l-15 G-24 2-55 „ 
4-42 8-55 :l-18 7- O 4-21 ĘtJ nów g. 2 m. l1 pn. :w 7-48 

HO 7-117 
ill 7-'fli 4-4.;~ 8-f)7 1 l-20 7-20 ~· fj-l~f) 

N OT AT N I K. 
li) .I'. :!4- s. 

l(j \\'. 2:) c. 

l7 ~. 2() I'. 

rn c. . , 
27 s. 

Hl 11
• 28 N. 

20 s. 2$1 P. 

21 N. :w \\!. 

Hl S. 

2n w. 
„Czas." Dz. informaeyjuy. 
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UPAHOCi'IABHhIH 

1 

llni ! ::\IYJJFA KOSCIOLA I IMJO:-IA, 
l\u.!JellMPh. Rzymsko - Katolkkie:.ro. i SLO\VI.\N. 

I 

20 l{. H11a. Rno1rnil1 
21 Il· Ilp. i\fa1rn1nrn 11enun. 
22 O. An. 'l'1nrooen, w1. A11acT. 

I 1 C. \t Ignacego B. i\1„ Brygid~ P. ŻPgota. 
2 P. Oczyszczenie N. M. P. Mirosława. 

3 8. 8łaicja B. M. Blużpja. 

-··------··------------ ~·-- ------------- ---------
2H B. H1~„,. 82. On. M'I. l\;nrnen. 
24 IJ. Il)). l\CC!lill, 1Ha1rn1WHiH. 
25 B. Cn. l'pm•opia BoroeJ1, 
26 o. Hp. J\CCHOljl. li l\Iapill. 
27 lJ. II. .11. a. Joanna. 
28 IJ. Up. E1>11ena, Ilaua)l,i11 
29 O. II. ~r. C. Hrna·riu Boron. 

30 B. HE)l.. o l\Il>JT, u <I•Al'llC. 
tll 11. Cu. (Jcaep. l\npa n loaH. 
1 B. IPeB, M•1. 'l'p1H!•o11a 
2 c. Cp1'>TeHie rocno11He. 
a 'L On. llpan. Cv~rnoua Bor. 
4 II. IIp. IIcn)l,opa, I\11pa.~Jrn. 

fJ O. l\1•1. Araoin 11 Oeo,Jl,y.ni11. 

4 N. 5-a po Trz. !{ról. Ansgarego WitoHława. 

5 P. Agaty P. M. Dohroel111a. 

li y..r. Doroty P. M., Sylwana B. W. Bohcl:nrn. 
7 S. Romualda Op., Hyszarda Kr. Szulislawa h. 

8 C. ,fana z Matty, E111iliana M. Gniewomir b. 

\I P. Apolonii P. M. Cyrylla B. Gerysława. 

10 8. ScholastykiP., Sylwana B. W. 'l'omił:l bl 

1 l N. Starozap; Saturnina kapł M. Swiętochna 

l:.! P. Eulalii P., Gaudentego B. W. Budzyna ś. 

13 W. Juliana i DolJrnHława Mm. .Jordana. 

14 S. Walentego Kapl. M. Zonon:t Niomirn. 
ló C. Fanstyna i ,Jowity Mm. SzczeHława. 

Ili P .. Julianny P M .• Jnliaua M. Mila!ia bł. 
17 S. DouatiL i 'l'eodnla Mm. Sylw. Swiętorada. 

-·----„----·--·------ ·--- -----------

6 B. HEJ;. o JlJIY,11. Cb!H'll. 

7 Il. lip. IIapoeniu n Jiy1rn. 
8 Il. l\ftr: 6CO)l,O\la CTJltl'l'. 
9 C. l\l•1. Ih11rnq>opa, Cu. J\!Iap1(, 

10 1I. 1\1•1. Xap.~aMnia, !!PI. Uop, 
11 II. l\I'!. BJraciu eu., KH. B1Jen. 
12 C. Cn. l\!cJ1c1•ia u en. A.J1e1rn. 

18 N. Mięsopust. Symeona B. M. \Vielo~ława. 

Ul P. l{_omada W., l\fansweta B. W. CzciHława hl. 

20 '!'·Leona i Enchcryusw H. W. Lubomiła. 

21 S. 1\folrnymiaua B„ Pełiksa 11,\V. Onoslawa. 

22 C. Kat. 8. Piotrn Ap. w Ant. Wrocisława. 

23 P. Piotra Damiana Il. D. K. Przeclzisław:1. 

~4 S. Macie.Ja .tip., Se1·gitrnza ~I. Bogu8za. 

•--~-------~--- ---1--------------1--- ----

13 B. HE,JJ;. Mncon. llp. lllapTl1ll. 

14 II. Ilp. I\upmrna, Hcai1KiH 
15 B. Arr. Omrn1rna, npu. Encen. 
Hi O. l\ltr. lla~ujmJiiL, UaBJia 

25 N. Zapust. Zygfryda B. W. Shm·oboja. 

26 P. Aleksantlrai Nestorn Bh. Mm. Mir<rnława. 

27 "'· Leaudra B.W., Aleksandra M. \\Tinrosfaw:i. 
:!8 Ś. t Pop. Romann Op., Makar. 'l'worzymirn. 

N O T A T N I K. 

1 c. ·- 8 c. 

2 p, 9 P. 

3 s. Jl) s. 

4 N. ___ .:.._ ____ ·--·- ·-·-·---·- 11 N. 

tl P. ----·----------··- 12 p 

6 W.---------·------·-·· rn W.------------

7 ś. 14 ś. ---·-- ·--------·--··---

L u t Y• 

I 1 ~ I :g ~ :~ "" I ~ :g ~ ~ ~ I :--i 
I ~~~ ~~;::: c.o·a ..o "fl •N ..--. N 

.::: I )J..s I g..s ~'° ~ ,"' ·~ ~ ·~l' I ODiVIIANY . 
~ ~ if.l N ifJ A \ ~ ~ ~ ~ ~ 

Q Lf.-1tt. G.-m. U.-m.1<}.-m. -u.=-~ -G._:_~I 
, _ _.i;;;:.:__:.::.:.;.::;,;__;~~;;,;_~;;.:._,;,;,;;.,:.._;;..._

_.:.;;;.....:..~__.:.;;;_;;,~~~~~~~~11 

l 7-4-4 4-4.ii fl- l l-2!• 7-ii:3 r. 7-18 w.li 
2 7-42 4-47 f)- 5 1-28 8-ll) ,. 8-4.4 ., I 
:l 7-41 4-!>fl 9- 8 1-:n 8-Hfi LO-lO ,. 
1, 7-:JH 4-51 ~J-12 l-B:"i 8-:i8 „ 11-ilil „ 
5 7-:17 4-5:1 9-1611-:ifl ~J-22 12-5il pn.I 
(j 7-B:) 4-:)5 9-20 1-4il 9-iil " "'.)-_ 8 „ I 
7 7-B4· 4-:)7 H-2B l -4G LO-'.W „ 
8 7-B2 4-Ml 9-2ti 1-~9 ll- ~J „ il-li'i l'· 1 

H 7-ilO 5- O 9-HO 1-:)2 12- 1 pp. 4-lil „ 
10 7-27 5- 2 9-Bii 1-58 1- l 4-5~) " I 

ll 7-2ii :i- 4 H-:19 2- 2 2- fi „ 5-HG „ i 
12

1
7-2'1 li- <il H-4:12- ()I il-l4 „ G- li „ i 

rn 1 7-21 ii- s 9-4712-10 4-22 n-28 ,, 1 

H 7-HJ 5-10 9-iil 2-14 5-W " H-48 ,, 
rn 7-17 ii-12 n-55 2-rn d-ilo w. 7- 5 ., 
rn 7-l:"i 5-H n-59

1

2-22 7-45 „ 7-20 „ 
17 7-LB ii-Hl 10- :I[ 2-2() 8-iiO „ 7-il8 „ 
18 7-n 1.~-18 10- 71 2-ilO 9-5G „ 7-54 
rn 7- H, ii-20 10-LL~ 2-:14 u - <i .. 8-12 „ 
20 7- 8 i)-22 10-14 2-il7 L2- l6 pn. 8-:l4 „ I 
21 7- !i :)-2'1 lO-L7 2-40 1-2il „ !I·- l „ 
22 7- 4 :i-26 l0-2L 2-H 2-27 „ !l-il5 ,, 
2H 7- 2 ii-27 10-2:) 2-48 to-20 

2-i 
I 2i) 
' 20 

27 

7- O :i-20 10-2D 2-i)2 B-25 r. ll -18 „ 
li -58 5-:·\1 .LO-:rn 2-:">Ei 4- t!• „ 12-27 •P· 
li-:i5 li-:1:1110-:18 Cl- l 4-fi:I „ 1-!•7 „ 
li-i5'1 ii-il:"i l.0-42 H- ii 5-2ii H-1:1 

2s 1i-:i l li-:w L0-4:3 :i -- s 5-li2 „ 1.-42 ., 

I 

N OT AT N I K. 

lii c. ~2 c. 

Hi P. '.tl P. 

17 s. 

Hl N. 2ii N. 

Ul T'. :lG P. 

20 w. 27 w .... 

:ll s. :?.8 ś. 

) pierwsza kwadra g. 5 
m. 42 pp. 

® pelnia g. ?. m. 9 PP· 

) ostc>tnia kwadrn g. (i 
lll. :3 w. 
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lIP ABOCJIA 13lJLifi-----1-.• ~l . -I ~s' vrnT.1U(OE:foi(11A-- _, __ f_l\_Il_O_?\;~ --

),{aJICB)\apr, L 
111 lV:ymsko-KaLoliekiego. SLUv\'lAŃ. 

17 'I. i])ea. 8eo;1opa 'l'npou:i 
18 n. Cn. J[I,11a IH\lll>T. Pmrn1ml'O. 

1!l U. Au. Apxmrna n <I1u.rn11. 

l C. ·J·tAlbfnn B. W„ Antoniny. 
2 P. ·J·t-Heleny Ces. 
3 S. ttKuncgulllly Oes. 

HrodziHlnwa 
BnclziHlawa 
l:U1d0Hlawa 

--·------------------- ---·----·--·· ------·--------· --·-------
20 B. HE)\. 01~l'orr. Cn. Jir,na err. 
21 II. llp. '1'111101pen, en. EacT. 
22 B. An. Aeamtein, wr. ~fonp, 
2:cl O. M•i. IloJnurnpua, 11pu.Ioa11, 
24 ~I. Io:rnua llpc)\. 
21\ n. CB. 'l'apacil[ apx. J(Qłrn'r. 

26 O. Cn. nopqt11pin em1c1rnna. 

4 N. tl-a 11ost. Wstęp. Kazimierztt Sławomila 

li P. tAl1ryan:i i Et1zebf1rnza Mm. Kazimierza ś. 

() 'V. t'Viktorn i \Yiktoryna IVIm. P~kOHlawa ' 

7 8. i·f'l'omaszn z Akwinn \V.D.K. Wojsława 
8 C. ·j-.fana Boilego W„ li'ilemoua Bogowita hl. 

9 P. ttlhan<~iszki wa. Jyfi!ogoHta 

10 S. i„!·<lll iVIqczen. Wiktorn M. l\Hci8htwa b. ' 

-27--B-. -llE-,n;.-llPA11~IT-p.-TI1;o~;~;tl~ UN~ -1„-J----a-p_o_s_t ___ S_u_c_h_a_. _I-_Ie_r_a-kl_i_nH_z._u i);ie-;l-aw:;- 1 

'28 n: Ilp. Hacu;rin 11ct1. 1\l P. ·J·Grzcg-orza P. \V. D. K. LnrlosltLwa 

29 B. Cn. BacHJ1i11 1H ~V. ·1·K1·ystyuy P. M„ Ni(lcfora P. Niucf.~lawa 

1 O. Jfa11. EHJ\01du, Hec'l'opa H l::i. tti'.Iatyldy Kr. W. ll.loźeim 
2 'I. l\Iir. 8eo)IO'!'tt, Cu. Apceu, 15 O. fLong-iua M., Matrony l\I. Dług-orni.Ja 

il Il. l\I•r. Ewrpouin, I\ncomurn 1U P -!-tAllrahanrn PuHt., E11frozynylOjeuslawa 

4 C. llp. l'epacm111, Mq. Iy.1ian. 17--~-- !!<ló~~f~~ Arym., Gcrtrncly P.iZhigniewa 

i\ B. ~-JI HE)\. B.IIoc. l\l'r. l'Lon. l S N. tB-a post. Gluoha. Gabryela Ar. Hog·11cl11~:,;~; 
6 Jl. l\i•r. I\onc'l'llll'I'l!H:l. Oeotp. 'lll P. -j-.Józąfli Oblub. Bohdana 

7 J3. Cu. M'l. Bac1rnin, EtppeMa, 20 yV. t'Nolfrnma Il„ Eufemii i 'l'eod. Bolemira 

8 o. 11p. eeo<[H!.ITUKTil 21 s. i·'fBe11e<lykt:LOp, Ilog-01-\.lawa : 

9 ~I 40 M•r. Ceuac·l'iiicK11X'1> 22 C. tBognshlwa Il., Oktawiana M. GorlyAfawa i 

10 n: ll-1•r. Ko)\\>:l'l'tt, l(1rnpiaHa 23 P, ·j·tKatarzyny Nikona i Pelagii ZbiHława 
11 O. Cn. Co<jiponin uwrp. 2,b S. ·j-j·Marlm i 'l'ymote11sza JHm. Lndomi1·a 

12 B. 3-n Hn.~. Il.Hoc. Ilp. ee~-<li: 25--~ t4·a ,;~;t. Środo11. Irene;;~~~L- ~vi~~;-sł:~\;~;- i 

13 II. On. H1rnm\1opa, wr. A.rraRc- 26 P. tZwiastowanie N. M. P. Świętohój:1 

14 B. Cn. 0eo1•11ocT:1 Ml!Tp. l\icu. 27 )V. tJ aua Dam., Il.n perta H. W. Bol!aarn hł. 

15 O. Mtr. AraniH, 'l'1rno~an. 28 8. ·j·1·.Jaun 1C:iplst1-. -w., Syksta IKrzoA.Jawa 

16 11. i\I<r. Canuna 11 'I'p1ujnura 2\f C. -j·E1rntazego Op., Cyrylla M. C'rnimiH!awa 

17 Il. Ilpn. AJ1c1rnin 11. BolldH. ilO P. ·t·tKwiI'yua M„ Anieli W. .szukosbwn 

18 C. Cu. J\111111J1.:m apx. Iepyc, :n S. ft Balbiny P., ~~<i~~:nnin:~_l\_l~ . _jDohromira ___ _ 

N O T A T N I K. 

1 o. - -----------·------ --··--··- 8 c. 

:.! P. 9 P. 

:J S. - )() l::i. 

4 N. 11 N. 

5 p -------------·--·----- 1:2 P. 

6 w.-------------

7 :':i. -·-----· -·----·-----·· 11 8. 

Ma rzec. 
-=-1 rei I --1 ·o I o I -:;:;-;;-1---:;-r---~ 

~~ ~ ~ ~ ·ig ~ ~ ~:=: ~ li ~ ~ 
- - I ....... - '"'J).,...., ~ ...- N ,..=l :s 

:;fe; 1"'35 o:i.;; ":' ;;; . .!:: ;,: .2' L>ln1H.N"'" 
~ i~ .::,:..:-., ~-I N 1 U) • .., iI1 _,_.i 1 

~[f N'.J) q I ~ ;:::: ~ N.!-< >3 I _____ 8___ ______ I ______ _ 
I,~--(-,---(' 1<' (' I (' I 
1 u.-ll\. J.-Ill. r,-111. _r, -ll_I,.1..-_,_.-_ł_ll_. _;__;...;'-_-_;_lll_-..,::..1 -·-----------i 

1 I ti-4fl 5-:rn I LO-!ffll :1-12 !l-ln r. 6-11 w. il t'ł! nów g. 12 m. 44 pp. 

:.! li-47 f)-40 lO-iiH :!-Hi r>-:l8 „ 7-:17 ,, 

:l fi-44 ii-!i,:J ll-ii8 il-21 7- o 9- ii " 

41 G-42 ii-44 .ll- 2 il-:l:) 7-:ll ,, 10-:HJ „ 
ii li-40 ii-4G li- G :l-2~l 7-52 ll-50 „ 
(i fl-B7 :'i-!f8 1 l-11 il-iJ4 S-2G „ 12-i:iD „ 
7 G-il5 i)-!1-fl ll-14 il-117 H- 8 „ :l- 5 pn. 
8 G-:1il n-iil ll--18 :l-fd ~l-ii8 2-iifi „ }l piorws~a kwa1lrn g. fi 

9 ti-ill f)-5:1 LL-22 il-45 10-ó!i „ 111. :"i:l r. 

10 1 G-2!i ii-ii5 ll-27 :J-;iO 12- O pp. :l-:Hi r. 
l l G-:lG fi-:i7 11-:11 ;\-ii4 l- (i ,, I !j-- 8 " 
13 H--:3!l: fi-i)8 .1 t-;J4 H-i)7 2--t;.~ ,, 4-iłH ,, 

Ul 11-20 Ci- O 11-4/l !1.- il il -20 ,, !i,-!i!ł- „ 
H G-18 fi- :l 11-44 4- 7 4-27 ,. :i--12 „ 
l:'i fi-1() ()- 4 Ll-'lS 4-11 :i -ilf> ,, 
Iii ()-1;; G- G LL-;"iil 4-Ul (i-40 w. 
17 G-11 G- 7 Ll-iili 4-19 7-4-7 „ 

f)-28 " - , -a-.:.i-n ,1 

(-}-:!i,, 
1>--:w·„ 
ti-41 " 
7- ()" 

) lS G- D G- ~) l2- O 4 -2il 1 8--:'iti „ 
19 fl- 7 ll- LO 12- il !f-:lti i 10- ·'f ,, 

20 G- li (i-1 l ll2- ii 4-28 ll-12 ,, 
:li !i-:; ti-l:J.1:l-lll 4--:l:J 1:l-17pn. 7·-:1.c; „ 
22 tl- li (i-1:) I l2 -- !.) 4-:18 1- lli ,, 
:l~I :'i--:"»'l li-· l 7 I :l- Uli 4 -'+:l :l - 7 ,, 
:.!'1- ii-:):) (j-lfl [:J-:l!114-47 :l-1f8 
:lii :i -.c>:I tl-:lO l 2-27 4-.'io 
:2ł) :)-DL ()-:!iJ 12--:~ t !t -,-)!t ~~-:t~ r. 
:l7 :>-'+8 1;-24 u-:w1 4-:'>H :1--r111 ,, 
28 ii-Mi li.-:l!i l:l-4tll f)- :: 4-lti ,, 
:lD :i-44 G -27 l:J-!i,iJ· :">- ll 4--4\1 ,, 
HO ii-H li-2B l:l--!1-8

1

1 ii- l 1 ii- O ,. 
Bł. :-)_.-;~D H-:,~L 1.2-:>~ :)-1:)·1 :)-~;~ 

8-18" 
\)- \)" 

lo-1~ 

Ll--:lti 

N OT AT N I K. 
!il c. ~4 s. 

li) P. :lii N. 

17 s. :lti P. 

l8 N. 

Ul P. 

:.!OW. :.!f) c. 

:!I. ~- ;l{) p. 

2~ c. BI S. 

® pelnia g. n m. ilO r. 

l[ ost1d.ni1t lrn atlrn g. Il 
111. ii:) [', 

0 nów g. n m. Hl r. 



Kw ii ecie ń. 
Sło1'ice wstępuje vv znak Byka d11i<1 20. 

AnP"bllb xxx AHeii. I KWIE'CIEŃ xxx dni. APRILIS. 

lIPAllOCJIABH1I:f1 --1-~~-!i _____ s\\;iJ.:;r;\-J(us<;r(J:J:;\-- -IMIONA 

l{a11e111\HlJL I 111 ! lt~yimiko-Kutolir·kiugo. ::lLU\\'IAX. 

19 B. 1-.,Iap. 4 HEJ\. B.Iloc. X1111c. 
20 rr. 11p. Ioamw, Cc11l'i!! 

1 N. [t5 post. Białi•. 'l'eoc1ory l\T. 
2 P. -j·FrimciHzka :\ Panlo 
1l w.:tRyszard:t B. W. 
4 S. jHizyrlora B.W.D.K., .Platornt 

i> C. fWincentego Fl'rreryusza \V. 
o P. t-(-Siwrn. !J. N.111.P., Willtchna 
7 S. ttEpifaniusza B. W. 

Zbig11iewa 
Sudomirn 
i\Iuożyslawa 

vVlati"ława 
Boży woja 
Swietobóra 
13rzt;Hhtwa 

·----·---------·-·~-··~----- ~~- ·-- -·------------- ---··---
8 N. t6 post. l{wietn. Dyonizeg-o IL Ha<loHł:twa 

21 B. Ilp. !:mona ucu„ Oo1ILI 
22 O .. ll•r. Bac1111iu, npu. Hcaa1;, 
23 cI. Ilpn. M'I, llmrnna, M•I. Jl11.n;. 
24 Il. Cn. Ap•re~1011a, upu. Ia1rnn. 
25 C. li11ar0Bt.L11. npeCB. liorop. 

2G B. ó HEJ\. JUi. Coó.Ap.l'anp. 
27 IL l\l•r. l\Ia-rponDI, l\JHI. Iomrn 
28 ll. Hp. H1rnpi0Ha u C·re1(>a11a 
29 C. Cu. Map1rn, nprr. KnpnJ1lla 
80 'lJ, TI11. Ioa1!Ha ll'llc·rnn•r. 
1!1 II. CH. A110Jrnouiu u„ Hp. Hrn. 

1 O. An1J. l\lapin Er1m., Ma1c 

fi P. i'i'll!ilryi Kfoofasowej DobroHlawa 

10 W. -l+Ezcchiel:i Pr. M. Goryslawa 
11 Ś. ti'Leonn Wielk. P.W.D.K. Jaromira 

12 C. ·l·~· Wicl. \Viktora i\L, Damiana Lnhrm'lnwa 

!H P. i'i' Wicl. Herme1wgildn Król. Prz1m1yHlawa 

14 S. !t·j-WieL. W:1lorymm i Justyna My::\limirn 

2 B. HE.l\.13Alil. lip. 'l'uT:I 15 N. Wielkanoc. Anastnzyi i .Bazyl. \Vneła11·:t 

a n. CTPAO'l'. C1i)(M. IIp. Hlum·r. Hi P. Wielk. L:tJnperta M. Nosislawa 

4 B. 11p. JocH1!1a, l'eopriu 17 \V. Aniceta 1'. l\'[., Hoherta W. Krnsisława 

[1 C. 1\1'!. Oeo.n;y1u1, upu. Oeonu 18 Ś. Bogumiła \V., Apoloninsza iYI. Go~eirilawa 

(j cJ. Be.i. Cn. Meoo;(irr panu. 19 C. 'l'yrnona i Hennonegeuesn Mm. \V-łlldimirn 

7 II. Be.ri. Cn. l'eoprin, A1arn. 20 P. Serwili:mn i ::lulpkyusi.a Mm. Czesława 

_s_~..:_~M-_1\_I1_~-~~o~i~ll_l1 ______ .:: .. s· [~\.1~z_dma B.:~y'._D.K_:_„ -„--- !)r~.~~1niła 
22 N. 'Prze w. Sotora i Kaja Pp. i\Im. Strzożyrnira 

Il B. Cst.Tn. XpMCT. BocHp. 
10 n. CBtTn. Mtr.111:mc;rna. 
11 B. CBtTJI. TII•1. AH'l'HllhI en. 
12 C. Cn. Bac1rnin, upu. Hcaa1rn 

11! LI. C11. Ap·re;roua 
14 11. Cn. :i\IapT11u:1 uc11on. 
15 O. J\111. A1mc·1·11px1t u 'l'poq1. 

2B P. TVojdec/w li. Wojcieclia ś. 

2,1 W. Fi<1eli~a Kapne. i'd. .Jerzt>go ~li'. 

2f> Ś. Ma1·lw Nu.·<in •. Ermina U. W. Jar1miawa li. 

26 C. Kleta i Ma1·'celli11a Pp.mm. Spitinlirn. 

27 P. 'l'ooflla i 'l'crtnliana Bb. W. lloguf:tla 

28 S. P:twła od Krzyża, Witalisa M. Zywisl:twa 

Hi B. H.:,11. An. Oom;i. ::\1•1. Aran. 2\l N. 2 pil W. G1·0/Ju Chr!/"', Piotrn ::llawogtJHt:t 

17 Il. i\111. Cn1eona, M'I, Anania llO P. K11tarzyuy Se11drnk. P. CtiwaliHłnwa 

N O T A T N l K. 

l N. 8 N. 

2 P. !l P. 

3 w.--------·· -----·-·--· 10 w.-·-----·- ·----------··· 

4 ś. --------------·· 11 S. 

ó c. 12 u. 

o P. -·------- ·-----·--··- 13 P. 

7 s. ---·---·------- 14 s. 

""••·-------„ 

K w i e tileń~ 

:'S ;o-r--::- ·.~ ~ !-~ I "'=' ~ I ~ ~ 11 

I ~ ·g ~ -~ : ~i I ~: I ~ ~~. I : ~ I 

~ I ;:::-: .. ~" __ 1 ~-- J_i I ~ .1 li ~ ~ 11 

U.-111. <J.-rn. (;·.-m. (!.--~n.I !i.-111.- U.-~;~·-11 
\ ii-:l7 li-::::i ~'.!-i>:->! i>-18 \ fi--fiO r. I \J-:22 w. \I 

2 .

1 

fi--:i4. 1i-n+, 13- 11' fi-2:1 u-::i2 „ I 10-41 „ l'I 

:l ii-il:!, 6·-BG lu- !1\ ii-'.l7 7- :!, ,, 11-fiO „ 

l 
1, I ii-:w '.i-::s !l:l-. 8[ :i-::.t 7. -0<.1 „ 11::i-47 p11.1, 
r> ii-'.l7 n-:m 'i t:l-- L '.l 0-·:lfi 8-4(i „ I L -:12 ., ,I 
1i 'ii-:Ui <i-41 rn-lii! :i--:rn o-no ., ' '.l- 8 „ 11 

7 I :)-:!,il (i-4il Ul-'.lOI' :i-4:l 
1

lll-5ti :. I :!,-:lii „ I 

8 , ii-::io G-t;ii jrn-'.lr> fi-48 11'.2- a pp.1 ::i-:"iK „ 1: 

Il pi11nr:;za k1rn1lrn µ. to 
111. rn w. 

\I lii-18 (j-!;I) lil-28 f>-:)L L-10„1
1 il 

lO i ii-Hi G-!•8 llil-il:!,l :->-f>ii 2-·17 „ il-17 r. i\ 

i 1 .1 ii-rn 1.i-:10 1 ui-:n ii:- 11 :1-2ii ., \ ::-:n „ /1 

L'.l n- u 11-ii21rn-!, 1!' n- 4. :1-:i 1 „ :i-ii 1 „ 1

1

· 

L:·~ : :>- n H-r,n 1
u~-!~4- n-·-- 7 :1-B7 „ 

1 

A- n ., ,11 

\!, :i- 7 li-:ifi l:l--48. li-·-ll ti-~·:i w., 4-'.lli „ .,'
1

. ''il p1:.lni<l µ·. '.l 

L:i ii- l) (i-:)7 1 t:l-fi'.l G-· Hi 7-:H ,. I fi.-41i „ . 
\li :)-- :!, ~-i)\) l\:l-fl71 li-'..W \)- i\ I :)-Jl I 

111. '.!l pn. 

l.7 :)- I) :- o 114- (.} ()-:!,il :Hl.- !.) •• I ii-'i I :: '1:fi 

is 4-ii8 1-:lH--t,;(;-::i1111-rn fi„Ifl 

l!l 4-fi() 7- 4 111- Ki ti-:;1 1:l- :q111.i I- 7 " I 
'.W !f- :)'i 7- 7. Ifi-l:lj ti--iili 1'1'.l-47 ,. t 8- li ,. 1 

'.li 4-:'il /-- 8 14-171 (i-'ill 1-:l:l ., i !I-Ir> „ il 
•)•) '1-!f!l ~ -111 I !f--:!, Li li-VJ. L-i»I " I 111--:lli " 'i c[ 
:,l;; !f--fi./ I -·U 14-:lii: ()-48 :l-lfi I 11- ;)li „ I 
'.l!i· !f -!1:) 7-lil i!1-'.l8t li-il.I :l-:l!I ., 1 l-·L:l Jll'· 
:2;i ';-l;i! 7·-·li) l'i.-:!:ll li--i);') •) .,,, 

:!,ii 1-Ji1 1-11 14-::li: li-i'J!l :1- 1 r. :
1 

~-=-ri\I :: 'I 
:27 4--:·JH '7- t n u~-!tol 7- :·ł ;1-:!:·~ „ :1-'.lf> .. 

1 

11st,atitia k\\'tlclrtL !-!· ;t 
111. C1:2 pp. 

28 1,„.g7 7-211l'1·t:j7·-1; ::„„4s ., t 1i-iio11·.I' 

:l\I lf-iJ;) 7-'.l:l 14--471 l-·lll !f-17 I K-l:l ,. 'I ~łl 111'111· !-'· 

ilii !»-::;: 7-:l4 111-:)L,, 7-1!1. !f-f>i>' ·· 1 q .„:; ·1 

ti Ili. 'd r. 

. -_n·· 1 

N OT A T N I K. 
I:) N. •)'I 

~" 
P. 

Jli P. :2!f. \\". 

17 \\'. „ 
:!f> ~. 

18 ~. :!,ii ('. 

l!I ('. '.li I'. 

:lll l'. :2S ~. 

:2.1 s. :2!l N. 

j~ N. :in l". 



M 
„ 

a Jm 
znak BliźniY;t dnia 20. 

MAH XXXI ,IJ,Heil. M AJ XXXI dni. MAJUS. 
-------·------- n-~--1-ŚWIETA-J{6scIOf,A--- . .IMIONA 

· 11 1 , H,1,ymslco-Katolickir~go. [SLO\VIAŃS. 
UPA BOCJI ABllhlfI 

18 B. llp11. Ioa1111H, ('.\l, [\11t.hMb[ \\'. li'ilir1:1 i .Jiikól»t Ap. 

1

1 \l C. Cu. l'eo11l'iH 11 'l'p1uj1uua 2 H. Zygmunta K1'. M„ Atanazcg-o 
:10 1.J. T!p. Oeo)\Olla 'l'p11x1111LI „ C. Znal. Krz .. 4w„ Alelrnnnclrn 1'. 

. 21 II. M•i. 8eo.rr;opa, cu.~l'I. I1111y. 4- P. Floąana M„ Pc!ngji i\'f. 
22 C. i\l•r. llmrncwra. upn. 8co,1. r, S. Piusa V P. \V., Anioła i Ireny 

--·-- -------··----------

\!;) B. <;ff• HF-Jl. en. m. 1\lvp,, l'eop. r; N. ::/!? 3 po W. Jana Ap. 
24 n. M•1. CaBULI, Ho!Ihl IOIJ, \ 7 P. Domiceli i Eufrozyny Pp.Mm. 
2!\ B. A. u E. Map1rn 8 W. Stanisława B.M„ Wil<tora M. 
26 C. CB. Ba1.Huia, cu. C-1•e1{1nua \l S. Grzegorza B. Naz. W. ll. K. 
27 II. Au. n On w1. Cnrnoua 10 C. Jzydorn Or:1m1a, Antonina Il. 
28 II. M•r. Ma1rnmra, Cu. ll'.11puJ1. 11 P. Malrnyrna M. 
2!1 C.:. Cn. i\lem1011a, CB. !I~!'!. K, 12 S. P:mlnacego 1\f., Germana U. 

jLuhomir. 

I 
\Vitimir. 
Swietoslaw 
i Wie;'1ezysl11;,„ 
1 ChotiRla w. 

Gościwit bł. 
Lydornila 8. 
Sta11iRław 8. 
Bozedar hl. 
Cier)lirnir. 
Lu<lowit. 
vVszemil. 

----·---- --· -·· ·-· ---· ·-------·-··---·-- _ .. „._„ •. 

BO B. IlBJ(, o 1•Aa<1JT. An. Ia1wnn 1B N. 4 po W. N.11{. P. Łasic. Serw. Cichu8ław. 
1 II. j);/ail. Iep1rni11, up11. lln1j111.114 P. Bonifacego M. DohieHław. 
'.l il. Cu. Ammacia Ili W. Zofii W. M„ Kasriy1rnza i Wili . 1 Str~e:l:ystaw. 
3 C. llP1rno11011. l\['l. '1'1uiooen 1G S . .Jana Nep. Kapł. M. [Wiei1czysł:m 
4 'L M•1. Jleornl'in 17 C. l'ascr1alisa vV. Sławomir, 
r. IL l\1<r. Hpunr.1 18 1'. FeJ\lrna kap. \V„ Eryka Kr.Jf.1Ws:.1eslaw. 

. _6_~-~--~11:._~lJJIL )!HOrOC'rp. ~~--~·- ~-p!~-~~-Ce~ofl1'.y~:1_l'. ~~:--l~~~C~OlllY~.:_ 
7 B. HB)!.. o CA~L\I'. Mą. A1rn1da 20 N. 5 (JO W. Bernardyna Sen. W. 1llro11i111ir. 
8 !I. A. ·u E. loa111ui 21 P. t N iktom i Jl ona ta i\Im. Prz(•slawa hl. 
9 B. nepeH.l\IOlJl.CB.HHllOnaA'iyA. 22 W. i·.J11lii P. M., Heleny l'. Wisława lił. 

10 C. An. C1uro11a H11JI0Ta 23 ś. tDezyclorego 11.l\1.., 1\lichał:L U.[Dndziwoj, 
11 TI. Il(ln. l\Ieoo;(ia 11 11'.upl!;rna 21 C. 'Wniebowst. Pańskie. ,Joa1111y l'J'omira 
12 11. CH. J~Jlll(jlauiH 11 repWIHll 2ii P. jGrzegol'Za VII P. w., Ul'll~Jlll BoryHlawa 

13 C. 1\'I~_AJ1c1rna11)lpa, l',11u1;.11i. ~fi ~[~'~pa Ne_~ \V.----- -·--l~Vi~ey11~t~--
14 B. @lfo.11;.00J11rn, UcH,11,opa ~7 N. @6 po W. Magdaleny del'. lltrnlawa 
15 Il. lip. HaxoMilI, 11 • .l(fnrn1•p. 28 P. Augustyna Il. vV. .Jaromir. 
lli B. llp1r. 0eo;\oJla, c11.l'copria 29 W. 'l'eodozyi l'.M., Maksyma ll. Uogusl:i wa 
l 7 C. Cn. (}re1[mua, wr. Co,rnx. 80 ś. Feliksa P. M„ J<'m·1l)'1rn11rla Kr. Sel(limil'. 
18 'I. B03H. rocno,!\. IJ{q. 0eo)(. 3 l C. A11!(1Ji i I't"tniuili Pp. l\oŻeAla w. 

N O T A T N I K. 

1 \V.---~------------ 8 W .. 

2 ś. 9 ś. 

a c. ---··---------- 1 () c. 

4 ]'. l 1 l'. 

b s. .. -- -------·-·· 1 2 8. 

(i N. ----·····--- 1 a N. 

7 P. -· ---- ------ ------~--·----------- 1-1 P. 

M a 
„ 

J1111 -;-::=-1--1 :;;wvmr:;--r 'ci ::._~ -s11 "" =1 
! ·o ~ I ":::! 7Y ·-:n ""'-' I -7::! ~ 
I ..:::: . ;:,; . ·.:: ;:: g "' ;;-· :.§ ,_.. 11 . „ s,-. I 

OTll\I!A\'T 

8 :,~:~,; ,;~~":"~" G ~"' ~-!l :_~,~ 
1 !+ 'll 7 ·0-_I- l"I - ---~11------------~ 
-> i .---, . -~ • 1 +-;J:i; 1- o i n-:rn r. 10--il:l w. [ 

1 +-w 7-'27 !14--liKI 7-:i1. n-:u „ 11-:i+ „ I 
:~ 1 !~-27 7-~H 1.tn- ~I 7--j:) ! 7-a4 ,. i~- r> pn. 
:f 'f-:li) 7-)Jl 'l'i- G' 7--·HI 1' 8-41 1"-''(' ' I - , - I I I .... - ,, . _, „ ) ., I 
n ~1"--:2.;J 7~-H~ !L>- !·1

1 
7-:-}2 D-ńO ,. 1- l , 

ri !f-:l 1 7-:\!1. itii. -u11 7--:lli 110-:)8 ,: l -··:l:l ' .Il pinnv~;1,a kw111lrajig. :l 
7 4.-rn 7-:lGLii-17·7- 11.ll,l:l-iipp. !-!fil., 111.i)Spp. 
8 +-17 ~-il7jLG-:lO[l7_!f;\1 l--l:I „ I-li() 
!I +-W i··-:·HI l:'>-:lil

1
7-!fli :l-:lll ., :l-1:.l 

1fl +-14 7-+o li>-:lli'7-lf!I :J-:lli „ :l-ilil" 
ll /f-l:l 7-4:.l lii-<llJI 7-:)il !f-il:l " :l-lil 
l'2 4-11 7--Vf rn-:::i 7-:'iO ii---41 „ 
rn +-- n 7-4:> 115-:ltil 7- lifl n. :11 w. B-H r. 
H +- 7 7-'f7 l:i 411[ 8- :l 7-li!J ,, :J-4'2 „ ® pcl11ia g. t, 111. :'i;) pp. 
li'i +-- fi 7-4K 1G-'l:l 8- 'i ()- 'l 4-17 „ 
Hi +- + 7-i)() I l:i-4GI 8- ;) ~1-:i9 :: i)- :i " 
17 +- il ~ -:!.l I 1:)-4-K 8-ll I 111-.1() " li- o " 

I 18 4- 1 I -1).j lii -ii:l Il- lii '11-:l!f . 7- fi I 
19 I li - "/ I" _, ·-1 -- ' "I · +- 1-:1' 

1 
:J-.H, 8--1 1 , 11 -:>n ., 8-:.w „ ·i: 

:W ::-:in ~-00'1:i-.-i/j ,'J-:lll I I :!.-:lt p11. !1-:lll „ I 
:li :J-ii7 1-.>1I11i- O S-:l:: l:l-'f:l „ IO--.)!! „ ; of[ 11sttt1.nia Jc1rndra „. !I 
:!.'2 il-J)(j 7-:)!ll[li- :J!8--:lr>1 L- :) ,, l:l-lflpp.'I 111. Ml w. ,... 
:i:: n--:i'f 8-- 11 

1 
w-- n; K-:i!i I i --:l1i ., 1. -!fJ .. [· 

2+ :l-:'i:l 8- :l [!fi-- !li 8 ·-il:l [ 1 -4!1 ,. :l- :l " li 

2ii :l-•i:l K- :l Lll-··lL 8-:14 [ :l-!G 'f-:lli , 
:2.1) ;~-f) t 8- + lli- t;; S--:~(i j ~-!i. 7 :)-·!i.H '., 
:l7 :J-:)11 8- (i lli- tri ,')-;\i) i 7- :) w. I 

:i~ :1-HJ 8-- 1 w 18 8-+i. I :i-:i7 1·. 8--ui : w 111\w µ;. + 111. s 1·, 11. 
:l!l ::-+K ~i- 8 I.li ··-:lO S-'fil !f- 17 !I-· Ul ., !'i' 

:111 :l-+718·-lO 11~-:l~ .'l---'1lil •>-LG !1-fl!J :: 
:a :l-!Hi' s-ll 11>·-:l:i k-'1k n-:ll „ 10-:1:1 „ , 

N OT AT N I K. 
I i) \ \'. 

tri ś. :l:"i P. 

17 ('_ 

18 I'. :l7 N. 

lD s. 

:lll N. :.lH \\. 

:li P. 

3~. \\'. Hl C. 

•)') 

-" ś. 



C z e r· w ii e c. 
Słói1ce wstępuje w znak Haka duin :.n. 

llOHb XXX J\He\1. \ CZERWIEC XXX dni. I JUNIUS 
----·1u;ABOCJI Ai11 il:i!~! .. --· 1 · -- ~--- 1 -----·ir\v fr~ i,~i()s (' ]()!~~- .. l il I j 1;·~~ \ -

l\aJJe11.JJ.api. ] ])ni [ llr.yrnŚkr;-K~u.nli1·kkµ-o. • SLU\\"IAKS. 

I \l ·II. Il:fai'I.. Cu. •1. llU'l']lnldH I 1 l'. IFort.1111at:a K11pl. Świat.opelk 
:!O O. Or.wkr. 11011\. ~· Ai1mrniH 1

1

_.:. S~-1i\l:ircellina ~ __ l~.l~~~.'.'._'.'__!_l.111:._i.l~."t~yHł~m hł.:_ 
21 B. HNiZ~11. 01'E1r1 .. l{M1c·r~1~ :J N. Z~s.1. Duch a sw; l~raz1~a Il. 1\L [ llrat111'.iila 
22 Il. :i\1'!. Baemrncim 4 P. Sw1ąt. Opata [,. \\· „ Hat11rn. il,11torn1l 
2H H. OH. M11xnm1a, upu. Eu<11. I ,, rv.1nauif:tcegn [l.1\1., Z<'n:tj1ly l\f.\DolJromil 
24 C. IIp. Cvirnoua M U1rn1nr,1 G B. 1tNorhertn i I(]a11!ly11Hza Bh. W. 1Cichornir 
':!fi ll, ~-il-o .Oóp, 1'.'I, cu. lo:llrna 7 C. \ '· Holrnrta Op., Sah.ini1111a j\1.\1\~iHlaw hl. 
2r; li. Au. l'iap1ta 11 A.'11j1eH 8 l'. ti\I:1lrnyrna B. \\'., l\]1·clanla \\'y,ir,1\Hlaw 
27 C. 1\I'ł, (:)cpa11011·ra en. tap/~. !l S. i-Pryma i l•'1'1icya11a Thlrn. IRiawoHt. 

--------·------- ---- -----·------------1----· ----·---·--·-
:!8 B. Ilwrn;\EC. }leHbCB.TpO~llbll 10 N. Trójcy św. l\fHlgo1·zaty Kl' IJ)ogundł .~. 
2!l n. J\OHb CB. ,!\yxa, eco)\Ocin 111 l'. B:mmhy Ap, H:idornil 
30 B. llp11.Hcaa1dn 1rnn, )~a:rn. 12 \;V .. Ja1111 W„ OnnfrL•go p11,;1:. 1\\'y,;zo1nii· 
111 C. An. E1rna, w1. Epitiu. 1H S. IA111:011iogo z Pa1lwy \V. 1

Cliotimir 
1 lI. 110m„ bi'!. Iycnrna, !la.mp, t·~ C. Bo.że .ciało. Bazylego Wicik. P1;'.'l\dzimh· b. 
2 Il. C11. Hmrn1!101m 1iarp. 15 I'. ,Wita 1 l\1o1kst11 l\f111. \V1t H· 
8 C. l\l•L l\JiaJJ/\iH 11 lfauJrn 1li S . .Tulitty i ,Jtrntyny 1\1111. l\m101rn llnilzirni1· 

-----------·--------------------- --------- ---- ·----- -------- _____ _.. 

4 B. I-IE;\. HC. CuH1'htX. l\[11~·1HJ1!1. 17 N.\~ [JO Sw. In11oeent1~go i .i\[arn. l.)rogo1ny:il 
5 li. Cn. ,IJ,opooe!I, CB, l\0111l'I'. 18 P. ~l:Lrlrn i i\Ta1·celi11a ;\lm. VlngoHła\\· 
o B. Up. H.rnpio11a 1H \V.1Gen\':tzego i Prntaz<'1-1·0 Mm. l\0zy,ilaw 
7 C. i\!'1. Heo;wra, MapiH 20 :-;, lt>y1wL·1·ynHz>1 l'i\f., l"loreutyny 1\agna ;i, 
S 1.r. M 'L 8(\0,il,OJl:t, CB, E 111{1p. 21 C. A loiz,~g o Gon. \V., l~.uti11a. M. D111nyAbt '"' 
!l Il, Cu. l\l!Jlllil!W apx. A"c1rn. :!:! l'. 8ei"'" Jezus, .l'a11li11:t IL\\'. \Uroni woj 

10 C. i\l•1. T1Dtooe11, ~l'I, A:te1rn. ;i;s S. Agrypiny P.l\L, Zenona i Z1\11y \\':lllda 

--llRI:IE,;~2-uo IIwr. An. Hapo. 2~~ 3po Sw. N . .i . .!mw Olu~~. 1.ianiHtaw .. 
1:! 11. !Ipn. Ouy1ppia Be:1„ llwrp. 2ó P. Prosper.<\ B. \\'„ Allalberta \\'.1

1

\\'laHtirnil 
1n ll. !Ipu, A1mr.i 11 Iou1111a 21) ~\',\.lana i l:'aw.t:i ~1m. R'.lzmyHla.11· 
14 C. U.a•1. lJETI'. uuo·r. EJutCCH 27 S. \\ ła1lyHb1wn K1'. \\ładyHlaw 
lf> 'l. II pop. lu1oca, en. loui; ~8 C. Leona Il l'. \\"., lrn11cnsza B. Zl.iroiHław 
Hi n. Cn. 'l'nxona, w1. 'r11qii11 2\J P. Piotra i Pawia Apost. \Vy:izomir 
17 C. i\l'L ll~:llly11:rn, CaHe:1a r.O tl. Lucy11y i li:rnilianny i\lm. Cieho·Hhll'a 

N O T A T N I K. 

P. 8 l'. 

2 tl. 9 ::;. 

;i N. 10 N. 

·l P. 11 l). 

1:i w„ 

6 ś. 

7 c. H C. 

Czerw ie c„ 

I 

I I "' ~ 1
1 

~ -: I ~ :: :';_ I ~ I - ;;:. :g s. :1 

l

i ~ ·g li "f"3 ~:§ ~:1 I ii 3, ~, 1: 
~ ~ __, ._, ~ - - ~ :;..... •:;; :-:: ":tj I 

H -~ :.1-~-~ ~- i_ ;S_. ...._ µ: - ~ -"'--li 
1 n.-m.1~i.-111.:c;.-m.lu.-m.] U.-m. (i,-111. il 

~ ' I ':° i \ ' ! O 0 r- l - ,... • 11 . ·l-4:i, 8 12 111i-2118-nO, 7-:n t'. ll- il w. 
2 I H-4+ X -1 :: 

1 
rn-:.l!I })-:'d : 1,-41 „ 11-:.lli „ '! 

H :a-4-n H-t4-1Ui-:~1jH-G4 H-fio „ !LL-45 -~I 
4 ( iJ-!r:.l 8- l(J rn-:!:!1 8-fili 10-fiX ., il:.l- :.l J111· I 

ii il--H 8-1() 1 lti-:!4-1 8-i\7 • J :.l- li pp· l:.l--17 „ ! 

(j :J-411 ,'-;-17 llti-illi! 8-:ifl i 1-10 " :12-:JG „ I 

-, il-40 ,c'-.l 0 \·.111'-',·lu' l,.1- .li ·J-1- '·1·J_r, 1 

'" " " ~ ) „ ! :- :)·'. „ I 
8 :l-ilfl 1 8-Hl [Hi-il\l] H- :.l I „-~:J „

1

1-lh „ 
\I :1-:rn : 8--:.ltJ , Jli-41] H- !1 . 4-ilfi. „ 1--!r:.l ., 1: 

OTli\IL\.\"Y 

Il pic:rwst.a k11·adrn. i!" 8 
Il\, 17 1'. 

1,f;i 

Hl il-il!l 18-20 !rn--H: !l-- 't i :'i-4il „ :.l-14 „ '1 

i 1 : :i-:J8 : 8-2.t :rn-+21 fl- r> I 1;-r)o w. , :.l-M> „ i 

I :.l : il- il8 ' R-:.l:.l irn-H! !l- 7 I 7--iiO ,, 
U I il-il8 8-:.lil ilfi-'tIJ: fl- 8 I 8--4.:.l :·J -!i!l r. · ® pcd11ia µ. 

u . n-:rn 8-:.l:i lrn-4:i1 ~1- s 1 !l-2tr „ 4-ii:: „ 
tfi , :1-:i8 8 24 rn-+t>I n- u 1 fl-ii8 „ n- 7 ., 

4 !Il. ii7 I". 

rn :i-:i,c; 8-::i+ rn-41ilH-- u'.rn-:w „ 7-:.lG „ 
l7 i)-;)8 8-:.lii W-47f H--10i10-iiO „ 8-4.7 „ 

18 i1--il8 8-:.lii lii-!r71 H-10 11-ll 10- X 
Hl :l-:18 8-:.lii lli-.\71!1-!0 l1---il4 11---:27 
:.lO il-:l7 X-:.lli i J li--4!11 H-1 :.l 11 fi-i „ 12--i'il I 
:li il--il7 X--:.lli I I li-4.!I' !1-1:2 I 2- l8 pl>. "- ·Il 
•>•> :~-----H'7 H·-:!() Jl·)-~-~l! H--1'2 J:2.-!l-7 „ ! i~--:~:2 „ 

'2;~ ;}-;~/ 8-:20 !lt.i-4.~I D-1:2 l-'2i~ 

I 24 .. . '! 1': 11\' ~ 
:1-::1 x--21; I' 1n-t1<J '1- L·J 2-- x „ 1i 

:2:'i .;)-·il,':\ X--:21iilli-!r8'o-~ I 7-
:.lli I il- il8' X-:21) ·1Jli-+8, li· I ::- :.l I', 7-ii:.l 
:li :1-::n x-21; lii-47111- ·) tr- ,-) „ N-:i:.i „ 
•>,,L• I') ')(I Li •)t' l' ,- (I ) - I" (I • -n I •• --,), o--:> t1-+11 - :_., ;)----- ·'' , - 4-

2!1 I ::-+11 8-2r; 111;--'lil' 11- :11 li-:.l:l :: !1-:.l!I 
~~o : a-4-0 ~~---:2tl i lt)-4() o- H 7-;~;~ ,, !)~"f>O .. 

N OT AT N I K. 

lii P. 

[(j :-;, :24 N. 

17 N. :.l:) P. 

18 P. :.lli \ \'. 

[!I w. :27 :-;, 

:!il ś. 28 (', 

:.ll c. :.l!I P. 

22 P. :111 ::-:. 

t"l: o~tai,11i:i \rn·;11lrn. µ-. ·> 
111. [(i ]Jll. 

111. +G p11. 



Lipie Cm 
S~o11ce vvstępuje w >mak Lwa. dnia 2H. 

I _l~~~~~~;:f :~~" --t-J>~.~ ·• Ll~~~:~;~~;:~Ci?~l 3~~~1 l 18 ;. hmi.. HE.,. 8, Jleo11·1·ill l N 4 po Sw. NoJ. Krwi P. J. 11\ogLrnlawa 

I 
1U Il. On. An. ly)(hl rip. l'ocn. 2 P. Naw. N. M. P. ;O,ieomiła 
20 B. M•1. Ao:i11aci11, .n;u11·rp. H ;v.1A.natoli11~za i. Heliod. Bh .. \V.w.

1

1]\'firoshLwa 
21 C. ~1•1. Tepe1l'rin, ~!'!. IyJiia11a 4 H .. Jilzefn Ka las. W. \Viclisława 
22 lJ. l'ifo. J~nccuili. 3111m. H, J'. fi C. 1Cy1·yla i Ivietocfogo llb. Ww. \Pl'Okopa 
2H H. Mll. Arpllflllllt.I G P Jlorniecli P. i\L Iz:ijasza l'r. b:asława 
2,1 C. Po.llc.01J.lorm. llp.ul1lp. I'. 7 8. A11olo11ilrnza i 01lo1nL Hli. KrnHnorocla h. 

-- ·-------"--·---- -----~----

25 B. IIE,il;. •l. i\[•1. i{>e11po11i11 8 N. 5 po Sw. Jana " JJ1tldi. EIZli. Chw:ilirnirn 
2G II. !Ip. )~a111I/\ll ce.ą. 11 IoaH11a !l P. Weroniki P. 8trachota 
27 B. Hp. Ca,rncrrna, Cupa11in1rn. 10 ~V .. 7 ln-. 111ęr.z. Hyu. Felicyty lłaclziwo,ia 
28 C. llep. ,1. c~. 6ea., On. l\11pa 111 8. Pelagii M., Piu~a I P. M. Olchu il. 
2H 'll. Cs. An. nerpa ~ naana. I :l C .. fana Gwalb. Op., .;Jf;u(1ynnny 'l'olirnira bł. 
30 11. Ooó. 12 A110C'ro;1ow1> 1iJ l'. Małgorzaty P. M„ A11aklnt:1 H,admilła 

1 C. }io.ri.1,. l\'.ocr.~lhT 11 )~aMia11a H 8. Ilouawentury B.\V.D.K ... J11~ta Dobrogosta 
----------------- --· ---- - ----„--~--·--- ----~--~ ~-··-----

2 B. Hl'.II· r,, Jl. P1ta . .ZI. B. H> N. 6 po Sw. Henryka Ces. Jfa!loslaw:1 
:i II. Jl. Jt. Oa. ifi1t1. 1

1 lt\ 1'. N. ,ll, P. Szka7;l. Dzic>.rżyslaw:t 
4 B. Cu. AH.i\JHill apxicn. l(p. 17 ;v. Alelrnego w„ West.yny 11. Dzit>.rŻysław:I 
i\ C. Ilp. Aeanacia 18 S. Hzymona z Lipnicy \\T. Unisława 
ti ll, 11pu. Cncoa, !PL .lli'ld11l 

1

1\l C \Viaccutego :'t Paulo \\'. Woc1ziHława 
1 U. Ilpu, 8oMbl t1 A1rn1dH :lO P. Cze8ł11w:t W., Emiliana W. Czesl:Lwa ilw. 
8 C. Hai. Efa. B. M. :ll S. ll'rakseil)' P, D,111iela Pr. StoHhwi DyA. 

-9s.- R8)1. 6.lfa11~1~~~ia, -!~~;, I 22 N.11-;i·o s~~ Mm;lMagtl.Pi:~o11a 11 \olnsl;W;L ---

10 U. liu.~. Pn1. Xp. ! '.!:) I'. Apnlin:Ln'go Il. !H. lielisława 
11 B. ll. M'l. E1101rni11, c~. ÓJlbrll :l4 \;V. Krysty11y P. ~[. I Lubomira 
12 O. M•r. llpo1urn 11 ll;rnpia W> S . .T1t.!,:,i/,n Ap„ Krzy8itofa M. ·Hl:nvoHza 
rn LJ:. 1~p. ranpiirna, fl[JU, CTC<[J. :2(\ C . ."Lnny .ifotlci, Ernsta M. [MiroHlawa 
14 11. A11. i\Kn;ri.r, 1111. OH11cuMH ~7 P. Nat:tlii ~f„ Pa11t:il1rn11>1 ~I. \ )·\T>1z1:hora 

.2.~~-0. ~~-1'.'.1_ot11~_nlt~1-'.!~1a)\1_1_~~·. -~8~l~~~ol\~Jt~-e!~.i Wikt~1·~__1'P~J::;w~<~tn.~1ira_ 
1U B. HE,cl,. 7. Cn. w1. Ao1rnoremi ~\) 1\1. '8 po Sw. lCnne:;nn<lU K1" Pol.!CicrpiHlawa 
17 n. \le.1. M•I. ~[ap111u.1 Hll P. \·J uJitty IV! I Ludomira. 
18 Il. M'c.l~mutiamt 11 fa1mne:1 

1 
3L \V. !1411allegn Lu.joli. l:folm1y Wił. 1Ztlohy,,lawa 

N O T A T N ! K. 

Ili. 8 N. 

2 P. \) P. 

H w. 10 \\' ... 

11 s. 4 f.: '·· 

ó c 1~ C. --~~-·--· ----~ ·-

() P. !li P. 

7 8. 14 S. 

L 
... „ 
I p ~ e c 

i ~ I:--. . I .,~~. l.~I „,„ 

I 
-::; ;;: 0:0 "' I .c;, :-:; ~ .:; ,..... '-' ~o .!..,. o d o - :..--. I 25 ,:_, 

I 
";:::·i= .,=: ·<= cJ <=' '--· '"°' ..=: .~ 

OTll\fL\ :\Y "' I ~ ~ ~ ~ I {"' . .o ''i .S::' '- „. 
A Zi:=~1. (}".:..=;~~11 (~:-=1~:.lu.~-~--·1,---(~.~':.1'11. 1 ~ ~ 1--7~~,.;.;._....:,;,;,~-~:.:.i;;::..__:.."7~~-:l~(;~~~~~~l;:~·t-~~~~~~~~-' 

1 B-41 8--:?G 1 u-4r·)ll o-- r1o I' 8-42 r. Im- s w. li 
2 3-42 8-:?5 lii-4il o- (j H-:)0 " [111-24 ·I 
il H-42 8-25 1ti-!1:l 0- G 10-iiti , 110-4:1 " i' 
4- ;;-t~H K •)4 J(' "l 1 8 i. ' ,·· ,, 

'

r) <. -- . l-+ ·1 ()- •J:l-· .L PP·'110-:i!l " : Jl riiel'WHZa lnrnrJ1·,·' !.!'. 
:l-44 8-:24 lti-4111 ()- 9 1-· 'il 'll-1'1 1'i ',. 

fi il-45 8- 2;\ 1Hi-il8 0-· 11 :2-17 '.'. 111-4~ " 1'. 
111

• :l:2 pn. 
7 B-4ti 8-:rn l(J' .,- (I ·1 • " r · " ,. -•!li - :.. ;,-:..:i ,, l1:2-.llp11.1! 
8 :l--47 8- :?2 lti·-ilfl' il- 14 li-il2 ,, '12-trs ! 

\I I :l-48 8 21 Hi·-:lB'111-lti ii-:\() ,, i 1-::1i :: 1
1 

10 n-rio R-21 rn-:i 1. 0-18 1;-:i2 w. I :.i-:lii ., I: 
11 I :l-51 8-20 lli-'.!,!), tl-:.lO 7-Hl ., I ..:.... I 

11~.. :l-fi2 ,88=118~) 111((1>:-211 0-22 7-i'i7 " 11 .o·~-!f~ i···· 1111 ® pnlnia g. 2 111. 40 i1p. 
) :ł-5:ł -2.:5: o~-2A 8-28 „ - 't t 

14- ;~-54 8-17 JU-~H 0-2G H-54- ,, ~-"~.7 ,, 

i~ ;{=~~ ~~i~ li~=i~ ~=~~ ~=lii :: :I-~;~ " 11' 

17 il-fi8 t>-14- Ul-Hi 0-ilil :10- o „ 1( 1 -„~ " ·1 
l.8 '' r,() O 1'' 1(' I „ -;>{ '.'. I 
lfl „-.i. '()-"I i-H o-:ifi 1:10-24" H-ii!J, , 
20 4- 1 1 8- 12 rn-1110-:!8 l.11-ii2 " l-20 pp. i[ osta1nia kwa1lra 12· (j 

·'.f- 2 I :)-L(.) l.JG- 81 0-4.] ll·-25 " 2--H8 -o 
21 4- il I 8- fl Li)- ti, ()-4;\ jl:.l- fi pu. :l-fJ(! ,',' ' Jl!. D. ]'. 

22 4- 5 8- 8 ·1 (i- " o I • I "I -4() l:!i-55 „ !~-f>!t- „. 

•)•' 4- ti j 8- ti :Ul- O 0-Ml 1-fi4 „ :i-4:-\ „ 
I 24 1·- 7 I 8- fi 15-581 0-111 ti-:: 1. w. 

~i) 4- D 8-~ + 15-5~ 1 0---·5+ :2-·"-50 r. 7--·· !) 

~~ ~-i~; ~-- T lfi-521 O-fi7 4- 8 " z-~~ '.'. ~ nów g. il lll. 1 pp. 
•)_
8
, +- ~ , - . lii-4!JI 1- o ri-18 „ i-:>:i „ 

- 4-1;; 7-fi!'J llf,J-4cill 1- ;; (l-27 8-14 " 
2!l 4--lfi 7-58 lii-42 1- li 7 9 " 8 > 

ilO 4-lti 7-fl(i 1·.1.•)-".i.1111- .'.l . -,,n " . -;-,2 " 
"T. 8-42." 8-4!:1 ~' 

;a 4-18 7-54 tii.:..:w, 1-rn H-48 ,, \J- (J•· 
"i 

N OT AT N I K. 
l:'i N. 

rn P. 2:) :-i. 

17 'w.·-·- -. ---- . ---- ···--- :?li c. 

18 ś. 27 P. 

tf! c. :2H s. 
20 P. :2H N. 

21 s. illl P. 

~2 N. :11 w. 

2il P. 



Sierpie ń„ 
SJ011ce vvstępuje w znak. P11nny dnia ł.f. 

ABrYCTb XXXI ,ll,Heil. 
------------·-· --·---~-----

L!PABOUJlAmlbif! 
l\a;11•111i,apb 

Hl C. [J0.1b. llpn. l\!llKp!illhI I 1 S Piotra w Okowach \ iłolisbwa 

I 
20 11, Cn. llp.lihin, 11pn. Aupa:n1. 2 C. 1:-.'M P. Aniels„ iitefana P .i\L [~wiatosław:i 
21 11. !Ip. Cvite1}1!a, I0a1rna 3 P. Zn. rnlikw. 8. Szcz13pana l\L 1 Lctosław 
22 C. C11. p:iuu. l\Iapi11 Mar)laA. 4 S. '°/!? Dominiki W„ Ai·ystarclrn 10~tromił bł, 

288.HE.i\. 8. M•1. 'fp~f11rna - r,- ~~ 9 po Św. NMP. Świe:iii. Afry iVr.lst;111islaw ś. 
24 IT. l\I•t. Xpuc·1·11111>r, Bo1rnea fi P. l'1·zem. Po.1hk. [chleboHław 
2fJ B. Ycn.Cn.Am1&r,11pn.O.rn~w. 7 W. Kajetana W., Donata 11.M. iOlfrnh ił. 
26 C. 1\1<1. Ep~!llJl!lfl, ~lovccn 8 S. Cyryalrn i Larga Mm. 

1
: Niezan1yiłl 

27 11. M•1, lltrn•1•a.rniiMOlta !l C. Uo111ana li!., Mar<rnliaua l\I. ,Hurys i Chleb 
28 11. An. Upoxopa, M111rn11opa 10 l'. Wawrzyiic:1 l\'1., Bogdana W, I \Vawrzyniec 
2H C. i\l•r. Geo;i.o·l'iu u Ccpa1j11rn. tl 8. Zuzanny 1'.M., Dyguy P. [\Vłodzimira 
.--~--~-----·------·- --·-""~- ---·--·- 1---·------
30 B. llE,1. 9. Au. C1rnht n Cu.1. 12 N. IO po SW .Khiry P„ Aniceta i\I. Sława bł. 
111 fl, Hp.Eu)~o1rnMa, lyJlllT'ł'hI lH P. Hipolita i KMsyana Mm. l{oslaw 

1 B. Aai.If1>ec . .I'oe.Ha•1.Ycn.u. 14 w. i'E11.;1,ehinsza Kapl. ;VI. llobrowój 
2 C. 1I.~1011~.C-re1j1.BJ1.B:ui1rni11 15 S. Wniebowz. N. M. P. .Jaclaw ś. 
3 lJ. rtpn. Hcaa11in u Am•ouii! 16 C. lłocha Wyz. Dornontd 
4 II. Cu. 7 oTp. !l'I> E1I1ec-ll 17 P, Miroua, P:nvfa i Jnlianuy M. Miron I. 
5 C. M•!. Enc111•11ill, l<un;i,11;~i11 18 8. Firn1iua 11.\Y„ Agapita M. JlroniHła'<'ll 

6 B. HEJ~. 10, npeo6p. rocn. 
7 n. Mą. )(oMcTifl, l\'Iiqrn1111 
8 B. Cn. Emrniana 11 M11po1m 
n c. An. Ma~·sill, ~I'!, AJICJ\CilI 

Bolnsl'.lw 
Sobiesław 
Kazimira 
Radomił 
Cichomił 
CieAzymir 
N:imyslaw 

10 l!. M•1. Jlanpe111. u AranuTa 
ll 1.1. lip. 8eo11op1, M'l. M:rncirn. 
12 C. M'I. <JioTiu, Ilan1~11m1 ---------------- ~-- -- ·--·----~ 
13 B. H};;i;. J 1. l\IaKc11Ma ncn. 26 N. 12 poSw. lrcueu~za i Zefiryna M. Własti111il· 
14 li, fl . . lt. n. 8eni!oc. 27 P. Prz. relikw. ś. Kazimierza l'rzcrlzisł:nv 
15 B. Ycn. npce. 6oropOAHUbl 28 yv. Ąug·ustyna 13. W.D. K„ F'ortnu. Wyszumi!' 
16 C. II. O. fac. Xp. 29 S Sc. gl .. 4w. J<ma Racilior 
17 11. M•L i\111po1rn, <Jin.mmm 30 C. Hózy Limai1skiej l'., l~eliksa t)zczęHny ;\. 
18 II. Ml!. <[lJ!O]lU I! Jianpa 31 P. Hajmuu<la w„ Bożyilara l\'1. SwiętoHłaW 

N OT AT N I K. 

1 8. --·---··--·-·----- 8 :'.;. -----·---------

2 c. ----·--··-----· ·-- \) c. ---- ·-------··-----··· 

3 P. ---·------· --- 10 P. 

11 s. . '"··-·------·----·----
4 s. --·---·---------

5 N. -·----·------··- ··--·· 
1:! N.-·------------·--

lip, 
_____ 13 r. 

7 w.-··- -------------- u w.-··· ·---· - -----··--·-- -···. ·- . 

sierpie n. 
i ~ _g ~ :§ ~ I :~ ~ I o I ~ ~ :; ~ 

8 i ~-~ i }·~_I ~~Ę E i ~ ; I ~ ~ 
_l1.-11t.'(J.-m.]i1:=m. <f _ __:-;;,\--u-.=..~;-1 G. m. I 

'.) 4 1!J I 7 :):I lii-:1!• 1-lii 110-:)4 l'. I 9-24- w. 
~ 4-:H 7-ii l I :?---:)1~ 1- rn 12- 1 Jl p. D -4u „ 

4-2:J 7-4n lo-2b t-2:1 1- s „ 110-12 „ 
4 4-:H 7-47 l:i-2:l 1-:W 2-l:i 110-H 
~ 4-21i 7-41) 1Jii-20

1
1-:W il-LH :: ll-2ii :: 

4-27 7-44 l1ii--17

1

1-il2 fi·-18 „ 12-IX pn. 
7 4-29 7-'d llii-rn i-:rn :'i- 0 I ·1-·i·.1 1 
l) I „l.J .... " - - " I ...... " 
'' ą-;, ~-'loll Ui-10 l-8H n-:>l [ ·l-'·'8 
H 4-il2 1-ilS lii- IJ:J-4.:l IJ-21)\~. _. " " 

10 4-Hi 7-illi li)- 21 .l-47 ,. ,- I " "() 

I 

\) -,_):) " a-n„ r. 
11 4--Bii 7-:1~ ·.14-~~ .l -~O .7-20 15-24 „ 
12 4-87 7-;)2 tfl-:JD 1-:i4 7-4 ~ " l)-4H „ 
rn 4-irn 7-Ho 14-iitl 1-iis 8-·- 11 8-15 „ I 
i+ t.-t.o 1-28 14-48 2- 1 8_.,9 " 'J-+' 1 \ 
1- " " > I ""' '' ' '' i:~ '!,-'!,'.. 7-2() 14·--441 2- ii 8-iiti ., 11- 4 ., 

1
-, 4-44 ~-24 14-40

1 

'2.- fi H-28 ,, 12-2ii pp. 
4-4.ii I -22 14-il7 2-12 I 0- 7 1-40 

18 4-47 7-20.IL4.-:1:112-w

1

1u.i-:'i4 '.; 2_n :: 
UJ , 4-'•!I 7- l8 J!f--:.lH 2-20 ll -!•H „ il - 44 „ 

:W 4-:ill 7-1.1.) IH-2(.il 2-2il ,. 12--ii l pn. t,-;w " 11 

21 4-:)2 7-14 l'<--'Nl '1 "7 ·1 -o ~ 22 " · · ...J.....r ... -.....r -no t) -- 7 , : 
:.lil :=~~ 7-12 14-181· '.l-ill - . " :i-illl " : 

7-LO 14-1:) 2-B!< il- 7 r. li- o w. I 
24 4-:'i7 ~- ! 14-10, '.l-ilfl !f-lii „ G-20 „ 
~~ 4-ii!-J 1- :> H- (i

1 
2--4;>, ii-2:1 „ fi-il8 „ 

:)- li 7·-- il ll•- B 2-4() li-H2 ll-ii4 ,, 
27 :)- 2 7- l t:l-ii!J 2-i)I) 7-ilii „ - l') 
28

. " I I' •o I " / -. i) 1' 
:J- + i-:Jo 1Ul-ii4 2-ii5 8-4-> 7-Bl 

20 ;i ;i i' • 1·· ·1 ·1 - t 1 . ... " " • - • )-n1 . '-;i 2-iiS 9-48 7·-ii2 
HO ii- 7 I' -, 11·1 '7 " .. „ " :,I ~-~4 :-'!,1;i-2·10-ii4„ 8-lli I 
" ii- 9 l>--:>:l l.•l-4H il- fi 112- O pp. 8-4ii '' "I 

N OT AT N I K. 
l:i ś. 

ltj c. 

17 P. 21i N. 

18 s. 27 P. 

OlJl\lIA~Y 

ll pit11·ws,,;a kwarlra g. Il 
lll. 4 w. 

® pelnin. g. 10 m. 48 w. 

([ os1.:•tnia kwMI rn g. 
111. :'i PP· 

® nów g. ii 111. ll r. 

19 N. 2s w. ______________ _ 

20 P. :l!I s. 

21 \\'. ----- :rn c. 

~2 ś. ill P. 



Wrzesień. 
Sl01'ice '''stępuje \V znak Bliźniąt d11in, 2:2. 

l ____ CE~T~_S_P_!J __ ~xx Aileił. __ 

1

1 WRZESIEŃX~~~i. ·~J-~3-~_!_~M-~ 
flPAllOCJl~\BHlilll D . I Ś\l'll\TA l\OŚCJOLA iIM!ONASLO-

l\ai1eHJ\ajlh. nw 1 RY.ymfiko - K:i tolkkieµ" I WIAŃKl\11~ 

1 D C. <foi. A11,n;11eJJ C'l'p:i·r., Oe1:Jr. I l S. f lflzit•go Op.~-KOH8ta1~t"go B-. i I 1;,,ie1·zyHl:1w 

[-;~B.1{;.;1~.l'.'. M•1~ C:tM)~~-,1-:1--- 1 2 -N. 113 po Sw. I'r~~:-~;~llP~J-0:1cili11;~1:lJ-~;~il;,;;--- -1· 
'.'1 li. An. (:Ja;\)\CH, ll'I, Bacch! 3 1~. IBroniHlawy I'. . 

1

PrzeH.J:iwa li. 
2:l B. M•I. Araeo11111rn, 3o·rmrn 4 I·\. Iloz:dii, ](<\7;y i Knuclydy Pri. 

1

: l.~01kisl11wa 
1-~il C. M•L En'l'11xi11 łl <fi.rnpt~H'J'. I 5 t:l. W Rwrzyi1ca .J1rntyni!111i ITW. 1 \\'1od11islaw I 

2,b 11. Ilep. C.IleTJIH Mll'l'p, IL 
1 

(\ U. Z:1el111ry:rnz:L Pr. i Drogoll'it. 
'.'fi IL Mom. Jlllp. Au. l3:1puM .. 

1 

7 P. t ,Jaua i\'I., Beginy P. [DomoH:i:t\\a 
~rn C. l\!•1. AJlpiuua 11 IlaT:1J1i11 S H. Narodzenie NMP. :

1

Haclnboj 
- . -------- ------------------- --- --- 1-------------· ·----

:!? B. Hi::;i:. Ul. llpn. llirnona I n N. 14 po Sw. lin. N.M.P. S1•rgilrnzHJ:ioliiusJ11wH 
28 JL Tlp. Movcell, i\ln1rna [ 10 P. l\Jild>·l:ija W. \Wladyliór 
:!\) B. Yc1;K·H·. rn. loa1111a np11.nT.1· 11 \V. Prot.a i .Jnck.:1 Mrn. .gciHlaw 
Ho C. Ilep. MOD\. (1.!l. AJ1mrna1111. I :l ~. Gwi1lo11a \\'., Hi1·roni<la j\[. 1Ra<lzimir 
31 lJ, II. llo11c. ll. B. l B U. l\fauryliusza HW., Eugl'11ii l'. 1Chrn11isł:tw 

l Il. Oen. 11p11. Cvnteona eTo.~11. 1:1 P. Podw. Ifrz. lw. 1
1 zi"mornysł !Jl. 

2 C. l\1•1 • ..i\fl!Mllll'Nl, Ot\o,i.oT:t 11 r, 8. Nikodema KapJ. ]\[. , U11dzi111ił 
---------------· -·- --·· ---------·· ·--~:---·----·---

3 B. HEJ(. 1.J.. lip. EleoHTllCTH Hl N· 15 po Sw. NlJJP. Bolesn. I Hft<lziHlnw 
4 U. On. Banmw, ~l'I. O!\o)l.opa 17 P. Stygmntow 8. F1·:meiszlrn . jDrogoslaw 
5 B. lip. 3axnpin 11 EJrncan. 18 \\' .. Józefa W., Zofii i lreuy JYim. 1Dol.irowit 
6 C. 'lly.J10Ap. l\1uxa11Jrn Hl S. i'.J:11111ary1rnza BM. Konst:mcyilKrzepirnir 
7 'li, l\h. COJ\OHTa, upu. J[y1rn 20 C. Eustacliynsza JH. Myślisław 
8 n. POlliA· np. 6orop. 21 P. ·j-- Matcitsw.Ap. 1 

llożyllar 

__fl_~: Cn. Ioa1rnMa n A_~1~i;r ___ 22 S. i' l\faurycego JII., 'l'omasza Jl .. \~ol~~ii~-----

10 B. TIE.Jl. ló. III•1. M1mo)l.Ophr 23 N. 16 poSw. Ła.dy-'ł. z (;liel.,Tekli P.1Jlłogoslaw bł. 
11 u. IIp. eeo)\Ophl, !l'I. ,ll,uM. '.'IP. NMP.odw.n. l~Iornir 

l:l n. JII'l'.AHTOHO!rn, hl'!. Iy.uiana 2f> IV. Finnina HW„ Aurelii P. ISwif)tO]lClk 
13 O. 06.Xp.B<>e.Xp„llftl:. l'lopu. 2() S. Cypryuna i .Justyny P. Mm. [Latlysluw bł. 
1_4 'i. B03JJ.B, li. Hp. foon. 27 C. K ozmy i Dam . ..i\'Irn. Damiau 
15 li. M'I. llmurrr,r, IIop<j11tpirr. 28 P. Wacława Kr. M. .

1

\Yaclaw 8 .. 
16 O. J\1q, Enqnrnh1, JI10,rr,nrn.11.11LII ~Hl S. Michala.Ai·ch. Dadzibóg 

17 B. HE,l\.16. M•r. Co1!1in:, Il1lph1 WN~ 17 p~~!!~ronima K11~~[~1~--;··--· 

N O T A T N I K. 

p. ----------·--------- t; P .. „„ ________ . ____ „ ____________________________ __ 

~ w.----· - .„„.„„ ____________ _ () \\'. ------------------· -· 

0 ś. -----------~-- llJ ś. 

cl C. u c. 

5 I'. l~ 1'. ----------· 

(j s. 

7 N. 11 N. 

Wrze si e ńu 

I I -I I 'd o,j 'd o,j 

1 ~ ; :g ~ :~ „ I ~ :a ~, ·s .~ 
Oil..i\Il:\\:Y ~ [ ~ :2 I ~ ] I !o:§ I ~ ~~ :~~ ~ _.~~ 

~'Z. Nrn )2i I ~,.i.::: N,b:: 

15 ]u .--;;.iir.--=-,~~ (1~~11.lli .--rn. --~.- -_r:..:.;:....-.....:.:11;.:.1.-_--i)..1 ____________ = 

l li 5-10 I 1J-:_io irn-401
1 

B- !J 1- 4pp.\ 0-2:.i w. li 
2 5-.t::l li-47 :1a-B5 3-14 2- 4 „ 110- 8 „ ) 
:l 15-14 I ti-4ii t:l-iJll :l-18 2-57 u- 5 ,, 
+ 1 5-1_ .5 1 1)-4;i :rn-28 :i-:n ri-42 „ 1.2--rn p1_1. 
5 15-17 I ti-40 llil-28 B-2. G 4-20 1-BO ,. 
t> 5-1.n i G-;~8 ;l:i-lD il-HO !i.-52 •: 2-il2 " 

pierws;rn kwadr11 g. U 
llł. l-1 l'. 

7 · ri-20 1 G-;11; rn-rnl H-Ha ii- rn 
8 ii-22 G--ilil lil-111 il-il8 5-4B „ 4-18 r. 
!J 5-24 Il-Hl! li\- 1; B-42 ()- 8 w. :'i-4H ,. 

lO i'i-25 (j-2!) im- 4' il-45 6-ill „ I 7-12 ., 
11 5-27 G-:Hi 12-:'\91 '1-50 6-58 ,„ 8-il8 ,. 
12 5-29 G-21i: :12-ii5

1 
B-54 7-29 „ 

1

10- il ,, 
lil 5-ilO G-21 i12-iill il-ii8 8- 6 „ 11-24 „ 
14 5-il2 G-lH J:l-!17 4- 2 8-51 „ 12-iHi pp. 
15 5-H4 G-17 ;12-4H 4- 6 9-45 „ 1-B8 „ 
lG 5-il:'i ll-H 12-iW 4-10 l0-4fi ,, 2-28 ., 
:17 5-::}7 G-1.:2 l2-H:'5 fi.-11~ 1l-fi2 „ il- 8 ~ 

18 5-ilfl li-IO l_2-i.ll 4-_l8112-MJpn. cl-ilfl ., 
Hl 5-1111 li- 7 I :l-27 4-22 2- 7 „ 4- 4 „ 

:W 5-42 li- 4 l:l-221 t>-:H - . 4-2ti „ 

21 ii-4ii li- 1 l:l-1 ii1 '>-ilil B-l4 r. 4-4-fi 
22 5--!i:7 ;)--f>!) 1:2-12. !i--:~7 !t--~2 5- :2 .. 
2il f1-!18 5-5() 12- 8 4-41 5-27 !i-20 ;; 

I 24 5-50 5-5!t 12- 4. 4-45 (j-;\;l " 5-;)8 
25 :'i-fil :)-ii2 l:l- l 4,-4.8 7-iHJ :'i-68 
:rn 5-f)2 ii-50111-:58 4-iil 8-45 ,, 0-21 w. 
27 5-54 5.:__4.7 111-iinl !;-G6 H-50 „ fi-!1fl „ 

28 5-si; ri-4_ii 111-4HI 5- o 1_1_ o-54 „ 11-2;1 „ 
:W 5-fi7 :'i-42 11-t1G ii- 4 'l1-li5 ,. 8- :'i ,. 
;30 5-5() :'i-40111-4115- 8112-4!) pp.i 8-57 „ 

N OT AT N I K . 

. lii ś. 

Ui c. 2!l I'. 

17 p, 

18 s. 21i N. 

W N. 27 P. 

20 l'. 

22 s. illl ('. 

,,Czas". Dz. i11r·n1·11mn'.i11 \ 

([[ostatnia lma1lrn f!'· io: 
rn. ·1u w. 



P a ź d z i e r n i ka 
S~mice wstępuje w znak Niedźwiadka dnia. 

...................... ~ ..................... ~ ..... ~"""\"--.......... .,....~--..... .,_~~~~~--~-~~----~ 

PAŹDZIERNll< XXX dni. I OCTOBER. OHTH6Pb XXXI ,llHeii. 

IIPABOCJIABHT:JI1: ___ D . I ŚWIĘTA KOŚCIOLA ·- IMIONA 
I\a.~CH)lapi, 111 Itzyrnsko-Katolickieg-o. I SLUvVIAN. 

18 II. Oen. EnMeniir, 11'.acTopa 1 P. Remi!l"insza B. W. IZnatiHlaw 

20 O. l\I•i. EBCTaoin, KH. l\Iux. 3 S. K!tndyda i Ewald1i Mm. Siemian 

n 1-I. Au. I\oĄpa-ra, ,ll)rn111•pill 4 C. Franciszka Sel'afic. IV. lnratysław bł. 

1

19 B. M•1. 'l'po1f11nrn, )(op1me)I. 2 ·vv. AniołówStrói„ Geryna l\I. Stanimir 

:l2 JL On. ~[!I. <I>o1t11, upu. Iouw 5 P. Placy(fa M., Donata iVI. Zasław 
28 C. :Jarz. l\pecT. rocn. Ioauaa 6 S. Brnnona W. Bronisław 

-~- - - - ------
24 B. HE.J\. 17. Uepn. 8e1tur 7 N. 18 po Sw. NMP. Ró:ia1i. Rosława 
25 II. Hp. Oeprin Pn,llonei1rn. 11. 8 P. Pelagii ·Wojsława 
26 B. CB. An. H EBanr. loaHHa 6. 9 y;r, Dyonizego B.M:., Bogdana Op. Domogost 

'27 O. Ml!. l{a.rn111wpara 10 S. l<'ranciszlrn Uorg. W. 'l'omil 

28 q, Ilp. Xapu·r•ona, M'I. AJ1e1rn, 11 C. Placydy i Zen:1sdy Pp. Dobromiła 
29 Il. l1p. }\'.upi<t1rn, Oeorji:rna 12 P. Maksymilia1rn D. \V., Serafina fhzmisław 
30 O, Cn. l'puropirr err., c11.f\f11x. 10 S, Edwartla Kr. \\'. IJ',iernysł:tw 

1 B. 01c. noRp.npec.6oropo,11HUbl 1,t N. 19 po Sw. Wincentego!(., Kalik. Dzim·zymlr 

2 Il. filtr. ll'.1mpiam1, A111qrnu 15 P. Jadwigi Wd., 'l'tirusy Pp. i Drogosława 
3 B. l\I•1. )~iom1cia, en, Ioau·1 1fi W. Martyniana i S1tturniua Mm. Radzislaw 

'1 C. i\i'I. [epooen, Ile'l'pa 17 Ś. Wiktora B„ li'Ialgorzoty Żytisławą 
5 •I. Cn, lle·rpa, AJ1e1rniu, Iom,r 18 O. Łukasza Ew „ .Justa ]if. Brntmnił 
6 Il. An. 8o:iri,1 19 P. Piotra z Allrnutary ·w. Ziemowit bł. 
7 C. l\fo. Cepria n Ba1t:rn 20 S. Ir~ny, Marty i S:n11i Pp.[\f,n. Bndzisława 

8 B. l\IE,,. 19. Hp, lieJ1a1'ift 
9 II, An. Ia1rnna A.~lfieeua 

to B. M•1. En.rnm1ia, EnJ111M11iu 
11 C. Au. <JłnJHmua 
12 'I. I\oc~u.r, ~[!1, IIpoB:L 
13 II. l\fti. l~apna, <!>Jtope11TiH 
1,1 C. l\Ilf. Haanvirr, 11p11, H1moJ1. 

15 B. l-IH,n;. 20, IIp. Eno1rnirr 
1(; II. l\h. Jionrrma co·m. 
17 B. @ lip. Ol.lin 
18 C. An. u Ea .. lly1m 

21 N. 20 poSw.Jana Kant„ Ut·szuli. Dai·omiła 
22 P, Korduli i Alo1lyi P. ]'\'[rn, PrzytyHlawa 
2iJ W. Seweryuai Runrnua Du.W1v Własirnir 
2-l S. lfafałn Arch., l~eliksa M. · Siemi8law 
25 C. Kryspina i KryHpiuiana ;\fm. Samomysl 
26 P, Ew:irysta P. l\'I., Lirnyana M. Lutoslaw 
27 S. Sabiny P. llf., Frumencyirnza v\Tltomił 
---- --------------!-·-·----) 
:!8 N. 21 po Sw. Szymona i Tadeusza Wla1lyhóg 
2\J P. Narcyza B. W„ Euzebii P.]iL Dalmnil 
30 }V.@ Gernrnna _i Serrqiiona BIJ. Przemysław 
31 S. i"Lucylli P., Syrnfrouiusza J\I. Goclzimir 

~------~--~---~ ....... ..;......_......;. ..... ~--.;,---.~--~~~~--~1 

N OT A T N I X. 

2 \\'. -

:i ś. --·-·~„----~·--- ----------------·---

4 c. 

u P. ---- ---------------

6 S. -·------------
7 N. --·-·-----·------

9 w. 

10 Ś. 

11 c. 

12 P. 

13 s. 

14 N. 

------------ --·---

---·----------------··-"·-------

P a ź d z i e r n i ka 

~ ~ ::-1 :~ :3 ~ ~ rd ~ 
~o .:. ~3 <:.:i Ol.~ ~~ .Q ~ ]; .~~ 
TI~~ ~~0 ~f ;:j ..c ~ IJ)"' ~ ~ 

·~ ~~ ~~I Is~ ~ ~ ~ N ] 

~ G. -;;, G. ~~ C;--;~ 1~
1 G.-n~- G.-llt. 

OD111A=-l 
1 fi- o 5-39 11-39 5-10 1-a~pp .. H-59 w.I ll pierwsza kwadra g. 10 
2 I.i-'- l 5-36 11-35 5 -14 2-1,) „ 11- 9 „ Jll, 29 w. 
3 G- 3 ii-il6 n -3L 5---18 2-48 „ 12-26 pn.

1 4 ()- 5 i5-il2 11-27 5-22 iJ-16 „ 1-47 ., 

~ ~= ~ ~=~~ ii =i~ ~=~ii ~=4A :; il-~1 ~-· /I 
7 G-10 i5-25 ll-115 :)-34 '!-29 „ 4-B7 „ . 
8 6-12 5-2:~ 11-11 i'.i-'38 4-!i5 „ G- tf „ I ® pel11rn g. 2 m. 37 PP· 
H t)·-H :>-20 ll - 6 5·-lt3 5-25 „ 7-31 „ 

' 10 6-li'.i ii-18 11- il i'.i-4G G- O w. 8-56 „ 
11 fl-17 15-1() 10-159 ii-150 G-4'3 „ 10-15 „ 
l:l 6-HI 15-lB 10-i54 i'i-liii 7-ilEi „ 11-24 „ !I 

1B ti-2. 1. I fi-ll 1·.10. -150 i'.i-5!J 8-36 „ 12-20 pp.I 
14 G-23 15- fl 10-46 f:i- H ~J-42 „ . 1- 5 „ 

) "(J 1 ~ (J l{i ostatni n kw adm g. 11 Iii 6-24 fi- 7 10-4'3 G-- G 1(-n „ -4 „ 
1!l G-26 5- 4 10-38 G-11 l l-58 „ 2- 8 „ m. 9 r. 
17 (i-28 fi- 2 11.0-B!f G-li'.i 1- G pn. 2-ill „ 

118 1;-:w 6- o i10-:rn n-1!! :i-12 „ 2-fi1 „ 
lD li-'12 4-i'.iH 111)-:l(i (i-:.lil il- D „ 
20 1;-:14, 'f--:'iil 10--22 ()-27 il-lD r. il-2l) „ 
21 1;-:w 4-1541 ·10-rn G-~:t 4-:J4 „ :1-4.5 „ 
:.i2 H--:i8 4-iil 10-rn n-Bti fi-<:o „ 11.- 4, „ 

I.) (' .,,. I 2G ~ lllJ' w .L."· 2 Jll, 4G .. JlJ1. 2:1 li-4-0 +-4}) 110- }) (i-~.:.., )-;, ) " +.,.- " . . ~ 

24 l:i-42 4-+7 l.0- 5 ()-!f4· 7-42 " !•-fiil " 
25 li -4:·l 4-4i'i Hl- 2 G-li7 8-47 „ fi-215 „ 
2ti li-415 4- !fil fl-151) ()-51 !)-!;8 " (i- i) \V. 

, 27 ti---+7 4-41 fl-54 li-!iii 10-·+4 „ li-5B ,, 
28 G·-'fB 4-ilH fl-i'.ill G-fJ~l ll-Hil „ 7-51. „ 
2fl ii-61 4-:l7 fi-Mi 7- B 12-14 „ 8-ó8 „ 
iW ii-i'iil +-Bfi D-'•2 7- 7 12-48pp. J0-10 „ 
:n 1 ()·-i'.ii'.i 4-ilfi fl-:18 7-ll l-17 „ 11-27 ,, 1l pic:rw. kw. g.:!) m. BG PP· 

N OT AT N I X. 
------------·~--

~4. s. li'J P. 

113 w. 25 c. 

17 . s. :lli I' . 

l8 ('., :ri s. 

l!l P. 2H N. 

:.!O s. :lfl P. 

21 N. 

2~ P. ill s. 

•.>·;t. 



List op a d„ 
S~mice \Ystąpuje w znak Strzelca dnia 21.. 

HOR6Pb XXX .Qttel1. 

19 1.J. 01wi. Iomrn, l\.rnona1•pr.1 
20 IL 1\1'!, A]J'I'eMiH 

1 C. Wszystkich Sw 1
Wracisluw 

2 P. Dzim't Zad„ Jerzego il.W. Witimil' 
3 S. '@ Hnllerta B. W., Sylwii i\L Chwalisław 21 C. W Hm1pioua, ~i'!. ,n;aci11 

------·-------- ---·--- --- - ---~--: 

22 B. HE/i. 21. Ha3. r.1.t!. oolłl. M. 4 1 :l2 po Św. Karola B01·. IL W. l\Tściwi'1j 
23 II. Au. la1rn1rn, c11. l'Il'1rn•1•ia ó P. Zacharyasza i Elz\Jiety Sławomir bł. 
24 Il. M'I. A11eoIJ, en. Aoauaein 1; W, Leonarda W., l<'t11iksa. ['Vszewład 
25 U. i\I<I.illa1mi:urn 11 i\lnpTHpin 7 S. Nikanclrn i K:iryuy i\Im. Żytomir 
26 1I. M•1. )~1rn11Tpin Co11y11c1;. 8 C. Gotlfry<la i ~'lanrn Bh. Ww. SQ<lziwoj 
27 U. 111•1. Hec'l'OlJa, i\Ia1l!(a 9 P. 'l'eo<1ora i Oresta !\fm. Pogodar 
28 O. M11. '1.'cpe11orin, Ilap:mccnhr 1 O S. Andrzeja z Aweliun W. Luho111ir 

·--------·------- - -- -------~-------·„!-----
11 N. 2i1 po Sw. Ovield NMP., l\'lnrc. SpitoAlaw 
12 P. Marcina P. i\l. fi-cinhr.rnncz. Nowoslaw 

29 B. HEJ\. 22. Auac·racirr 
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4 C. 1Ip.Ioan111rni1r Bc;um. 

rn vv. Dydaka w„ Zehiny M. . \VHZt'l':lll 
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6 Il. llp. Il:lll:m 11cu. llalJJtaaMa 
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15 C. M•1. l'ypi)[, Cauo11a 
16 lI, An. 11 Ee. ilfom. 
17 Il. CB. fpnropirr en. Heo1rnc. 

l9 P. Elzl1iet:y Kr.W(l. Drogomir:\ 
-.!O 'yV. Feliksa W:i.!11zyusza W. S1Jdzimii· 
21 S. Ofiar. NMP., AllJel'ta n.W. Staw 
22 O. ICncylii P. M, i\Iarlrn i St<1fa11:1 \Vszemila 
2ó P. ,·Klmn.mrna I'. J\I., Felicyta ty i\Iilywój 
-.!4 8. ,Jaua od K1·z. W. Jaroslaw 
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27 ,V. Q'9Wirgih1Rr.a [\. \V„ [lurl11amma 'l'omir 
28 8. l\Iani-rwt~ta B.l\L, Rnfa l\L GoHeirad 
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Grudzień • 
. Sł01ice \'\'stępuje w znak Koziorożca, dnia 22. 
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WYRAZ A1F ABE:TYCZNY 
Świętych świąt na rok 1900 z wyrażeniem dnia i miesiąca. 

~\J1dona l\Ięc;:onni \;:a 30 lipea. 
Adolfo Biskupa 17 czerwca. 
Adrymrn M9ct.01111ika 8 wrzefinia. 
Agapita i\Ięc;;onnilrn 18 sierpnia. 
Agtttona Papieża i Męc1:. 10 styeznia. 
Agaty P:mny Męczenniczki ó lutego. 
Agnieszki P. M. :!1 stycrnia. 
Agrypiny Panny Męc1:. 23 c;:onvctt. 
A.Ibi rrn 1Ji:;lrnpt1 1 marca. 
Albiny Panny 16 gTnóni:t. 
Alnksandrn Biskupa :!fi Jutr.go. 
Aluksan1lrn l'apioża Męcz. a maja. 
Aleksandra, :Męcz. w Aleks. 12 grudn. 
Alnlrnanrlrn ~lęct.. w H,;;ymio 27 lutego. 
Aloksnndr;i ;/,oJ niur;rn :!.7 lll<1l'Ci\. 
Aleksogo Wi•;:11;1w1~y 16 lipca. 
Alfonsa Ligllr. llnkt. J\.o:le. t si01·pnia. 
Alfrerl<1 8 lipM. 
Alorlyi P. M. 2:.l pażdziernilrn. 
Aloizcgo Gonzagi 21 cY.nrwca. 
Amelii l;:siężnuj 10 lipca. 
;\.mbrozego Bisk. Duk. Ko.~. 7 grndnia. 
Ana~ t11Zllgo M. ~t s 1.ycznit1. 
;\nast[l:Wgn Paph1;i,a 27 lutego. 
Anastr1zynsza Bislrnpa 17 sierpnia. 
Anastnzyi l'anny 1l!!1~z. ln kwintnia. 
Annstazyi Hzymianki 26 pi1ź!lzier11ilrn. 
Anastazyi l\IQf'.Z01111iczki ~5 g!'lldnia. 
Anatolii l\Ięezenniczki 9 lipct1. 
1\1rnto\ius;rn Bisknpa s lipca. 
Andrzo.iet Biskupa 4 111t.ego. 
Andrzeja z Awoli1rn Wy;r,. 10 listup. 
An1lr;i:o,il1 Apo~tola RO lbtopa1in. 
A11dr;:oja Polt1ka Pnst. 16 lipca. 
Anieli !\for. P. ill ma.hi. 
Aniceta Pap. MQel:. 17 kwietnia. 
,\nny Matki N. ilfaryi Parmy '20 lipca. 
Aninll'iw Stróżów ~ pt1l.1lziornilm. 
• -\ns1,rnrego Bislrnpa 1-± 111tego. 
A11tn11iego Op1'!<1 Wyzn. 17 stye:rnia. 
Antoningo l'<Ldewskingo U! CZlWIVCl\. 
Antonimi Bisk111m 10 maja. 
Antonin\· 1\Ięezenniczki 1 uu1rctt. 
An;:olHm Bisie Dok. Koś. 21 kwietnia. 
Apolillarego Bi~lrnpa Męcz. 2:l li11ca. 
Apolonii Panny j\[~cz. H lutego. 
Apolo11i11s;i:11 l\11/CY.. 18 kwietnia. 
Apoloniusw Jlisk111rn 7 lipca. 
Archippa \Vyznawcy 20 marc11. 
Arkn•lynsza i\Ięr:i:. l:l stycznia. 

Arsonill:ll:<\ Dyako11a :w lipcn. 
Atanazego Bislrnpa 2. nrnja. 
Angust11 'vVy:i:11awey a września. 
Angnsty1rn Uisk. Dnie Ko~. 28 sierp. 
Ang;1sty1rn il. Apost.. Anglii :!8 maja. 
Ann~lii Panny :li> wr1,0~11h1. 
Awita Męcz. 27 stycz11it1 i ;, l11tego. 

l:~u.lhiny Panny 31 marna. 
lfarlaama 28 listopada. 
B:1rlrnry Panny Męez. 4 grndnia. 
Jfarnaby Apost,ołil 11 ezerwr·;1. 
Utn·t.Jornieja Apostoł.a 24 sierpnia. 
Bazylego llislrnpa 1-l ewrwca. 
Ba;:ylissy P. M. 2~ nrnrca, ló kWillLUia 

i il wrzefoia. 
BN1t y Panny 8 111<1re<~. 
Berly lrnpla1rn ?.7 llli\Jil. 
1:3e1101lykl.t' Opat<\ żl marea. 
Benona lli,;lrnpa 1 ll czorwca. 
Bermnda Opil1.i\ Dok. Knś. 20 sinrp. 
Bornnrdy rm Soneilskioµ-o ~o ma.i a. 
Hibianny l'a11ny ~ gr1ulnia. 
lllandyny 11<11rny Męe.;1,. 2 1•.;:orwca. 
Btażoja Llislrnp<t Męc;i;, :I lntoµ:o. 
Bognchwal<1 Hislrnp<L ~2 nrnrca. 
Uognmili1. 28 \111,eg·o. 
Bogrlana Opi1l.:1 10 sierp. i 9 p;1/.1lzier. 
Uonawt~ntury Kan1)'111d;1 i.i li1wa. 
Bonif'acegu M.ęr·.zo1111j\rn 14 nrn.ia. 
Boni far·.ego Uislrnpa Mę1·Y.. f> cr,orwet~. 
Bnnif<\(~ngo IJ, Florenty1'is. 3u 111<tja .. 
Ilony. Pairny M kwiol.nia. 
Bozg CIALO 1 4 ()f,81'\Vf'.(\, 
Bożyllnrn 17 st.y1•.z„ il 1111.. i 17 marcit. 
Bro nisi t1wy 3 wr:1,dnia. 
Brnnona \Vyznawr•y 1; pt1z1lziernilrn. 
Brygitly l';1nni· 1 \11tllgu. 
Brygit.l.y \Vrlowy 8 pazdziornikrt. 

Cer,ylii Panny Męcz. ~~ liot.opa!lil. 
Celes1,ytrn Papieża li kw ietniiL. 
Cclsa męczonnika 28 lipca. 
Co;mrynsza Hiskttpil 27 simpni11. 
Cypryann. Bislrnpa Hi wrze~ni<t. 
Cy pryttn ;\ i\[ę1~;1,onnilrn 26 wr:1,uśni:1. 
Cyrylhi Alolrn. 11. \V. D. K. H lutego. 
Cyrylh Jliskupa r, i \l lip<'i\. 
Cyryl111 .feroY.. B. W. D. K. 18 marca. 
Cyryll<1 Dyakona 29 marca. 

Cj t·ya\rn J>ynko1rn 16 111ar1·n. 
C)'l'y<t\rn Mę1·:-rnn11ilrn 8 sierpnia. 
C1:11sl1\Wi\ Wyznawe\' :!.O lipca. 
Czknizi1)stn j\[yr·;rn11ników to uwrca. 
Cztoru"h koronalów 8 listopada. 

J)arn;1;r.ugo J'apioza 11 µ:rn1l11 ia. 
1Ja!llian11 M1;1~;1,. 27 w1·zo~11ia. 
D11mii111;1 Jli:;kup11 12 kwiulnia. 
lh11ieL1 Męr'.l':!'n. 3 styc1,11ii1. 
J);tniula 1n·01·0\rn 21 li1wn. 
Dawida Knih1 ll\J 1.n·11rl11i<1. 
D1~llina Bisk. :.!4 gr111l11ia. 
U111,y1luq11s;.rn Bisl;:upil :!il ma.iii. 
Do111in1li Pn.11ny 7 nrn.ia. 
Dominika \Vywawcy 4 siurpnia. 
llominiki P<t11ny Mę1·z. o lipr·a. 
Tln1rnU Uisknpa 7 sierpnia. 
Domtt11 l\1ę1·:r, .. ,1111ilrn 4 i 11 \11tego. 
.Doroteusza Męr·:t,. ~8 11rnret1. 
J)oroty l'anny M!~rz. O lut1:go. 
.Uyrl11lrn W\'Zlli\WCY rn listoµarlrl. 
1 lygny l'a1111r 11 sicrp11i11. 
fl)·nniY.Oit" IHsk1tpa 8 kwidnia. 
Jl) n11ir,,.1go llisk. MQ1'%. o pa~1tzi11r. 
1Jzic1/ Zrul11szny 2 I i si.o jlitfli\. 

_1~~1lm1u1d11 Hislrnpn 11i lislnp111lil. 
J•:1lyi.y Kr1'>l1mny 1li w1.·y,uśnit1. 
Ed W<tl'lli\ I\ l'!'>lt1 1'ł p11ź1lt.iernika. 
Ekmwry 1'<11111y 2l lutego. 
L·;liasz<\ Proroka 20 lipr·a. 
El igi11s;:a I iisk11pa 1 gr11rl11ia. 
J•:lizu11szi1 PrDr. 4 czerw1·a. 
Elźhiot.y \\'1lowy 8 lipr·a. 
l•~lźllit!ty maiki ~w .. fana ;, \ist.op;.1rb. 
J•;lzilinly l\1·1'ilnwo.i Ww.~· W1l. 1\l lisi. 
11:1111)l'ylrn Król;1 4 listnparla. 
l•;111ili1111;1 Bi::>lrnpa l l w1·r.cs11i<1. 
1~111ilit111ny l'a11ny r, stycznia. 
E111ilii Panny 30 czerw1·a. 
En•d1dlinrt.;1 7 lis1opada. 
Epifo11i11.-;z;L !lisk11pit 7 kwietnia. 
J•;rnzurn llislrnpa .'l 1·z1:nH•<1. 
Erylrn I\ r11h 1 s 111;1,j;1. 
Es1'.l1ila 11. 1Vf(;1:;:. 12 1·r,01·w1·11. 
E11<'l1nry11sza lli.-drnp<t ~o \1ttug·o. 
E11dok-;y11szn i\f. f> wrz1:s1Jia. 
E11J'n111ii P111rny M1;1·z. ti; wr:1,ns11ia . 
E;1fl.·11;:y11 y 1\[1;1:;:1·11. 7 ma.i a. 
J.:11fr11:r,\'11)· Panny t 1 sl.y1·wia. 
E11gu11ii P. i\1. :!I\ g'1'1t1lllia. 
E11geniusza 13 listopil!la. 
E11gnni11.-;;:;1 Llisk. o µ:rudni:t. 
Enlalii l'a1111y 1\f111·1,. 1~ \11lcµ:o. 
1<J1tol.<1r·.l1iusza j'df!l'i:On. :!O wr1:u~11ia. 
E11;1,1~1Jii P. M. :l9 paźrlzi11r1lilrn. 
Enzcili1t.~1.a W. t 1 sioqrnia. 
Eu:1,nbi11sr,a Ili.ok. l\[1/f'.Z. tn gT1td11ia. 
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EwM·ysl.;1 l'apir~ża 26 p;1z1\ziornika. 
Et.udliula Prorolrn 10 !;:wi1:t11ia. 

]<'ab inna Męcz. 20 si ycznia. 
Fi111styna M!,lr·zen. ln lutn:.to. 
Fn1t8ty Wdowy rn grndnia. 
Fed kya1rn His. 2~, :,o s1 ycz„ 2 l 11t11µ;0. 
Felit·y;1n:1 Męez. !:l cznrwci\ i 21 lipc<1. 
F11liks1' K1ipucyna 18 lllil.]11. 
Feliksa Papioża HO urn.ia. 
Fdilrna H stycznia. 
Folilrna M1winnnilrn HO si1Tp11ia. 
Feliks<L W'.de1:y11s1,,1 20 list.opa!la. 
Vimly11111ula Króh1 ao maja. 
Fi 1l1d is;1 l\.1tpla1rn 24 kwietnia. 
Filipa Aposlola l maja. . 
Filipa N"11ru11sz11 Wyz. :!6 ma.ia. 
filipa llci11ky11sia \Vyz. 23 sierpni<t. 
Filol!leny P. Męc;1,. n lipca. 
Flawiana Męez. 18 i 24 lutego. 
J<'lawii Panny 5 pazrlziornilrn. 
Florya1rn Męc·.:rnnnikil 4 maja. 
FI oqana l\ięt·z. 17 grndnia. 
F\nronty1m Bislrnp:1 rn pa;i:flziernilrn. 
Fort.1111a1.t1 l\IQl'Z. 26 lnl.r'.go. 
Fort.1u1al.;1 l\apL 1 c·zorwr·a. 
Frn1wiszkt1 !lorµ:. 1•1 p:1/.dzinrnika. 
Frnnni.~zk:11 Sainz. B. \\'. D. l\. ~u :;t)'l'z. 
Frnn1,iszlrn a Paulo Wy;:. ~kwietnia. 
Francis;i;Jrn S1:s:\li<'kiego W. '~ pazd.z. 
Frnnr·iszlrn J(:;;1w. Wyz. H grnllnia. 
Fnrnci~zki W!lo1q \l mnreiL. 
Fryilorylrn lliskn]lil .t.'l lipen. . 
F1llgoneyuszt1 Bislrnpn. 1 stycznia. 

C-:>ltthryola. J\rl'lrnniob 18 marr;1. 
Uau1lunci i l'111t11y ao sierpnia. 
(itm1lent1)µ:n \lislrnpil Wyz. 14 1111.ogo. 
(!t1Wi11 Opal.:1 16 pn.l.rlzinrnilrn. 
Urnlno1rn S1)1lziuµ:o 1 wr1.11~ni<1. 
(Jnnowd\ l':11111y ił si y1·z1iia. 
Guri\l'1la llisl;:. ~H kwintn. i 2.i wrr,u~11. 
(i1n·11w11a Uislrnp<t 18 1n1L.i11. 
(J11rlt·1t1ly l'anni 17 111;1t·r~;1. 
Ue1·wn,znf-!:o lH (',Zl~1·w,·a. 

(T"1·µ·11ni1.1sZit M1;r·zo11nik;1 o wr:rn~11ia. 
U urlfryda l\isk11pt1 8 li.'il 11pi11Li1. 
U·rar.ya1rn 1lislrnpi1 IK µ:r11d11ht .. 
Orolm C'hryst<IML l'a1w :l:l kw1d11111„ 
Ur;:o~·nrz;1 llisk1qrn 4 sl.)'l'Zllia. 
(]r1.1·~or;1,;1 Pap. llok. !\.n~. t 2 nmnm. 
Grzog·nr:m Il. N11zi·i\llt.1;1·1skiug11 !J 11lilj<L. 
( !rzng·orza \"Il ]';1ph1ża 2!\ 111aja. 
(lrw!.(orz11 !'111lolw1'•r•:y 17 lis10\lild<1. 
(lwi1ln11a \Vyrnawc·y 1~ wr;:eśniit. 

l'Idnny Cusar1,owo.i 2 nu1t·1·a. 
[folo11y P;11111y ~~ maja. 
ll1:kni· \V1lowy Mę1•;1,. Hl lip1:;t. 



Heliodoru Bi~k. 11 lipca. 
Hr·nrylrn Cesarza 15 lipci\. 
Henryka llisk. Męcz. t!l st.yc;rniu. 
Hcrmenegilcb Kri'ilewinrn rn kwietllilt. 
Iformogcnesa Ml;cz. 111 kwietnia. 
Hiar·)1 nVy Panny HO slyr·znia. 
Higiua l'apieża Męrz. 11 st·j'L'rnia. 
Hilarego Bi~k. Duk. h' o~. 14 ,qyczni<1. 
Hiero11iI11f\ ll. K. Hll wrze~11ia. 
Hip11li1a l\JQc·zon. 18 sinpniu. 
Honornt.y l';\JtllY 1I s1.j'cr.11iL1. 
Hnl1erta Bi~lrnpa .'I lis1011a1fa. 
H11go11a Bi~lrnptt 1 i !l lrniet.11ia. 

Idy 1ia1111y a kwietnia. 
Idziego Opata 1 Wt'Zl'rnia. 
Ignacego Bbknptl Mę1•r.. 1 \111eµ:o. 
lgnar·eµ;o Lojoli Wyi11. 31 lipen·. 
lldef011sr\ 23 Htycinia. 
lmitwia .!fr.11s 14 ~l,p;znia. 
hni.enia J1/aryi In \\l'Z1;1i11in. 
Im10ce11lcµ:n l'apiużtt ~8 li]\l't\. 
Ireno1t,~m llisl\. \\'J' zn. 21, 11rnrrf\. 
Irene11~za I\i~lc l\kr·z. 28 !!Tu11nin. 
Trcnm1srn 1\f ~··z. 5 'gr111l11 i:t. 
Ireny 1';111. ó kwiel„ li t1rn.ia, 8 wnrn;·, 

i 1 o 1rnzf\ziernilrn. 
fo·nna Wpnawcy Hl rnaja. 
fzithel\i l'an111 lf> marei1. 
Izt\belli l\ri'ilc]11r:j 3 Wl'Ze~nia. 
lzttjasrn l'ruroka 1; lipet1. 
lzyf\orn Bi8k. JJokl. Kn~c. 4 kll'ietnia. 
Izydora Orar·:r.tt 10 nrnj<L. 

J ac/w u·11z11llli:ry 19 si er11nia. 
Jarlwi1.d W dowl' Hi paż1l:r.iernika. 
Jak•!lm Apnstola 1 maja. 
Jakulrn Apostoła 2r, lipl'n. 
,Jaki'dia '!. }\i;,,yLu ló li\'i'il. 
,fakółm l'u~t.eln. 28 sLyr-zuia i li ~iorp. 
Jana .r aln111żnilrn 2il s1yr·wia. 
Ja1rn Chl'yzo~loma Bisie W. n. K. 27 

styeznia. 
,fallfL Franf'iB:drn 11.1 c:r.orwea„ 
• JatH\ :r. l\Jat.1y 'WFllll\\'C'Y 8 lu11;vo 
Jau;L Bożc,1,w 8 marca. 
Jana Apnstola w Oleju f> maja. 
Jmm Kepornwona Krq1l. i\fe1·~. rn 11mjtt. 
,Jana, liapioża 27 rnnj;1. " 
Jmrn Cl1rr.cieichL 24 ezcrwrn. 
• Jaua Mqezeilllika 26 c:rnnl'i'a. 
Jiurn (lwa! bur Ut Upa fa 12 liprn. 
./mir. z li11kri 8 lip1·a. 
,/a„a J(ante,110 21 p11z11'!.iernika. 
,lana Kapis1ntna Wp. 28 marea. 
,la1rn c11l Krzyża 2i listoparla. 
,J mrn Ewangelht.y '27 grwlnia. 
JanuarynsztL liisk. l\I. 19 wrr.e~niu. 
,Jerzego j\[ ęr·r.1·n11iku1 2:J lmiotnia. 
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,foacliima OJ"n N. 111. P. 3 1\'J'ZO~ ni u. 
• Joanny _\\'rlo1ry 24 nia.ja. 
Joanny Jo're1nint Wdowy 21 sii'rpnia. 
Jo \1\11Ly \\' 11owy Ul cz1·n1· c·a. 
Junlanfl 'v\'J'ZlliLIVCy Hl l1tLC'µ:O, 
.fowi1.l' J'\fę"z1.•n11ika rn 1111.1:µ0. 
.Jti:1•1i1 OM. X. _1l/, /'. t9 11rnr1·a. 
Józefa Kalasn1111·po v\Ty;1,. 4 lirea. 
,Jc\zl)fa ~ f\opr·rt\'1111 18 wr:t,lŚllia, 
.J11iiy1y Wl\011•)' i: ]i:;lnpu1fo. 
,Jn]iana l'llt;l'Z. 7, R. !l, 14 j 27 Hl)C'Z. 
.Julin.11a M1;1·rn11nilrn 111 i 1G l11leµo. 
Julianny I'. J\T. lo 11111•µ0. 
. J11lii l'a11ny J\Tęeznn. ~2 ninja. 
.J11\i11:;za l'apioża 1~ lnrid11in. 
Ju]il1\' l'. ]\]. 18 lllHjll, 17 l'ZIJ'\\'l'll, 

ao lipea. 
Justa Hit<knpa 2 Wl'Zl'cllia. 
Jnol.yna J-'il11rnfo l\I1;1·z. 14 k11 !«Inia. 
.f11sl111a Mic1czui1. 17 wrin~11ia. 
Jnsl.ynia1111 llisknpa t1 wrr.1:.-'11ia. 
,Just i· ny Ji111111y l\Ię1·z. 7 p;1ź1lr.i1·111ika.'':f 
J 11w1:11n11~;1,;1 ilf<;r·z. 1 l'Zt'l'\lt'iL. · 

I:\:aja l\lęC"zonnik:1 22 liwiel11i;1. 
Kajntat1a \.Yyz1rnwc-y 7 ~:i1•l'p11i;1. 
J\n\ikst;L Pnpic'żii 14 p;1ździ1·1nik;1. 
Ka111illa \\ j'ZllHWCY 18 lipc·a. 
K;t11dydi1 Mę1·z. a piiździ1·rnikii. 
Kiit111ta l\rrila 1\1 sty1·zt1i•1. 
Karola w. C1'SUl'ZiL n ,.;i.n·;;lliil. 
Karola Jloru1111·u:;za '! liii1Clp;td;1, 
h:nrulin\' li lip1·;1, 
I\us,yi111il J\J1:1·z. 1H si1·rp11ii1. 
1\a:c;;i•Jdy Hi kwielni<t. 
Knlnrzy11v !'. 1.'l \111,t'~·o. 
1\ntarzyn\· J\r. S:i.wn1lZl\il'.i 22 rn;11·1·u. 
l\n1arzy11y SmH'iiokiP.i ii. :10 !rn·if>tnin. 
l\atarzyny ] 1iillll\' l\l. ~fi \is1upad;t. ~ ::" 
Katedry ~. Jlio1rn w J:zimiu 18 .,1\·n, 
Katedry ,,,]iiolra w .l.111.1·111·Iiii ~~ illi'1·l."11 
1\azi111i1:rz;1 Krókwirza' 4 111nrc·a. · 
J\iliana Hisk11p:t H lipca. 
I~lnn• Palili)' 12 si1:qrniil . 
hlr:l.l\ l\f1;1·:r.. 2G liwi11l11in. 
T~JL.mnnsa liiskupn i\fę1·:r.. ~B ,c;I \ 1·z11in. 
h.h:l!H'llofl l'up11-:r.;L 2!l lisi.opadu. 
l\lr·ofosa Męn~. 2ó wrze . .:11ia. 
Klntslrly Królowej a 1·z1~n1·1·u. 
Knle1y l'mmy G rnan·a . 
I\.ons11111r·)·i 1ia1111)' i\f. 1 !J wrz1·~nia. 
Knnslan11go llisk. l~ kwir)l11ia . 
J~c1nstn111yn:1 Wyznawe.y 11 11 wrc·n. 
I~11J1rada \\_yznawl'y tn 1111.c'µn. 
h_nt1n11\a Biskupa 2G \islnparla. 
Korduli Panny 22 pnździi•rnikn. 
I~11~·1ielii J\fę1•zorn1ii'zki ill lll<tl'l·a. 
h.ozrny l\fqez. 27 wrzl'~llirt. 
Kr1~P<L i Kryspia11a ~r, [1t1źdz!1·111ika. 

Krystyny Pm111y i\I1ic:z. 2-b lipc11. 
Krzysztofa Męi:·z. :Jr> lipc·;1 . 
Kun()gu11dy Cesi1rznw11j 3 11rnrc•;t. 
J\n11e,11n11d.1j j(,.,J/. /'ul. i!!l liprn. 
Kwiryna Męez. :10 111an·ll. 

Lambol'Lt1 ]\f~1·z. 1fi kwietnia . 
Larga Ml)1% o sierpnitt. 
Leandrn 13isk111rn i!s I u l.E,go. 
Loolrndyi Pa1t11y () grnd.11i<1. 
L(~o1rn Bis\rnp<t 20 \ 111/,gn. 
Loon;t T Ptlpioza 11 kwi1;Lnia .. 
Leona fI l'apie~;1 :J8 1·:r.orwrn. 
J,nona1·1L;1 'Vp:mtw1·y li \i:;lop;\1fa . 
Lnonilii l'ttnny M. 17 st.yc!,JJitt . 
Loopo\1la \-V)'t.. Hl lhtnp;\ll<\. 
Lonµ:ilrn M e1·z. Hi 11utrr·a. 
J,uen1trn l\1(;1;;1,, 7 i s stl'('t.11h1. 
Lu1·y11i' !':urny Xll lllill'l't\. 
Lneyny i\L 17 1rn/.1l;1,iorni lrn . 
Lueyusw Bbk. t 1 l 11teg11. 
Lndµ:ardy Pa.nny J\1. L~ 1:znrwca. 
Ltulµ·ercla. llisk11p;L :.lu 111ar1·a. 
Lnrlo111irn :.l p;1,z1lZil'l'1lika. 
Lurl.wilrn Wyw;1.11·1·y UJ \11il'gn. 
L111l1rika l\.r1'1fa Tn\1J1'it1'1,;, 1\l sir:rp11ia. 
Lndwikil l\r1'1\a 25 si1;rp11ia. 
Lnrlwiki \\'t!owy 81 sly1·1.nit\. 

I_,ad/;s/1111'11 : (i'/1•/11. :.li.l \\'l'Zl'~llit\. 
La:r.11r:r.;1 \\i:.:k. 17 grn1l11ia. 
ł,nni·i Pa1111y 18 gl·111l11ia. 
Łuka::>Zt\ Ewang·. t8 Jlil~.t!:r.inrni\\il. 

1''.litl'kja Apn:;[,o!n. \!'J !1110µ:0. 
l\'laµ:1lale11 y 1.7 tilit.i a i ~2 I i p1·11„ 
J\'Ia\rnrnµ·o Opl\lel :l s1. y1·:r.11 i i1. 
Mal\ryny ]\[. 1,L sty1·z11i;L i rn lipea. 
Malgonrnt.y h.r. Szl\111·.kin.i llJ 1·zurw1·a. 
l\falgon:al.y 1'. Jll1;1·;1,. !fi lip1'.a. 
iVfa111erta Biskupa t t rna.iti. 
M:1nsw1·ltL Bisie. :l8 li:.:l.opa1Lu. 
l\farcnlla l'apiuża IG .'i1.y1·zt1i<1. 
l\fa1·enlli Wl!o11'l' ill: st.yr'.zt1ii1. 
Mar(·f)l\\ana. l'apit\Żl\ ls 1·r.1:rn•ea. 
l\for1·01\.i11a i\lę1·z. :!G kwietnia. 
Ma1Ti11;1. llblrnpa t l lislopa1la. 
l\fol'l·ina 1'a.pin%a l 2 lisl.op;L1l;L 
Mtu'1"ya1rn J\lę1·:r.. t1 i l 7 1'.t.l'rn·1·a .. 
J\far1)ynnuy P:1lllll' i\f(;1·r.. \I :;Ly1·zui<t. 
l\farlrn. Ew;tngol iot.y 2fi kw iel ni a. 
Marlrn i\Ię1·1.. ~4 111:trc•n.. 
Marka i Hzymu. M. I H 1·z1:rwc..c. 
l\farl.y lin1111y ~!J lip1·a. 
l\farl.yny l'iwny 1111;1·1.. xo sl.l'CZllia. 
J\Iarly J\Ięr.·r.. Ul :;t.yc·z11iu. 
Man' i Egiprcyanki :l Im iol 11ia. 
Maryi J\.leofo:;ow1:.i !l kwiul.uia. 
l\Iaryi l\fag1latrny we 1"1. ill 111njn. 
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Maryi :llaµlla\1:11y 11· J1:r11z. 22 lipl'il. 
l\'lill')'ll:'/lll 10 s1.y1•wia. 
i\Ia1.c:.11:;r.;\ i\_pos1. i l•'.w1t11'-!'. 21 Wl'Zl\~11. 
J\'fotyldy Kn'tluwu.i \l'd. 1-1 llHt1'1:1L. 
M1111r\"'·'f!O M. :i2 \1·1·zi·~1'1ia .. 
i\l1111rvli11s:r.n Bisie 1::1 wrzosnia. 
\\[;lksy1ni•llli\ Hiok. ::1 \11luµo. 
J\faksyrnili:urn Ili:-:\\. 12 pnzrlzinrnilrn. 
l\Inks\·n1a Hisk. 18 listuparla .. 
J\faksy111 i I ia11;1 Hi:;\c :llę(·z. h r't.lil'\l'f'it. 
i\foda.nlt1 \lisk. fJ 1'.Zlil'\\Cil. 
l\Jolanii I'. J\L Hl µ:rudnia. 
l\kto1l1:µ:0 l\isk. ó li]IC'il. 
M ir:]1;li a ,\r1·\111.11io I il 29 \\'l'/lu~uia. 
i\'IilrnJilj;\ r. Tolu111.)'llłl 10 wt·zo~11ii1. 
Miknla.ia l\i.„\rnp<L li µ-r111l11ia. 
Mirom\ l\Ięr·z. 17 siurp11ia. 
MJ01l1.i11.11k1'1w 28 grn1\11iil. 
l\[111lo:::I.;\ J\lucz. ló l'Z8l'\Vl'il, 
Mndesl.\' i\'11)1'/I. 1:l n1n1·1•a. 
J\ioniki W1lowy 4 rrli\,iil. 

Nar1·y:r.il lli:;k11]lil \!H p;1z1lzimnik;t. 
·;--L\.H.Ull/'.E:\IE ('\IH. li. 2ó ~r1ulni;1. 
.0i" 1\ ](.OD/'. W'>! fE ;-..; .. \I. 1 '. 8 ;vrze~11ia. 
l\at.a\ii l'i11111y ~f1;1·z. ~7 lip1'il. 
l\ a w r1»1·1:11i1: ~. 1'it11· i ;1, ;\_pos1. ~ii si y 1·1.. 

;-{;l/,ill'\'llO/ll\ i\]1;1'/ll:ll. l~ l'Zl\l'\Vl'il i 2\) 
lip1·i1. 

.\' .. 1/. l'. ,/iiii:is/, i1j 2 ,>;jp1·p11it1„ 

.\'. .\/. /', /i11/1's111',f li\ ll'l'Zl'.~lli<t. 
,\'. ,I/, ./'. /,11n•/111is!.·i1',f Lil µT11d11i;1. 
.\'. ,l/, 1'. /,11ska11·ej 1 :J 111;1,i;i. 
.\'. ,l/. 11

• /'1„ i1·s:1·11/11 il 111·r.1·,<1'1ia. 
,\·. Jl. '" Ji,;:.r1il'(111·,j 7 p;1zdzii'r11iki1. 
.\'. .1/. I'. 8111·1·'.111'.i f1 sii'rp11ia.!. 
,\'. ,I/. I'. S:/,"11!t-r:1uj 11) \ipc·a. 
,\'1111'11·c/:1'11/r· .\'. Jl. I'. :? 1 i p1·:1. 
N1'1ill'/l\'llS/li\ i\11•1·1:. l\1 µ'l'lldlliil. 
Nii'A11l:il ~\J1;1·:r.. 

1

\J i ~r, l11lugo. 
Ni1·1·1·11rn Hisk11pa 1 !1 111ar1·a. 
xH:l 1UI\. ]'()('/:. ;\, ~]. l'i H g1w\11ii1. 
Nik11d.1.•111<t l\;1pl. J\l1.1·z. lf> 11'1·z1:.-'11ia. 
No1·l1l'l'l.il llislrnpa r;" r·r.1"·w1·;t. 

oc·;:y:-;;:c;:1•;?\ll·: :\. iii. 1'. \l \11l1•µ:u. 
Olia1·11111t11i1: l\. 1\L 1'. :Jl \islopadn. 
llklawi;t.lli\ \\'yz. :.l~ Jllil.J'l'il„ 
(_)]i111pii I i 7 gl'lli\lliiL. 
(l111iln:go 1'11.>;l1•\11ik;t 12 1·.1.1.,1·11'1'il. 
011/r•/,; ,;w . .Jr;:e1i1 li lllil,ii\. 
01ridi .\'. :11 . .l'. l I \bt.11pada. 
tipl<Ll:L \\i~klljlil 'I l'Ztir\\'l.'il. 
Ul 1.111rn lli,.;\rnpn. ~ \i[ll'il. 
011.1111;1 Hi ."t.ycznia. 
Ul)'ili T'a1111y l\l1;c·r.. 1:i µT111l11ia. 

J_";\1'11111·11µ11 i\l1•1·z. 1 fi kll'int11ia. 
l'n11\rnu·1)µ11 i\1;,:,·z. 12 111ajtt. 



PnntaleorHL M ę1'.1,. 27 lipt\a. 
Pal:lclrnlisa v\T yzn. 17 maja. 
l'ascłrn:r.ego Ilislrnpn, 22 ln1.eµ·o. 
Patrycy i ?dęci. 1 3 1mu·e;L. 
P;i11li1rn llislrnpa 1!2 czerwc;t. 
l'twli '.!•i ~tycznia, H, 18 cY.erwr·tL 10 

sierpnia. 
l'awl;1 llislrnp<L 22 marca. 
Pawłn. Męcz. 26 czerwca. 
I1awh1 I pnstel11ilrn 1i1 st.yezn in. 
l'awla Apostol;i :!9 e11orw•·a. 
l 1olagii Panny i\I. t 1 lip•· a. 
Pelagii PllkLttnir'~' 8 i 9 1mz1liiernika. 
Petronel i Panny 31 maja. 
l\itrylrn Jlislc 17 mar1'l1. 
l'ięr\ill ran .św. Frnnriszlrn 17 wrze4. 
Pintrn Aleks. IL Wyi. 2ti lis1.upn.1fa. 
Pintrn Chry:-:ologa ł grudnia. 
Piotr;1 lhuuiana D. K. :!il lutego. 
Piotrn Eg;rnrcysty 2 r•11envca. 
I'iutrn lfola:-lko ill s1.yr·1111ia. 
J'iot.rn l\Ię1·z. 20 kwietnia. 
l'iotrn Cnlnstyrrn P<tpiO~it rn ma.itt. 
J'IU'l'Il:\. l PA W Li\. Ap, 1!9 czcrw1~a. 
Piotra w O!;:oWM'.lt t sit~rp11itt. 
l'iut.ra ;: Allrnntm·y ·wpnaw. 19 JHIZ-

tiziornilrn. 
Pitl8it V Papinża fi lllil,ia. 
Pla.r'.)'rly l\lęc:t. f> paz1l1,iernikn. 
Pltiei·1ly P. 11 paż1lzinrnikil. 
}>01lwy:i;szenie ~. Kl'iyża 1-l wr1:e~11ia. 
Polieukt11 i\'Ięr,z. l!l maja. 
Polilrnrpa Biskupa i\Ię1·z. ~1; styc:rnia. 
Pupii>lec 28 1 u tego. 
Prnksotiy Panny 21 lipca. 
l'roknpa i\Ięr:z. 8 lipea. 
l'rolmla Mecz. 1 czerwc:a 
11rospern Bisie 2ń czorwr<t. 
Prota i\Ięcz. 1 l wnrnś11ict. 
l'rot.r1zr.go l\Ię1:z. 1\J czo1 w1:il. 
Pryma Męcz. \l r.1,erwe<t. 
Pqski I\m11y 18 styc;rni;t, 
Pr:e111i1·11i1·11ir• l'1uiskil' li sierpnia. 
Pr1.011iusioniu ~. Kazimierz<L '.!.7 siorpn. 
Pr;r,1rniosinnin ~w. Stanislawa Jl M 

"27 \Vl'h(:śnia. · · ' 
l'1·M111i1)SitJniu ś. Wo.icio:·Jrn 20 paźd.z. 
I'ię•·i1t l'nlnk. llr. i\It)1'7.. 1~ listopa1fa. 
l'uleltnri·i Panny 10 września. 

l.'ł~Lfala Ar•·ha11iohL ~-1 pal.1lziornikt1. 
Ra,Jrn1rncla 7 i n 01.)'\:1,nia. 
H<L.imnnda \Vprmw1'y 31 siorpnia. 
1łegi11y l'illlll\' 7 wn:e~nitl. 
J~.01nigi11s1,t1 Bislrnpn t paz1lziernika. 
J,,olrnrla O[HtLa 7 1~zurw1•a. 
Hoi:lm Wr;r,n. 111 sioqrnia. 
Itriwana Opata :!8 l.1tLeg11. 
lt11111iL1Ji1 Mę1·z. 9 .~ir,rpl1ia. 

1fo111any l'ann i• ~il I 11t.11go. 
ltn11111allla Opat<t 7 l 11t.ugo. 
Ho11nlii Panny Parnamit .. 1 wrze~nia. 
ltor,e5Jani11 Apnsi.nlt'iw rn lip1·;1. 
Hót.y Panny 4 wrze~nia. 
Jtóży Limai1skio.i 30 sierpnilt. 
Jt1ulolfa 17 kwintnia. 
lt11fa Męcz. :JS listopada. 
Rulina Wyz. 19 sierpnia. 
Rufiny Panny a1 sierpnia. 
H.11pert,a lli:ilrnpn, '27 nrnr1,a. 
ltyszarda Bisk1ąl<t 3 kwiol.nia. 

Sahby Opnta ;, grndni<t. 
Sabina Wyzn. 11 lip1·a. 
S;Llliny Męnz. :!:7 1rnzrlziernilrn. 
Sabiny l'anny 29 sierpnia. 
Salozogu Męcz. 14 wrzu~nia. 
Salomei l';rnny 17 listopada. 
Sn,J wiarrn 1 ~ paźrlziornilrn. 
Sat.urnina Męcr.. 28 Jistoparla. 
~<tturniny Panny i Mę1·z. 4 czerwca. 
t;lcl10lastyki Panny 20 l11f.t1go. 
t:lri1;cit1 HW .• Jana Chrzr·iciela 2!1 si1irp. 
Selrnstyana i'd1!CZ. 1 o styc:rnin. 
SLmn1rny Męcz. ao lip1m. 
Surnliny Panny 2\l liprn. 
Serapio1m Męez. 11 listnpad<t. 
S1it,•rca J)aJUI ,/e:usa 2~ Ciel',VCit. 
Sergiusza MQc:t. 24 lutego. 
~envacogo Biskupa 13 nwja. 
Senviliana Męcz. 20 kwietnia. 
Seweryna Opatii 8 styr'z11ii1. 
Siodrni11 hrnr'i Męcz. ~ynów Folicyt.y 

IO lipr·a. 
S111iiragdit Męcz. 8 oir•rpnia. 
Sotern. l'<tpio7.a 22 kwietnia. 
Spiryrlyona Bisknpa J.t grndnia. 
STANISLA WA Bislrnpa Męcz. 8 1m1,ia. 
Sta 11isir11ca. J{ost!.:i 18 lis to pitd;1. 
Si.n fana Kr. W \\ginrskingn 2 wrzośni<t. 
Sulpicy1tszn. i\lęczonnilrn 2t! kwietniiL. 
Sygl'ry1la B. 21i l1tlego. 
Syl weryu~Zil Pltpio~;i 20 r:11e1·1vc·a. 
Sylwestra l'ap. ill grn1lni<L. 
Sylwina 11isk. 17 1111.ego. 
Sy11rno1rn B. i\T. 18 l 11togn. 
Symf'nt')"Hrn i\li)•·z. 22 sil!rpniit. 
Syne;;yusza Mt;c1,, l:l grn1lnia. 
Sykst;i Papieża !H rn1trr·a. 
87,C/:l•:l' A i\' A I MQr·r,. :JG grnrln ia. 
S111·.zupa1rn Papieża 2 siorpnh1. 
~zymo1rn z Lipnii'y 18 lipl'a. 
Sz1•111omt Apost. :JH paź1l1.iernilrn. 

,..L'acya11a Męc;,,. lG nrnrc;t. 
Tarle1tsza Apostola 28 pr1źrlzinrnika. 
Tarsvlii l'anny 24 gr1ulnia 
Tukli I'lLnny J\r1;er,.' 2~: wr;,eśnia. 

Tuksf'orn l'ap. Mt,•t·z. :J st.iewia. 
Teolrnlda 1'11steJ11ilrn l lipe;1. 
Teotlorn l\Ięcz. \J li:;Wparb. 
Teodora \Vyz. 17 styezni;i. 
Teodory l\lttc:z. 1 kwie1.11iil. 
TeDilory l'olrnt11iq• 11 1vrY.l'~11ia. 
Teod.uzyi 11a1111y ~f1;cz. 2!J 111u.i<t. 
Teod.orylrn Kap!:. l Jipn1. 
TeorloY.ynsztt WyY.. 11 st.y('z11i:t. 
Terdlla G lnkµ·o. 
Teolila Hisk11pa 21 kwil'l.11ia. 
'l't!oli l il i\[ ęr".Z. BO g\'111l11ia. 
Ti'rusy Panny lfl paźrlzicrnilrn. 
Tonrnsrn ;: ,\l:wi111L \\'\'z. 7 111ar1•;i. 
Trmrns:rn ;,, 'v\'ihwow;i i8 wrzu~ni<t. 
Tornas:m Apo8t. 21 grnrl11ia. 
Torqaszn, K,a111.11aryjo;k. ~9 gr11rl11ii1. 
TIHJJCY sw. 1 o l'Z()J'WCil. 
TIÓ'.ECII kr:.ĆlLl li stvl'z11b. 
TylintTy11:;;1,a i\'11:cz. 14°kwic:t.ni<1. 
'I'yrno1r:11:;za H. 1I. ~4 sty„w1a. 
Tyrnotn11s:w 1\'I. 2+ rnn r<«L. 
Ti'111sa Bi~k. ,t sty1·z11ia. 

TJllitl1fa J\isk11pit 16 rna,ia. 
Urbana l'apii,ża 25 11rnja. 
t:r.,;zuli J'a.1111y 21 paź1lziel'llikn. 

'\Yal'Ltwtt l\r. Cz•:;;kit:go i\!1;1·;r,(•1111ilrn 
28 11 rz1•ś11ia. 

W<Lle111y11a Kapl. Męcz. 14 lt1!1'go. 
Walt·reµ·o Bhk. 28 ol yt'zn1a. 
Walnn1µ:0 1\fq1·z. lG Jisl,opa1la. 
\Vakni l\fon:. f> r·.znrn'l·a. 
Wa.l1~ri·i l'al111y \l gr111lniil. 
Walerya1m 1\lęez. 1,L kwietnia. 
Wawrzy1'11"1. :\l1:ez. 10 sierpnia. 
W1'11a11t1'g" l\l1:r·z. 18 111a,i1t. 
W c•nefryd y l'nnny 3 !istopa1la. 
Wei'l.Jniki I'a1111y rn si.yeznia. 
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Wuroniki z J11l,ian11 17 nu1ja. 
\\' JELl\ANUC 15 kwi1•11tL1. 
v\· iktorn l\focz. u 1111u·r,tL. 
Wikroryi I';11111y Mę1·z. ~il µT1t1l11ia. 
Wiki.on 1111 i\l1;1·z. i; rn1u·r,a. 
\\'iktoJ·y1HL Biskupa J\11;1·z. :.l lioLO[l. 
\\"il11el111t1 llisk. 10 :;tyr,zni<L. 
Willilrnlda Hi:;k. 7 lirir·a. 
Wi I i llrnnfa Bislr. 7 listupa1fa. 
\\' i11e.e11 I oµ'l.J l\Lik11p;1 :.J() 11rnl'f·t1. 
W i1u:u11t"go i\f1;cz. :Jl si y1·1111 ia. 
\\'i11t'o11lt~1.r11 Fur. \V. ri kwi1;t11ia. 
\\'i111:u1i1.eg11 r't l't111lo Wy;:. 1H Lip1"<t. 
Wi110•1rt1'fJO J\11<ilnM11 14. października. 
\Vita j'vfr1:z. 1fl 1·zorwr:a. 
\Vitalisa' l\[QC'Z. ::t-i l\wiitnia. 
WNll~llU'\V:-lT. PANSl\l I·.: :!l nH1jt1. 
\\'NlEHU\\'/'.. N. l\L. l'. 1!• :;ir,rp11it1. 
Wo,i1·.iecl1a llisk. 2H kwietnia. 
\\'olfang<I llisk: ~t, jltL~.1lzi1:rnika. 
WSZYSTKlCll SS. t lislopadu .. 

Z;t1·llaryaszt1 l'rorokr1 fi sim·pni<t. 
Ziich:trynsZiL i Elzliiel.y mn,lż. ;, lii:ilo[>. 
Za."luldny N. i\f. P. :l0 sl)'r·z11ia. 
Zulil'l'lliL 1\tpiożH l\lęr·z. :.lli si1·r1rni;L, 
J'.onnhii Pa1111y M1~<,z. :io paztlz. 
J'.1'.1101lin::<t.tl Jlisk. M1;1·z. 30 paź1lz. 
;!,11no1Jiw;y,<t i\'lt)l'Z, :2·1 marca. 
7,onurrn Zol n. :2U i :2:.l ,1-rr11dnia. 
ZESLA::\U: ]IU('J[,\ :-1. a eznrw1•a. 
%1rnlnzin11io ~w. Krz\':i.it il lllil.ill. 
Z11alr•ziu11in ~w. SzcŻP]llLJlil. M<;<'zeuniktt 

:l si Ol'[lll in.. 
Zolii z :<-111a 1·órlrn!11i BO wrz1·~11iH. 
Znlii Wdowy i\l. Hi llla,ia. 
Z11zHnny 1'. 11 sierpniH. 
ZWlA:-JTO\V. ?\'. 1\L I'. :2ti 111Hl'f~<1. 
Zyg11111111a Kr. 2 111a.ia. 



Ogólny widok nieba 
w roku 1900. 

-§-

Zja.wislrn, widzirdILe nn. sklupim1i11 niobieskiem, możJHL podzielit~ na 
:3 glówno kategorye. Do krLtogoryi pierwszej zaliezyl~ trzeba to zjawiska, 
które po\1'tarz1t.ir1 sh; jedun.ko1rn co roku i dla któryd1 nie byJoby po
trzeby nkhuln.u wnittż no1v7t·.h kalendan;y; do rzędu tyd1 zjawisk zali
ezyl\ prz<J<lewszyiltki!~Ill na.leży nwlt gwiar.d stalych ornz ::ilo{u~a. Do ka
tegoryi drngie.i O!L11osr.ą się rnchy plrmnt orn,z kzir;życa, JHlwtfLrzające 

się co la.t kilkn. lnb killrnna.ście. Do trr.e!;iej Wl'As7.cio na.lnżrt zja.wiska, 
11ie 11l0g11jąco żadnej pel'yOd)'CZ1~ośd, jak to: zaćrninnia, pojftwiaILie się 

komet, g11'iazll nowycl1 i t. p. Scble mówii1c, nio nin. m~alc zjn.wisk, 
które iiowtanmlyby siQ w tm1 stun spo8ób co roku; i:.zas wschodu i za
chodu stoi'wa JL p. 11mienin. 1-liQ w jeclnych i tych sa.my!:h llninclt rniesi1łca 
wrar, z biegiem Lat; nie za.wsze n. p. w duiu l stye.zHin. Rto1ice zachodzi 
w Wars:.mwie o g. 8 m. fi-! po pol. Zmin,nn. ta loży w m1der szez11plych 
gnmieach, nie przfmos11ących kilku minut. Znpeluin i111ic~rnj dzieje się 

z ksiQżycom, ktrfrogo ruchy posiadają okrns Ulletni, tak że dopiHt'O po 
nplywie tego przecbi:gn czasu odpowiell11ie odmiany, 11a.r1iwuo jak i mchy 
lcsiQ:i.yca powtarzn.ją Hi11 w tym samym, co i po11rzednio, porządku. Toż 

sn.mo clzinjo sir) i z planetallli; każda z nich potrzolrnje imwgo okrnsu 
czasu, a.żeby zualeść się wr.glr;rlfirn ziemi w tern samem, co i popr7.odnio 
lrnloże11in; Wenus n. p. potrzebuje 583 dni, Ma.es - 780 cl., .in.c;m1 wiQC 
.iest rzec;.:ą, że co rokll widok planet zrninnia~ sir; musi i ui!' podobna 
określi~ przeciągu eza.~n, 1r kt(1rym wszystkie zj11wiska powtarzać się 

br1clą. 
Dnia 2 8tyeznia 1900 r. ziomif1 przechod11i prznz pnnkt przyslo

necz11y swej (li'ogi, eo :maezy, że jesteśmy wtedy najbliżej slo11c;1, w od
leglośei l.!o,008,000 kilometr1hv, podczas gdy clniiL 2 Lipca„ gdy ziomia 
znąjdnjo się rn1.i<l11lej slolrna, otllcgloś~ tn. wzrasta do 150,972,000 kilo
mettów; w pionv.~iym wyparllrn slo1ice, przecltod11ąc Jll'Zt\Z pulmluik, znaj
duje się nn wysokośt~i zalecllriP I ;1°, w clrngim ZfLŚ - nn. wysokośd ul u 

i pomimo zn;rnzirn.i O!llegloś1~i od nas, świoci silnil~j, gtlyż Jll'Omilmie jego 
Ilio 1mclnją tn.k nkośnie na llllst. vo11iom. 

Pocz:1tek. pór rokn ściśle zwią?.r1.1ty z mchem slo1ka, przekonywa 
1rns, że lll11gosc:i kit 11ie s:1 jednakowe; mianowicie, wio~lliL i lato trwają 
o trzy lub eztory dni dlużej, aniżdi jesie1i i zima, a zatem pólrocze 
letnie (wiosnn. i lato) tnra dlnżej o 7 dni, aniżeli pólrncze zimowe (je
!-lie1i i zillla). 

Widok 11iebn. gwiaździstego zmienia sio w zal<iżuości od dwóch 
przyczyn: od niełm \l;irowego zi-emi tlokola swe.i osi, ora.z od mchu zin-
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mi llokola. :;lo[1ca. Po11imva7, ?.iumin. obiega slo1iee r, mcl10cl11 na w.~chód, 
m~yli w kicrn nlrn prr.oci wnym obrotowi s klepieni:L niebieskiego, zn.tern 
w r'.h1g1t rolrn kn.żtla gwin.:1,1la, Wdel1orl?.ić i zacho:l?;i~ będ1,ie ClQŚeirij, rLni
żl'li ::;loi'1c!1, n1hinowici!-1 nie 8(Fi l!:JC7. :rnG n1r,y. Str1d latwo wywniosk.o-
1rnJ, Żl~ czn..;;, jaki nplywa pomiędr,y tlwoma po sobie rrn-:;t~pnj11eemi 

w.~clto:la.mi j(1llno.i i toj sn.rnej gwiazdy, wynosi mnie.i, aniżnli 2-1 godzin; 
zn.tPm lm:i,tln gwiauli1 wt>c.lw:b~i i z11c;hoclzi cocliiu;'t we;rnśniej, li' przybli
żPai11 o -! 111i1111ty, kt!Jl'e po uplywie miesi:1ciL ntworzą 2 gorl1.., po nply
wi1'. kwa.1'Lal11 - (j go~lz., tL po nptywio rokn - 2-l: goclzin. Zna.ezy to, 
ż1• jeżPli jak1L~kolwiek gwia1,da. dziś wschodzi o g. 8-e.i w., to po npty
wie miu.qiąc1L wsclwclzić bę1lzio o o-ej w., za. 2 mie.si11ce o -~ pp., n za 
p1'1! roku o g. 8 l'. i\To:i,na. za.t11m porln.wn.J widok ninbn. gwinl.cl:.:istogo 
11a. !La.ny ntiesiąc tylko w pnybliżeuin, sto~rniflC go do okrnślonoj godziny 
n. p. 10 wieer.orem1 

gdyż w killrn godzin pó/,niej, Wdkutek olirntn skle
pit~nia. niohirBkiego, jn); i1we gwia:1,dy świecić bę<h1 mul po1.iomom. 

Wyszczególnimy l;or<LZ wai.nie.isze gwit1zdozbiory onL:i; wi9ks7.e 
gwiiLzdy, .in.kiu rnogi1 byt\ oglt~d11ne w ka.żclym miesi<1c11. 

W 1Jtye.z111'.n. W kiorn.nku orl W:3Clwrl11 p1·ze;~ zenit lrn zn.chodowi 
oglądn.l~ 111o~mL P::irL wic)lkieg<), l3liźnięt11 (gwin.z1ly wi.ększe J(a,,d;u1· i Pol
lnk.s), Wo/,uie12 (z gwirL1,rlr1 I-oj wit~Urn~ei K!m~), !ln.lej Perso11::11;a i An
d1·tl111etlr,>; 111t pol11dnin 7.1rn,iLlujo się mL,jpiQkniojs1.y gwin.r,dozbit'.Jr nieba 
p1'1!nn1'.11ego U1·yo11, orn.z slynna gwi!Lt.da. Syryusz 1v gwi:Lzclozbiorze Psa 
wit:lkicgo. 

W lnt,1;11i. N11.rl poziomem w,;choclnim widnieje P:11nrn z willllq 
gwin.zdr~ Klo:wm, 1111stP:puie dostrzec rnoż1rn Lwa. wiolkiogo, Hli/,nir~t;a, 

a 1rn.rl pur,iDlll1'111 pol11dniowo-za.elwrlnim - Oryonn.. 
W mal'cn przybyw11.J:1 na wschodzie gwi:1zdozbiory Korony pól

nuc1wj 01·11.z Woh1iey, po;rnstale z11ś po~uwn„h się nioeo ku zn.choLlowi. 
W /,:u1i!lfiu:n. \V kiernnlrn ocl w.~cho~ln lrn zn.ehoduwi widzi:d1rn s1~ 

,!.:nvin,:1,do1.1Jio1·y: W1;żownik, Ifork.11\es, Ko1·on11 pi'Jlnorma, 'Niolkn. Nied~wi!i
dzicn. (IJlh-:ko :1,oni~11) 1 \Vo/,nic:1, UliźniQtn.; z pi\lmH~Y nn. pol11rlnio .\11clro-
11wd:1, Kn.'l8 J'Op1i:1, P.sy gol1cu1, Wt osy Bernni ki, Pa111in.. O ko Io 20 I\ wie
tH in. n10żm1 hP:tl1,iu robitl 8JHJ.~tr:1,eżenia. nri.d gwia.ztlami sprLtlrt.ii1cemi (Li

rydy), kl;(iryclt pnnkt; pl'omieniow:1nii1 przypa(la blisko gwin.:1,1ly piorwszoj 
wiPlkości Vlogi w gwin.r,tlozhiorzo Liry. 

W nutjn. ~ml 1rnr,ionrnm WS!~horlnim znaj<l11j:1 się gwiazdozbiory 
·węża, Hol'lrnlesa., tln.lnj Korony pótnoenn.i, iJliRko 1.enitn Nie1l~wie!lziey 

widkiej, k11 7.n.1~h0Jowi W:1gi i Bliźniąt; na„L po:1,iomL:m p1'.1lnnc11yrn do

ilłirr.ec możrrn. An lrn11wcl1:, KrLc;syopeę, Nietll.wioclt.icQ rnrLtą, nad ~iol11dnio

wym - Wto:iy B:irtrniki i i>;Lllll'). Z gwirvr,cl picrw:rM:j wiolko.sei l11two 
1.1wwn.żyć się !l1~.ią 1111 zalll10:hie Procyon w gwia.1,dur.biorr,e Psa ma.tego, 
Kt'itor i Pollnks w Blifoiętad1, KoM w Wol,nicy; n:t 11r1:1cho(l1,io Wega 

w Lir!.!', nn. p:>ltHlni1L Klos (gwiazdozbiór Pa.nny), Arktu1·1rn (gw. Wola
nm), Ht:gnln::; (gw. Lwa.). 

W czm·wcu. Nall poziomom wscl10clnim wi!fa1\ gwiazdozbiory Pe
grLzn., Lrtł1Q!LZifL, Liry, w pobliżu zenit11 Korony północnej i Wolarza., na 

zn.chodzie Lw11 wielkiego, nn,d poziomem polnclniowo-za.chodnim świeci 

Ktos gw. Panny „ 



-l-8 

li' lipcn g\\·initloziJiory, wi1l1H·.zrn· 11· u1Jit-glyn1 111i1•<-1iąc.11, po~1111ajri, 

Sifi llit'CO . li.11 ZildiOdOll"L, l1 Z JIUtl pOziOll\ll \\"St'hOdllit'g'U \l}lllll"ZH się 

Wodnik. 
Jr 8iffJ!llin zkmia imputyl\a Jir·1,11r· rojt' 11wkurów, 'h którycl1 iwj

bardziej znnli"j'lll i mijolditsy,yrn jr·st rój Vr·rsd1l~\\, zwn11y tak z pu1ro

d11, ŻP g11"iaztly ztlają t>ię 11yilit•gai\ 'h p11ul\t11 mr•hn . 11' ~\\', PtT~t'llNza. 

Naj11·ic~r·.1'.i gwiazd spnrln zwykle rnir;rliy l O a 1 :2 ~11'1')lłllil _Jltl poi 1101·). 

W r. L. zjn.1ri~lrn l)1;Llzit• nu1iroj widoc·z11c, gdyż rnL JO :'-'llTJIJllil pr1:)·parla 

1wluia bi1;~yr:a, kttir)· oslnllia blask g11"iaY.d SJHirl<t.JiLl')'1·l1, a 11łt't1·rn·)· 

. droli11if'jsz1" strrną sir~ 11if'wid1:ialm·. ~ 

We rc·rzetś·niu. Zr• wsd1oiln im /'.ad1ótl idą po sobiP g1riaztlozbiury: 

Byk, B:rnrn, ;\rnlro11wlla, Lab1:rlź, Lim, lfrrlrnl.r·s, Kn1·rn1a pólrn11·11n; 

z p1'.ilnn1·y 11n JlOlllllHie: i\it'.rlŹ\\'i1•dzic.a. 11·i1·llrn, Zyrafo, l'1•lt•11sz, !'1'.gaz, 

Kcn'1 rnnl):, Knzioroż1:t-.. Z g1rinzd \\'ir~l\SZ)'('h zw1j1l11ją ~i<: 11ad pozi(l

mt•111: 11n wsr·.limlzie ;\.lllt•hanrn (µ:\\'. li)·k11), 1111 p<°>IJ101·n-1nwl1orlzi1• 

. Koz11 (gw. \\'m~11kr), blisko znrl1otl11 ArkL11rns (µ:11. Woinnm), 11i1•dnll'kn 

pozion111 zn.nh()(l11i1·go blyszr·zy w Koronit• pt)l11oc11t•.i (ir•111111n (J'1·1·in}; 

blisko i:f'11it11 "'1•ga ". Li1·:-:1'. 

W poilfai1wnU..n Z 11n8tanlt•rn g:odz. 10-r',j 1ri1·r·zun·111, rlo któn\i 

stosnjc111y "" 1rsz-ystl\id1 rnil•:;iąenl'lt widuk ui1•ha gll"inździskgu, gw. 

Oryorn1 znnjdnjt· 8i1: 1111 sn111y111 wschoclzil', nad i1i111 lly.k, lilisl\u z1•11it11 

Perst•11sz, Kassyopc·a i Antlr01111•1lu, k11 zncl1ocluwi 1,n.li1:tlź i Lim. 

W li~topmlzie. \Yi1•r·zon•111 11·yc;1rnnją sir; 1111tl poziu111 Bliź11ir:ta, 

wyżt'j zunjdzit•rny By ka, Odlhidor1ego P lr•j1ularn i otl ] ;,11rn11a. I\ n pó I 111w 

od Alcleharnua w Byku świt'ci Ko~m w Wnźllir~y, 1t.l\ll]ll'Z1'ci111wi stro11k 

uh>brL zbliżnJą sir: do zacl1ud11 \\'egn. w Lirze i10pćil11nc1w.i, i 1\ \;ni r w Ork 

po polud11iowPj strmiic drogi 111lt•cz111•j. 1\<t IJOlml11io\\'o-11·:-wl1udziP l:itlro 

widzialny jest Oryon w towa1·zystwie Psa. wfolkiegu z Syry11szr•111 i l's:i 

malego z Proc ycnwrn. 
O kolo dnin. 13 listopntln. nkazy 1rn.J si1: ht:tlą gll'iazrl y Rpadnjąl't', 

vrawdopolloh11it' nader olJfiei1·; rój tc11 Z\l"flllJ' Lt'llllidnrni, 110:-d111ln jll\JikL 

promic•niowrrnin w gw. Lwn. W 1,yrn <·:wsie lrnir:życ 11::w,liutl1:i lllislio 

o pólr1ocy w o:;t11tnil'j lmaclrzc·, a JJOnitmaż gwinzrly spndają1~1· 1rnjolrfitsu1 

są po l'ólnocy, znt<.•11t hlnsk księżyca oslalii nieco pi1;krn· i,in1rifd\o. 

li' gr11d11iv. Gw. Uryo11a, który jr·st oztlulnl ni<'hH ". 111ir·Riąt·at·li 

zimcnryd1, znajll11.k si<; Llc1Śl: 1rysoko nad poziolllr~111 11 liliskuś1·i pol11rlHi

ka; świPtnn g11inzda Syryusz 111ożt1 llyĆ ró1u1.i<'ż z Ja.Lwuś<·ii1 oµ:h[lla11a 

okolu g:oclzil1y 10 w. Z JHJtl puziomu 11·srhcHlniego ll')'11111·za si1; Low 

wielki, m1.d 11i111 Hnk, 1Jliil1tięta, Cll'ai': wszy:-<tki1· gwiazdut.liiu1·y 11idzial1w 

11' Us1opmlzi1• i ią tylko różllit·.rt, że s.ir'. ]lo:s1111ęly J1it•1·.o k11 z11r·.]1odowi. 

2\llPtlzy rl11km 11-i::l grndnia s11<HlflL: 11r•cla. gwin1:dy i Bliź11in1. 

' \L.;po1Hniet: jeszcze należy l1okr(1te.e' u' pla11<·t11;:1i, .iakit· ;11t1µ:<! IJyl: 

widzi11l11e w l'. b. 
~frrk111·y~ irn.jhliższa plnueta. od slo1il'a, dajt' siQ \\'Ogt)lc z t1·11tl11ll~t:iq 

wyrndeź1;, n tu z powodn blis1dego sąsiedztwa Zf' slo1'wr·n1, kLór1• lilmdii1•m 

swoim 11tn1d11ia 111oż11Ust: · ohserwnc.yi tej pla1wty. \\' kotll'.11 l11tt•gn {)\"HZ 

w początkn1·h niarrn na\P~Y sznlrni\ .l\IerJ\·111·rgu po z11cltodzk sloill':t. 
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?\ieto 1'.LtwiP.i. otlsz1~kat\ b_t:lliie plnn1;tr: w dru.giej 11010\,rie 1·1:l·nrl'a, gdy 

zachodzi w poHore.J goc\zrny po slo11cu; n al ezy si11kn1· .\I erk111'11go mt.d 

poziomem pólnorno-inchodllilll. vV pienrszycl1 r[uiaf'lt \ITZf'ŚJliH .. 11\UŻJllt 

rów11ież hr~diit~ Jll'>~)' s1H·zyjnją('.yclt atrnosft~ryrinyr·h 11ra.r1rnkar.li 11'ynn.lr~śc\ 

plaw·tr; przed wsr:hotlcm 1:Jlo1'u„11, znró\\'uo ,ink i 11· J1it~nniz1•j 1'1010\\'it~ 

grudnia, gdy Ś\\'icci lilifdrn 11rzez 2 go1lziny, r·l11H"iaż HHzhyt Iliskn rnid. 

pozionw111. 
PlaJLeta \Veun:\ którn Kwieci 11i1•kicdy tak sil11i1', Ż"., jak t1ricnlzn 

niekliórzy, może by1) w szcz<'góh1yt'l1 wypaclkacl1 oglą<lnm1, przy ś1rietlt~ 

clzit'J\Jlf'Ill, lat wo li1;rlzit: rln od1rnlt•zit•11ia w mnn·n, k wic:tni11, m11j11, ornz 

w piPnrsiPj polowie cz1•rwca, .iako gwinirln. wicczonrn. nad pn1:ion1em 

pó!noe1w-zad1odnirn. Duht 8-go, lipf'11 \\'t•1111s z11aA<to1rnL: siQ br:tlzio rnij

lJliżej ziemi, nie mo;rn być jednak ogll1clamL z puwod11 :,:11·ngo zlncz(~

nia Zt' slm'tcem. W sierpniu, \\'l'Zt\Ś11i11 i pa21liit:rnik11 1danr•ta inów 

br:ctiie wi1liiab1n jako gwiazda. pornmw„ gdyż \\'8t:hotlzi nn, pa1·Q godzin 

przetl slo1'tctcm; w listo11ndzie i grntl11in wanrnki oglądn11ia \\' f'11ery '11;clit 

11ilrno trndniejsie . 
Mars może być dostrz1~żony dopic•ro w drngio.i poJuwin c1:ern·1·.n. 

gdy wsl'J1o<l7.i blisko im 2 gorlzi11y przt•d :-ilo1\c11m; w lipr11 i sierpni1; 

Mars zat·iyna w:;;chtHl1:ii3 po pólmw.y, we• \\TZ<'Ś11in 1rschotlzi pl'zed pt'.d-

11oe1L i clo ko11ca. roku z11a,jtl11.iP RiQ w wnt·1t11lrnd1 r·,oniz lq1;,;zyl'11 1lo o!J

senrn1·yi, gdyż ~w.leci 1n·zer. 11nr· r:riJą i 1: lrnżrly111 111i<:siąt:c•m 11·wu::;i sic• 

com.z wyżej uatl poziom. ' 

W pionrszydt miesiącach rolrn Jowisz może byt! oglądany llllll 1·a

nem JUL 11't:Wl10tlt1il'j stronie 11iebn, IJieziJyt wysoko nMl poziomem; J>0-

ez11wszy od drngio.i polowy kwiet11i1t tlo polowy czHrwcn świet·,i [Jl'J:oz 

uoc enłą, dosięgając w ehwili przejśein. przez polutlnik \\·ycioko~ci zn.

ledwie l8 ::;Lopui. W drngiej polowio czerwca i w lipcn zachód Jowisza 

11rzypa.da wieczorami, przytmn coraz \\'eześnlej, w ko1ic11 sior1mia okolo 

godz. H wieczorem, w paźtlziernikn przPLl godz. 7 wie1'.z., fL w 8rorllrn 

grudnia zachód Jowisza przypnrla prn.wio równo1·ześ11ie ze sJo11cern. 

Saturn, podob11ie jak i Jo\\'isz, w ciąg11 f'.alego rokn z11ajtlnjt• ~:i11 

nisko nad .poziomem, gdyż nnjwiększa wysukośe nic przenosi 16°. W ko1't

cn stycznia ornz w .lutym, marcu i 11icrw8zych dnia.t'.h kwiet11ia, Snt111·11 

wscl1odii JHL parę godzili przed slo1inrn1, może być zatem orlsz11k1111y 

o świcie 1wd widnokręgiem polml11i.011'0-wscholblim; w drugiej polowio 

kwietuia do polowy liptm świeci przf'z noc ealą, następ11ie znd1odzi okolo 

pótnocy, 11 poeZf1Wi:lZJ' od września - wil'c~orami coraz wcześ11iej, tak, 

żo w dniu :31-go grndnia zachodzi rów11oeześnie ze sloi'1cem. W cirtg11 

roku Sa tnrn krąży w gwiazdozbiorach Wężownika i Strzelca. 

W czerwcu oraz we wrześniu oglątlai\ będzie możua. ciekawo zja.

wisko zakrycia Sat1mrn przez tnn·zr~ lrnit:życn„ Pit'rwsze za.krycie na

stąpi d. 13-go czc.•nrca, początek w LOllzi o godz. 11 1n. 15 wir·ezur0111, 

konif'e o go<lz. 12 1\1. 2D popći.lnocy; w ll11in tyrn księżyr. wschodzi o g. 

8 rn. 42 wieczorem, Saturn prawie równut·ztiśnic, iutr'lll 1:jawisko będzie 

u nas wirlzinJue; księżye znajdowa.0 :-;ię będzie w pelni. 

]Jn1gie zakry1:ie irnstąpi ll. 3-go wru\śnia, początek o g. 8 111. fi8 

wil'czor<'m, kcmiec o g. 9 111. 3H wieczon·rn. Ponie\\'aŻ 11' dllilł tym k.'lię-

" Czas". Dz. Informa~yjny. ,1 
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:życ będzie w pierwi:lzej kwallrze, zatem stroną wypukłą zwrócOny bf;Clzie 
ku zachollowl, zt1kryje więfj (posuwając się mięclzy gwiazflami r, zachodu 
11a wach.ód) Saturna nieoświetloną częścil1 swej tal'czy; obserwatorowi 

zclawiv:. się więc bęcl;.;ie, że planeta z niewiadomoj przyczyny nagle zui
kl!1, r1ieby ukazat\ się przy oswietlonym br;rngn tarcz)'. 

Dwio pozostale plł1!lety, Uranns i Neptun, świeel); jako tlrobne 
gwiazdki, mogą byt\ zatem odnaleiionfl jedynie przy pomocy speeyalnych 

Jtarzqclz i. 
G. TołwiJiski. 

Zaćmienie słońca. 

Dnin, 28 maja, r. b. przypa.cla catkowite Zlt6mim1ie slo1!ca, które 
w mtszym k1·aju bQclzie wid:da.Lne jako czi1stkowe. Poniem1·i, zj1twiska 

podob1rn zcl11rzaj11 się na•ler rzadko, zatem odnośno wskazówki, spoty

lu11ie u 11isany starożytnyr~h, posltlżyly już J1ieraz tlo spra11'dzcnia pe
wnych dat chrono logluz11yc:h, gdy fakt potl1111 y p t·ze1, tla,wnyclt hi>!toryków 

zdarzy! się podczas catkowitego zat\mienia slott!~11. Obecny sta.11 mwki 
pozwala nam określić rok i dzieii Zitćmienia, jeżeli tylko win.rlomo, w ja
kim wieku zdarzyto się zn.ćmienie i gcl7,ie bylo widzin.lne. Herodot po
claj1~, że podmm'l bitwy i\fodów z Lidyjczykami byto cntkowite zruirnienie 

sto:lea. Jedni historycy utrzymywali, że bi.tw11 ta miala miejseo w roku 
585, inni - w 6(H lub 610. Dopiero obliczenia astronomiczno clowio
dty, że w Azyi .Mniejszej :;,al\mienie widzi11lne byto d. 28 kwintnia 584 r. 
prr,e(l Cheystu~em i tym spu~obem zostala ~eiślo okre~lona <lnt11 bitwy. 

Wrnienie, j11kie wywot11jn catkowite zal\mieai!l slo1!ca, .ir·1Rt, 1mrlzwyczaj 
silne, zarówno dla lmlii nieo.świeconych, spoclziewaj11cych si1; po tern 
zjr1wiskn slrntków rnttl:rnycr,ajnych, ja.ko też i dla samych btL<laczów, któ
rzy przygotow11ni są Llo oglf!:dania, za<.\mienia. Sam wiclok zaL;111ie1! slo1'tca., 

szczególniej m1l.kowitycll, jest tak wspf1niaty, Żfl pod tym wr.gl~dern nio 
mogą mn dorówmu\ iiadne inne zjawiska nat11ry. Gdy irntrzymy r, miejsca 
porlwyiis:rnnego iia zbliża,jr~cfl si.ę catkowitn za<.\minnie, możrn1 tlo:-itrze.r, ol
brr.)'11li e.iet'1 lrniężyca, ]ll'ZAsuwaj11cy się po powierzdmi zit'tni z Hza.loną 

sr.ybko~cią, 1n-1.011osr.ąci~ killrntlziesiąt razy bieg rn1j,1zylm:yd1 pm"iągów. 

Z:t:lmienie 1ialk.owite je3t willz;ialne w tych miejscowościa.clt, rnL kti'mi 

1mdn. C\iei\. lrniężyctt; le<iz opr6cz cienia rn1 puwiel'zelmię zierni w lliektó
rych miejsctwh p:da p1'.ilcie(1 i tam je:it wido!mltl tylko zaL\rnienie czrisL

kowe. Dzisiejszy sta11 wiedzy pozwa\11 nam z wielki~ clukladnośch1 prze
widzi1d eatkowity IH't.ebieg zjawiska rn1 kuli zienrnkiuj, za.tDm 111injsco

wo~ci, w których zaćmienie jest widzialne catkowicie, czę.ścio IVO, prr.y 
wseltol11i1~ lub zacltotlzio slo.\ca, chwHę poezt}tkn i ko.lc11, ora1, wiulkoś~ 

· zt1L:mioni11. 
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Ca,Lkowity przebieg wyobrażony jest na fig. 1. Linia zacmienia 

•Centralnego jiwskazr~je nam te punkty, w których mieszkaticy stracą 

z oczu slo1\.co w przeciągu .czasu od 44 sekund do 2 min. 11 sekund. 
Bywają wszakże wypadki, że czas trwania, zacimienia całkowitego 

<dochodzi tlo () minut. Na obszarze ziemi, znajdującym się pomiędzy 

Fig. 1. Pr:wbieg zaćmienh1 sloi'ica tl. 28 maj11 1900. 

·grn.11it:~, pólnocrn~ n polmlniowih zjawisko będzie widoczne tum lepioj, im 
bliżej d1111y Jllrnkt z1rnjd11je się linii centra.lnej. Wobec tego dla określo

nego p11uktn na powierzchni ziomi zjawisko cltlkowitego za1;minnia, Hlo!tea 
przytra!ia się 1rnder 1·za,1lko, w przybliżm1in rn.r, 1.rn lr1t; 200. Prącr,y1u1: 

tego, że stopiet't wi1lzir1Lności r.a6rnienia, zn.loży ud. punktu na, powierzelmi 

zlerni, jest ta okolicznośc\, że ksi1:życ znajduje si1; bliże.i iil'mi 400 n111y, 

:n,niż1•.li slor'tc:o, zatem cie1\, rzucony na iiernię, zmienia. 81\'e polożenie 

wrn.z z rntjmniejszym n1dwm ksir;życa,. Clu~il:C 7.n,tem wi()(hio6 lULJH'ZÓll, 
jaki b()dzic przohiog zjnwi.skn., 11aloży robic\ wyliczenin llln każdej miej
scowo~ci z osobrrn. fl'itJ· 2 pn:eclstawin p1·z1Jbi1J,q ?~1t1hni1;ni11. sloiioci w1:

dzirtlne.r;o w Łodzi dn1:11, 28 nu~ja 1.900 1-. Lini.n Z'// ,jest to pionowa, 
JH'Zechodt:ąca, przez śrndek ::itot'1cn, S; linia kr(>.skown.1111 11'yobrnża drogę, 

po kt1h'cj 1ws11wa si~ śrorlnk lrnii1żyw1,, zn.:3 kiei·nnok tego mchu wsknznje 
::itrnn.lkn„ Poniewa;i, ksi11życ pusi11dn, r1wlt win.sny nu, 8kl1\pi.eni11 nioba 
.z r,a,ehorlu na, wsch1)1l, czyli ze st;rouy pm.we.i kn lewej

1 
jn;i,oli twai·zą 

:.1wróeimy się na pot1Hlnic, in.tn111 zr11\miorn1 iostnjn przPdewszystkiem 
prnmt strona tn.r!izy sl.om\1~z.uej. Za [loezr~tek zjn.wi8lrn nwn,~a, Rię chwila, 
gdy ś1·odek księżyen. r.nn.)<lowa<.\ się b:;llzie w. pnnkcio K; g1ly r.a.ś przej

dr.i1• flo pnnkl;u K1, nastrwi śroclok r.n.L\minnia, t. j. dl\vila., w której naj
więks;1,r1 c"'ęśc\ tarczy Hlouucznej zcrntanie zn.slo11i1'tn. przez kfliożyc. Jn•len 
rz11t oka na fig. 2 iirzoko11ywa' rrns, żo więcej n'.ni'żfdi polow'11 · ~reclniey 
stuilcrL nle•;nie zr10mienin. Jeżeli wyolinL1:i0 sobir~ śre!li1icr~ Rlot'1ca podzie-

4·• 
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lonf!: IHL 100 równych l'Zf~sn, to 52 tnki;·h ezr.śt:i. znsloni. k~iężyc. G;U.y 
księżyc Jll'Zejdzie mistr.pnil' do pu11kt'.1 1\2, nastrnn ostat:nrn .ieg.o zetlrn1ę: 
cie ze sloiteern, mvnżm1e zn. ko11iec z,1nw1slrn. Caly ten i1rzeb1eg trwac 
lH~Llzie w Łod1:i 1 godz. 49 1ui11., w ·warszawir· l g. 47 min.; zwróeie 
t1{ nnkży nwagę, żP rn·;.ez ten czns księżye .. śtop!1i.01r.o ~asla11iać num 
bf'dzie tarcze sl01ica, zas Jrnjwiększa fazn. wHlziah1usn Z.Jfmrnka tnrnc Lę
rl~ie zaledwi'e kiH:n minut. Pier11·t-:z(• zetknię<'.it• księiycn zn slulieem 
11astnpi w Łodzi o g. 4 m. 23 p. p., w \Yarszawi<· o g. 4 rn. 31, w Ber
linie·' u g. 3 111. 54, w Petr:~~·sbnr&11 o g. 5 111. D, 11· Wih1i1~ o g. 4 rn. 48: 

" ' 

l' 

Vig. 2. l'rzebieg zaćmionia sloitr a w Lodzi d. 28 maja HIOO r. 

w Kijowie o godz. fi min. 17 11opoludnin. ZauwniJ'e ehwilę pierwszeµ;o· 
zetknięcia można tylko 1irzy momocy sp(•c.yalnych narzędzi, rnirmowici1• 
lunet !nb teleskopów, zno11atrzonych w odpowiednie szkla do oserwnwa
nia słońca. \V kilkanaście minut można będzie zauważyl; 1wwet golt;m : 
okiem 1111 tarczy slomcznej drolnu~ plan1kę, która wciąż wzrnstać bę<liir, 
zaś po u11lywie~rn11irj więcej trzech kwadransów znsloni do polowy slo11!:P. 
Przy s1>osobności naJeży zwrócić uwagę na kolor szkid, jakich trzeh11 
używać w celu obserwacyi slońca. Używanie szkiel zakopconych ma tę 

niewygod11ą stronę, że trudno jest zakopcić jednostajnie lrnivaJek szkla; 
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przytem zdar;,a się zwyklu, że zaezerniarny szkto zbyt silnie, przez co 
na.próżno uiekiedy szukn,my slorica. Najlepiej uży1rne szkier szarych, 
ciemno-żóltycll lub ciemno-zielonych; najmniej odpowiednie są szkla, czer
wone, gdyż przepuszczają zbyt wiele ciepla i nnż11 oko. Koniec z11,c(mie
nia nastąpi w Łodzi o g. 6 m. 12 wieczorem, w Warszawio o godz. ff 

m. 18, w 13erliIJie o godz. 5 min. ±9, w Petersburgu o godz. 6 m. 86, 
w Wilnie o godz. 6 min. 28, w Kijowie o godz. 6 min. 55 wieczorem. 
Przy używaniu lunet na.leży zwróciL\ uwagę na 2 rzeczy : czy luneta za
opatrzona jest w szklo ciomne .i czy pos.iacla okular ziemski lub tei 

astronomiczny. Oknlar ziemski daje obrazy proste, oknln.r astrono
rniezny - odwrócone, chcąc zatem śledzie calkowity przebieg zjawiska,· 
należy stosownie do okularn Rznlrne konturów ksir;życa w im11kciA P na 

<tarczy stonec;mej, trzynrnj~c rysunek (!lg. 2) wrost lnb też oclwrntnit). 

G. 'l'olwiński. 



SJ\OtłOWIOZ . 

nZnl~j nycn ml~j mwo~ci lmniczycn. 
SKRÓCENIA: C. - Stopnic podług Lormbmetru Celsiusza. Cen. lok."- Ce

na lokalu. Ciep. - Ciepfota. LelL pol. ~ Lekarze pol~cy. N. p. rn. - Nad JlO

ziomom morna. p. - patrz. Pol. kol.-l)oJączeuie kole.1owc. Sez. - Sown. Srorl 

lecz. - Śrnclki lccr.uiczo. 

Aachen p. Akwizgran. 
Aalbek (na wyspie Rugii). Kąp. morskie . .Miejscowość skroumu .. 

Mieszk prymitywne. „ . . 
Abano (we Włoszech). Nad poi'.. mor. - ol mt. C 1ep11 ce, 

słono-jo do-bromowe, 36 - 82° Cel. Poląez. kolej. z Wenecyą, 

Bolonią. . 
Abas-Tuman (w lfosyi, na Kaukazie). Nad. poz. mor.-1334 mt. 

Kąp. siar ez a n e - eiepł. 49° C. Sezon: od 1 Czerwca do 1 Wrze-· 

śnia. Połącz. ko]cj. Aehałych. 
Ab bazia (w Istryi, A us try~), nad brzegiem morza Adry atyc. Kąp. 

morskie. St ac y a kl i rn. Sroclki lee znicz: Kąp. mor. ciej!>le, inha
lacye, massaż. Kurncya terenowa Oertla. 'l'aksa 1 O fi or. Sez. od I rJ. 
Września do 15 l\faja. Połącz. kolej.: Wiede11 - Matulia - (koinni) 

Abhazia. . . ~ . 
Abendberg (w SżwaJcary1, Kanton Bern). 8rod. lecz: stacyn klun. 

Kumys. Nad l)OZ. morz. - 1139 mt. Sezon letni. Połącz. kolej: Beru
Iuterlacken - (koi1mi) Abendberg. Cena lok: fi --8 fr. z calk. uti·zym. 

Acqui (we Włoszech, prow. Alolrnandrya). Nad. poz. mor. 140. 
Cieplice słono-siarczane, hol'owinowe i36--75° C. J(ąp. 

h ł ot n c. f:lez: od Maja do 1 Października. Poh1ez. kolej: Aleksaudrya,. 

Savona. 
Ahrweiler (w Prusach, prow. Nadrei'iskie); źródło Apollinaris-

bnmnen (woda stołowa). , 
Aigle (w Szwajcaryi, Kanton Waadt). Nnd poz. m. 4H1 rnt. SrocL 

lecz: st ac y a k 1 im. W i n o g· ro n o w a kur. Lekkie źr ód l a 

sol a n k. Sezon: od 11.\faja do 1 Listopada. Połącz. kulej: Montreux

Lozanna. 
Aix·les-Bains (Sabandya). N ad poz. mor. 258 mt. Środ. lecz: cie

p 1 i ce siarczane 45° O., wziewa n i a. Znakom. bnlneotechniczne 
urządz. kąp. Sezon: od K wictnia do Listopadn. Pobyt drogi. Połącz. 

kolej: z Lugdunem, Genewą. 
Ajaccio (na wyspie Korsyce). St ac. k 1 im. Kąp. mor. Sezon: 

od 15 Paździor. do 30 Czerwca. Połącz. kolej: Marsylia lub Livorno
Bastia - (statkiem) Ajaccio. Cena lok. 7 fr. z cał. utrzym. 
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Akwizgran. Aachen. At.1:-la-Chapelle. (w Prusach, prow. Nadre{t
skie). N act poz. morza - 162 mt. Kąp. siar cz a u e, gorąc c. Kqp. 
że 1az11 e. 'l'aksa - nie bywa pob. Sez. --· rok cały; letni - od 
1 Maja do 1 Października. Połącz. kolej: z Ifolonią, Diisseldorfem, 

K1·cfeldem. Ceny lok. 2 m. - 5·, 50 mar. dzien. 

Aleksanderbad (w Bawaryi). Nad poz. rn,or. 590 rnt. Środ. lec·z. 
Kąp. rniner.-igliwiowe; borowinowe. Zródla alkaliczno~ 

ziemne. Mass aż. Kur a cy a tere n o w a. Wziewa n i a. Ku
m y s. Taksa - 4 m. od osoby, 6 m. - dwie. Sezon: od 15 Maju do 
1 Pa~cfaier. Cena lok. 1,30 - 4 m. 

Aleksandrya (w Egipcie), znana stac. klim., posiada temp. 
o 2.5° C. wyższą niż Kair. 

A1eksisbad (w Księstwie Anhaltskiem). Nad p. rn. 325 mt. Środ. 
lecz: w ody że 1 a zis te. Kąp. z kw a sem węg 1 owym, i g 1 i
w i owe . .Massaż. Wodolecznictwo. Taksa 15 rn. Scw:on: od 1 
Czerwca do 15 WrzP811ia. Cena ]ok. od 3 - 15 m. tyg" 

Algier (północ. Afryka). Stac. klim. Scz: pócz. Listop. dokui'1-
ca Kwietnia. Cena ]okalu JO - 12 fr. Połącz. kol: Marsylin n:rntęp. 

statkiem ::l5 godz. 
Amelie-les·Bains (polnd. Fr:rn('yn). Nad irnz. mor. 27() rnt. Ńrod. 

leci',: Klirnai, lu111„ cieplice, siarczaue, 411° do Ul 11 C. Scz: o<l 
J :Muja do ];oń('n Pazdziernilu1, Poląt'l. kolej: z Perpig1rn11 poeztą .+ g. 

. St. ~ndreasberg (w Prnsnoh, prow. Ila11ower). Nnd 1wz. mor. 
020 mt. Srod. lecz: siul'yu klim. Kąp. igliwiowe . .7'ioła lc

?znic~c. Kąpide powietrzne. Połącz. kolej: kolirni ze stacyi 
Schartzfeld. · 

Arcachon (we Francyi). Z11airn stnc. kli111. Kąp. mor. S!zon: 
wiosfJn - jesie11. Cena lok. z cał. utrzym. 10 fr. Pohiez. kolej: Pnryż 
lu h Bord enux. 

Arco. (w Tyrolu polud. ). N a cl poz. mor. 98 rnt. Środ. leci: 8 tac. 
klim. Wzie·wani~1. Wodolennictwo. ·Kurnyi:!. Winogrona. Kn
racya tere11(Jwn. Se11: ptH·z11t. Wrze~nia do ko11n1 Kwietni1l. 
. Arosa (w SzwajC"aryi. Kuuton Gruul1ii11cle11). Nad poz. mor. 1740--
1850 rnt. ~tar. klim. Ceua ]0!1. 2 - fi fr. Poląp. kolej. 

Assmannshausen (w Prnsnch). Nad poz. mor. 80 rnt. Środ. lecz: 
Cieplice. Wody alkuli<·zne. Sewn od Hi M:1jn do 15 ·wrze~niu. 

Tnksa kini. - 10 m. Stncya kolei NnnsHnu:,;kiej. · 
Aussee (w Styryi: Salzlrnrnrnergnt). Nad voz. u:or. ()i)() mt. Środ. 

leez: Silna sol1111kn. Wziewa11ia. MnRsaż. K11p. igliwiowe. Sez: 
od 15 M:1ja do 1 Pllździernika. Tnksn 51/ 2 fi. Polą!11. kol. Salztlial -

Aussee. 
Ax enstein (w Sz'\Ynjearyi, K!lnton Szwye, naci jeziorem Vicnvald

:,;liilter). Nnd 11oz. mor. 750 rnt. Srod. le<·z11ic'lr': Stuc. klim. Kumys, 
m 1 e ko. Pohin:. kolej: Altdorf - Szwyc -· Zug, stacya Brnnncn. Ce

na lok. 2 - 12 frnn. 

Baden (pod Wied11iern). Cieplice zieu1no-siarcznne. Cierł. 

28-38°0. Wodoleczuicn. Knracya winogronown. Ulubione 
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letnie miej1me pobytu Wiedeuciyk.ów. Sez. letui: od 1 ]\faja do 15 

W 1·r.eśnia. 'raksa: 5 guld. od osoby. Lek.. pol: Ktimel'ling. 

Baden (helwecki, w Sr.wajcaryi). Cieplice demno-słono-. 

siat• ez; a n e, ;1:8° O. Sez: :Maj -Wrzesief1. 'raksa: 20-50 cent. dz;ien. 

3Pol. kolej: pt"t,e:.r, Aaran lub Bazyleję. 

Baden-Baden (w W. Ks. Bttde11skiem). Nad poz. mor. 206 mt. 

Slrod. lecz;: Cieplice .solankowe, 6:3 - G3° O. Ur:t.ądr.. pneuma

tycz;ne. Kąp. pat'owe, elektryczne, gazowe; stac. klim. iimo

w a. Sez. letni: od l :Maja do 31 Pa,},dziernik.a. 'l'akAa 8 ni. miesi!tcznie; 

dr.ieci, słuzba - bezpłatnie. Cena lok. ud 2 m. 50 f. 

Badenweiler (w W; Ks .. Badeńskiem w pobliżu gTanicy Sr.wajcar.} 

.Nad poz. rnOi". 422 mt. Srocl. lecz: Cieplice obojgtne, 26,4° C. Ku

my::1, mleko kozie, kefir. Klim. b. łag;oduy. Seion: od L Maja 

·do 1 p,i,},dziernilrn. Talu;a: 2 m. od osoby; dzieci i służba, beipłat. 

Ceni.L lok. od 10 do 20 m. tyg. Połącz. kolej: stac. Miillheim, konmi 

1 godz. 
Bagneres de Bigorre {E'raucya, clepart. Górn. Pirenrje). Nad poz. 

mor. fiGO mt. Środ. lec'l.: Źródła ziemno-słono-żelaziste, 20 -

65° C. Se:t.on: od 15 Czerwca do 15 Paźclzierni.ka. Cena luk. 5 - 8 fr. 

Poh1cz. kolej: stnc. Bagncl'CS de Bigorre. Linia 'roulouse - Tarbes

Bay onue. 
Bagneres, de Luchon (lj'rnncyn, depnrt. Góro. Garonny). Nad poz. 

11101·. 628 mt. Sl'od. lecz: Ciep lice siarczane. Połącz. ko lej: 'l'emp. 

HV1 C. Sez: od Hi Czerwca do 15 Październilrn. Ceua lok. ;3 - 20 fr. 

'Tonlou.~e -- Bayonne. 
Barilges (B'rnncya, de part. Gl>rn. Pi ren ej.) Nad poz. mor. 1232 mt. 

~1·od. lecz: Cieplice siarczane, Bll° - 46° C. (najsilniejsie wody 

siare'l.. we Frnncyi). Sez; od l C'l:erwca do BO Września. Cena lok. po

kój 2 - () fr. Połącz. kolej: Lourdes - Pierrefit.tc - (koiuni) Bareges. 

Battaglia (górn. Włochy) .. Nad poz. mol'. 8 mt. A rod. leci: Ci c-

13 lice miuerulne, 535n - 71.2" C. Kąpiele błotne. Kąpiel 

parowa naturalna, 47 C. S,ir.: od l Maja do 15 Paźclziemilrn. Ce

na lok. 2 - 5 lit". P·Jląc:t.. kolej: Padwa - Bolonia. 

. Beatenberg (Sz:wttjcarva, Kant.on Bel'll). 1150 mt. nad. poz:. mor. 

Srocl. leczn: Stac. klim. Kąpiele cieple i zimne, rnassaż, ku

mys, w"' ie w a n i a. Se:t.: od 1 l\foja do 3 l Październilrn. Pnb)cz. kolej. 

z Berna do Int ;r\aken, następnie l)01Y1.tą (3 g. jttzdy) do Beutenberga. 

Cer~t lok: 2 - 5 fr.; w lecr.nicy 21/ 2 - 4 fr. 

""" Bell agio '(Włochy - Lombardya). Srnrlki. lcuzn: st tt cy a k 1 im. 

nad jezioren1 Como. Cena lok. 3 liry, pensyonat z lokalen~ 7 - 11 lir. 

Berka nad Renem (Nienrny). Nad por,. mor. 273 mt. Srodk.i lemm: 

żr1'>dłH żelaziste. Kąpiele igliwiowe, borowinowe. K.umys. 

Sez: od 15 Maja do ] 5 Wr:t.cśnia. Taksa: 7 marek od osoby; rod:t.ina 

składajtica się z 3 osób płaei 1 O marek. Cena lok: 6 - 7 rn. Połącz: 

kolej: W ei mar - Berka - Blaukenliac. . 

Berchtesgaden (Bawarya). Nacl poz. mor. ~> 7G mt. Swd. lecz: so

la n ka, kąpiele igliwiowę, borowinowe. Kumys. Sez: od 15 Ma

ja do 30 Wr'l.eśnia. Cena lok: 2 - 2,50 m. Połącz. kolej: Salzburg-
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Heichenh all, lub Monachium ·- Salzburg, stąd ko inni. do Berch tesga.

den (2 1
/ 2 godzin). 

Bex (:;;zwajcaryu). Nad. po'l.. mor. 4~:) mt. Śrnd. leciu: st a e y a 

k 1 i m a ty c z u a, s o 1 a n k a, k ą p i e 1 e i g 1 i w i o w e. K u r a. cy a w i

n ogr o n o w a. Sezon trwa rok cały, najlepsr.ą za8 porą jest jesień. 

Cella lok. w hotelu 1 - 8 fr„ pension 2 1/~ :__(:i tr. Połącz. kolej: Bex 

jest stacy~1 dr .. żel. Simplońskięj. _ 

Biarritz (Frn.ncya, depart. Pirenejów). ~rod. leczu: Kąpie 1 e mor

s kie; ciepłota wody morskiej jesienią: 16 -- 22° C. S J7.: od 1 Lipca 

do 15 Paźd·,1,iernilrn. Pobyt bardzo drog-i. Połącz. kolej: Bordeaux -

Dax - Bayonue - Irun Lek. pol: Bohdanowic:.i;, Cbeł8towsk.i. 

Bilin (Czechy). Nad poz. mor. 1 D9 rnt. Żl'óclło :t.W. „Vichy" do

starcza w o cl y a 1 kal i ci n ej zim u ej. K n my s. 

Birsztany. Solanki, zawierające sól glauberską i dwn

w ę glan ie 1 a z a. Kąpie 1 e w N ie ID n ie. Pol. kol: Kowno skąd 

J4 wiorsty końmi. ' 

Blankenberghe (Belgia) leży nad morzem Północnem. Kąp i c 1 e 

ID orskie zim n e i ciepłe. Se:t.on: od 15 Czerwca do BO Wr:t.cśnia. 

·Cana lok. 4---c 15 fr. ia pokój z widokiem na morze, iune ta{1sze. Po

łąe7.. kolej: Brnges - Heyst. 

Blasien. Patrz St. Blasien. 
Bordighera (półn. Włochy). St ac y a k 1 im. uad za,toka Gennei1-

sluh powietr·hC c7.ystc. ciepłe. 'J'emperntura .zimowa D,6° C. S~z. od L) 

Pażrlziernik.a do 15 Maja. Cena lok. HO fr. miesiricinie za pokój. Po

h1ci. kole.i: Monachium - Veroua -- Geuna lub F'rankfurt n/i'rf. - Ifa

zylea - Genewa - Mont-Cenis - Sawona. 

Borkum (Prusy, pro w. Hanower). Kąpiele ID orskie na wyspie 

teg11ż imienia. Powietrne c:t.yste, orze,},wiające. Sez. od l?i Cz:erwca clo 

.BO Wr'l.e.;nia. Taksa 2 rn. od osoby - 4 m. wl rorlzi.ny. Cena lokaln 

15 - ;JO m. tygodniowo. Połąc:t.. kolej: Dortmnnd - Elllllen, skąd 

paroweem do Borknm. 

Borżom (ces. Rossyjskie, Kaukaz). Nad poz. mor. 8:l2 rnt. Śl'ot.ł. 

leczn: 'l.droje alkaliczne, ciepłe, zw. „Vichy Kaulrn11n". P..ilącz. 

ko1ej. z Odessy Czarnem .mol'zcm do Poli, albo B 1tnmu, :-it1vl koleja rlo 

Michajłowa i ko1'tmi do Borżomn. Można też jeehać przez 'fyfli.'! i, Włtt-

. dylrnukai do Michajłowa. 
. 

Bourbonne-les-Bains (Francya). Nad poz. rn. 208 mt. !')l'Ocl. leciu: 

cierilice słone, 'l.w. „frnncu:;kim Wie:;\Jarlcuem". Kąpiele horo

wiuowe, lccieuie elektryc'l.nc. Rez. od 15 Mitja do Hi hiźrhier

uilrn. Cena lok. 2,50 fr. dziennie pensyonat. 

Bourboule (l<'nincya ). N ad poz. mor. 846 mt. Śrnd. leczll: ciep 1 i

e e, zawierające węglan sodowy i Hól kuchenną. Sezon: od 25 

Maja tlo :30 W rze:'.!uia. Połąc:t.. kolej: stncya kolej. Laq nenille, dr. żel. 

·Clermont - 'l'ulle. 
Brighton (Auglja). Środ. leczu: Kąpiele morskie, 'l.awierajace 

, 3,576 soli. Ciepłot<L wody od 15 - 18° C. Sei: otl Czerwca do w·r;,e

śnia. Cena lok. od 2 -- (:i shil. Połąc7.. kolej: London _, Brighton. 
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Burtscheid (Prusy nadreńskie). Na<l poz. mor. 109 mt. Śr. leczn:: 
Źródła siarc1,ane i alkaliczno-slone. Se'./,: caly rok; letni od 
1 :Maia do 1 Paźdl',iernika. 'fuksa: 1 - 2 m. tygodniowo od osoby. 
Połąc11.. kolej: Akwizgran skąd l 5 min. do :j3urtscheid. . 

Busko (Król. polskie, gub. Kie1Ei('ka). Srod. lecw: Cieplice sło
no-siarczane, kąpiele parowe, prysznice, w11.iewania, tężnie, 
kąpiele borowinowe i minera1ue. Sez- od 1 Czerwca do 30 W1:ze
śnia. 'rakeu: wlącrnic z muzyką 4 rb. 50 kop. od osoby - w szpita
lu 50 lrnp. Ceny lok. tunić. Połąc-z. kolrj: stacya Kielce, skąd ko:i1mi 
5 godz.; połącz. 't '11 arnowem (w Galicji). 

Bystra (w Aus1ryi, Szlązl\ polski). Sauatoryum i znkład wo
doleczniczy. Nnd po:u. ·mor. 450 mt. Lasy. St. kolej. Bielsk. Lekarn 

Dr. L. Jekeles. 
Calais (Francy n). Srod. 1eein: Kąpiele morskie. Pobyt drogi. 

Polącz. kolej: Calais jest Htacyą dr. żel. Duukierka -Bologne. 
Cannes (Francja). Srod. leczu: ~it.acya klim. 11.imowa, kąpie

le morskie, klimat łagodny, ciepły. Sez: od 1 Października 
do 81 l\'faja. Sezon kąpieli morskich od 1 Majit do koł1ca Paździcrn. 
Cena lok. pokój-zwrócouy 11a południe 50 -;-- 100 fr. miesięcrnie, 

Canstatt (król. Wirtemberskie). Nad poz. n:or. 219 mt. Srodki 
leczn: stncya klimatyczna; cieplice słone 15 - 21° C. ku
mys, wr.iewania, kąpiele rzeczne. Se11.: od 1 Maja do 15 Puźd11.. 
Taksn: od osoby G m., od rocl:dny ~ 9 ul. Ceny lok. lrnrdzo urniar-
'rnwane. Poh1cz. kolej: Canstatt -- Stut1gart. , . 

Castellamare (Włochy, prow. Neapol). 8rod. leezn: k }l p 1 el c 
aorskic, źródła rninerttlne, alkaliczne, :r,awicrnj:1ce 
: w as we g 1 a n y i si ark e. 

Catania (na Sycylii na<l morzem .To11skiem). Nad 11oz. mor. :JO -
;o mt. Srod. 1ec7,n: st.acya klim. l'.imowa, lu1piele mondzie 

.; ie p ł e i 't im n e. Sez: od 1 Listopada clo 31 Marca. Cena lok: 30 fr .. 
miesięcznie 1,a 11okój. Polącz. kolej: Oatania jest st::ieyi~ dr. zel. Messi
na - Pale1mo. 

Cauterets (Frnneya). Nad 11oz. mor. BD2 rnt. Środ. lcezu: sly1rne 
cieplice siarczane }() - fiG° C. Sez: od lG Mnja do :JO Wrieśnin. 
Cena lok: 6 - 10 fr. dziennie za 11okój. Połącz. kolej: stacya kolei 
Pienefittc dr. i.el. Lomdes-Argeles-Pierrefitte, skąd ko:iimi do Cau-
terets. Odległość 9 klm. . 

Ciechocinek (Król. Polskie, gub. Wars1,aw.) Srod lecw: sclauka 
l1/, - 59ó, nżywa11a do picia i lqpieli. Łaźnie parowe so
lankowe, kąpiele borowinowe rnusujące. gimnastyka. Sez: 
od 20 Maja do 1 Pażdz. 'l'aksu: iHa dorosłych i3 rh., dla dzieci 1 rb. 
włąeznie y, muzyką, Ce1rn lok: w willi prywatnej 30--00 rb. '.I.a sze81~ 

tygodni, w hotelach 1-3 rb. dziennie. 
Cieplice zobacz Toplitz - ScbOnau i Trenczyn. 

, Contrexeville (Francya depart. Wogeiów~. Nad poi',. mor. 2D:3 rnt. 
Srocl. leozn: cztery źródła minerulne z któryeh 1·eclno Sonrre. ' ' ,, 
du Pavillon ~ słuzy jako woda do picia, inne zaś używa11e bywają do 
kąpieli. Temp. wody 10° C. Klimat surowy. Sez: od 1 Czerwca do 1~~ 
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Wrzesnia. Taksa 20 fr. od osoby. Cena lok: 2-4 fr. dziennie. Połącz .. 
kolej: st. dr. zel. Mirecourt - Nancy, zkąd przez Bugneville koi1mi do· 
Contrexćville. 

Cudowa (Szląsk pruski). Zdroje żelazisto-arszenikowe 

oraz 1 i ty uowe. Kąpie 1 e par owe, g a z o w e, bł o t n e. Se'./,: od 
15 Maja do 1 Października. Pol. kol: Wrocław-Fellharnmer-Halbstad 
Nachocl, stąd koi1.1ni pól g·odiiny. 'l'aksa 24 m. Pokój H-:_rn m. tyg. 

Czarniecka góra. U i cl ro wis ko 1 eś n e. Letnie mieszka
n i a. W od o 1 e cz n i ca. Pol. kol: st. kol. lwaug·r.-Dabr. Niekłail. skad.. 

. 1 ' . • , • 
par!:) w10rst rnnn11. -

D (
-, • 

avos i::)l',wajcarya, Kanton Graubuuden). Nad poz. mor. 1454 -
1557 rot. Srod. leczu: stacya klim. zimowa i letnia. Uavos dzieli' 
się na dwie, blizko :,liebic lezące, miejscowości: Diwos-Platz i Davos
Diirfli. Rez. l',imowy od 15 Pażdz. do 30 K wietuia, letni od l 5 Cl',erw
ca do 15 Wrze:'.iuia. 'faksa: 1 fr. tygodniowo, l',l1 nnrnykę 1,f>O fr. Cena 
lok: w Davos-Platl', U--12 fr., w D:wos-DCirfii 5,50 - 8,50 fr. Połacz. 

kolej: Lipsk, Slof, Augsbnrg - Lindan - Rohrschach - Landquart n.llio· 
Chnr; ostatnie dwie duże miejscowości S<ł stacyami kolejowemi z któ-
rych eodziennie odchodią dwie po1.:zty do Davos. ' _ 
, Dieppe (Francy a, depart. Sekwany· nad kanałem La Manche). 
.Srod. JeeY.n: kąpiele morskie. Se'./,: od 1 Czerwca do :30 Wrzesuia. 
Pouyt drog·i. Połącz. kolej: Honeu-Dieppe. 

DietenmUhle (Prusy). Nad poz.mor. Hi0 mt. Ńrod. leczu: zakład 
wotlolec:.rnicl',y. Sezon przez cuły rok. Cena lok: l-o UJ. dziennic 
(w lec~11icy). Poll\CZ. kolej: Prnnkfurt n/M.--Castcl--Wiesbadcn. 

D1eveno~ (\rusy i1ornornkie ). N ad morl',em Balt.yckicm s~1 trzy 
o~ady ryba_du.e: 1Jrnvcnow Wschodni, Górny i Dolny. i:)rod. leczu: ką
p1ele morskie zimne i cieple, honiwiuowe i parowe . .Sei: od 15 
Czerwea do 20 Wrze8nia. Taksa: 4,f>O m. od osoby, n rn. od rodiiny . 
Ce11a lok: 75--200 ni. za i:;ezon. Połael',. kolej: Alt.darum - Szczecin, 
zkąd parowcem do Dicvenow. . • 

. ~aux ~haudes (Franey:t). Naf-1 poz. mor. 67fi mt. Srod. leciu: 
Cieplice siarczane 11-3G° C . .Sez: od 15 Czerwca do 15 v\'rześnia. 
Cena lok: 4 - 5 fr. dziennie. Poh\CI',. kolej: Rtacya kolei Pan dr. iel. 
pirenejskiej, skąd kurnuje poczta do Eanx ebaud~s (4 godz. jnuly). 

Elster (Niemey, Saksoniu). Nad poz. mor. 47B mt. Środ. lecz: 
Wody ul kaliezno-słono· żel aziRte; nrzadzcnia balnco techniczne 
nowe. ~droje ielazisto-wl)g·lowe. Kąpi'ele: żelttziRte, igliowe, 
borowrnowe. Ceny kąpieli: rniuerul. 1 m. 70 f., igliowej 5 m. 50 f. 
borow. i3 rn. 'l'Hksa od l osoby 1 !) m„ od 2 - 25 rn. i Ód każdej po 
nad .2 osób,-:- 5 rn. Sezon: od 15 Maja do 20 Września. Połącz kolej: 
Berlin - hernheubach - Eg-er - Elster. Lek. pol. Blocisl',ewHki. 

Em~ (P~·usy, prow; Hesscn-Nassan). Nail poi',. mor. 85 rnt. Środ. 
leczu. Cieplice alknhor.ne 27 - 50° C. Zródht: Krii.nchcn, Kessel
brun.neu, yiirstenbrnnnen, Wiktorja, używane do kąpieli, pieia i wzie
wama. tie~: od l ~faja d? 1 Paźck 'l'nksa IG rn. od osoby, od każdej 
po nad dwie osób d marlo. Cena lok: 1,f>0-1 O m. dziennie (stOFiownie· 
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'do pory i urząd11.enia). Połąc11.. kolej: r~rns jest staeyą dr. ż. Lalmskiej 

c(2 1/ 2 mili orl Koblencyi). , 
Essentuki (Rosy.ą,. K:iukaz). Srod. leczu: .źródła alkaliczno-sło

ue w ilości 28, temp. 11.2-l I.8° C. Kąpiele alkaliczno-słoue. Se11.: od 

15 Maja do I O Wr11.eś11ia. Taksa: od osoby-3 rb., od 2 osób--ti rb. _ 

Cena lok: 1 - 2.50 rb. dziennic. 
Ernsdorf whacz Jaworze. 
Fachingen (Prusy·, okrąg Wiesbaden). Środ. lee:r,n: S 11. c Ż a w a 

. a 1ka1 i cz n a; rocznie wywożą do 300,000 butelek. Zakładu lec11.nicze-

go Fachingen nie posiadn. . , 
Flinsberg (Prusy, Szh1sk). Nad, po11.. mor. ~26 mt. Srod. leczu: 

stacja klim. górr.ysta, leśnn. Zródła alkalicine-żelaziste. 

Kąpiele: żehziste, igliwiowe, borowinowe. Leczenie ser

watką, kefirem. Sei: od 15 Maja do 30 Września. Taksa: od 1 

·osoby 21 m., od 2 osób 24 m. Cena lok: 6-20 m. tygodniowo. Połącz. 

kolej: Greifeuherg-Ji'riedherg, ekąd końmi do Flirniberga. , 

, Franzensbad (Anstt·ya, Czechy). Na.cl poz. mor. H9 mt. SL'Od. leczu: 

Zr ód ł a alk al i cz n e, 8 łon e, że 1 a z i tit e. Kąpiele ze 1 a zis te, 

słone, bor o w i uowe. Sez: od 1 Maj n do ·3() Września. Talom po

diielona na 4 klasy: I kl. - 10 tl„ II kl. - (i ii., III kl. -· 4 fi., 

IV kl. - 70 kr. Za muzykę dopłaca się: w I i II kl. 1 tl., w III kl. 

."50 kr. Cena lok: 5-20 H. tygodniown Połąc:r,. kolej: Heichenbach -

Eger-Fr1p1.:1.ensbad lub Hot' -- Eger -Franzensbad. Lek. pol: Dqbicki, 

Romer, Stemsberg. Zechnr1· 
Friedrichsha!I (Ks. Sachsen-:Meiningen) niedaleko wsi Lindeuan. 

Dostarc:r,:t glównie sól gorzką, z której prr.yrządiają wodę zw. „natu

Talną wodą gorzką Priedrichslrnlltik~1". Zakładu leczniczego Friedrich

slrn.11 nie posiada. 
Frie~lrichrocla (Ks. Snchsen-Cobm·~-Gotha). Nad poz. mor. -±09 -

43G mt. Srorl. leczu: IC ~' lJ ie le: i!!: 1 i w i owe sł o 11 e st a 1 owe 
I o..~ <...J ' , , 

s 1 arc z a n e. Wziewa n i a, e 1 e k t rot er ap i a, \v od o 1 e ci n i c-

~ ~o. k,nmys. Stacya klim. letnia. Sez: od HiMnjado:30Wrze

snia; głowny se1-10n od 15 Czerwca do 15 Sierpui11. 'l'aksa: od osoby 

2 m., od 2 osób - 3 m„ od rodiiny 4 m. miesięcznie. Cena lokalu: 

w 110.telu L ·- 3 m. dziennie, w domach prywatnych 10 - 40 rn. ty

.godmowo. 
Fiirstenhof (Austl'ya. Styrya). Nad poz. mor. !533 mt. Śrocl. leczu: 

Z a kład w od o 1 e ci n i czy. Sei: !'Ok cały. Taksa: 4 H. od mioby. 

9ena lok: 7 -:- 1-! ft., w Lipcu i Sierpniu 10 - 2l fi. Pension: 24-

.30 fi. tygodn10wo orl osoby. Połąci. kolej: stacya kolei Kaufenberl)" 

priy dr. żel. połndniowo-anstryackiej. ' "' 

„ Gais (Szwujcal'ya, kai1. Appenzell). Nad poi. inol'. ~J:H mt. 8rod. 

le.czn: stacya klim letnio„ leczenie serwatka. Klimatłu

goduy, po1viett·:r,e zmienne. Sez: od l Czerwca do 1 Pażd~. Cena lok: 

1-4 fr 1hdennie. Połącz. kolej: Rohrschach-Chur albo Hoh1·.;chach

St. (blleo-Winterthur-Zurich . 

. . Gast~i!l, ~?si,1J11 lwoński. (1\ust1·Y:a,
1 

Kt> .. Salzburg) dzieli się na dwie 

m1ejscowo1:1c1: "- ilrl bacl-Gastem i Hof-Gastem. N ad poz. mor. W ildbad 

(] 1 

9ti0 mt„ Hof-Gnsteiu 870 mt. 8rod. leczu: ciep 1 i ce ob oj et 11 e 25-

490 C. Kumys. Klimat alpejski. Sez: od 1 J\faja do 'aóWrześniu: 
najlepsia pora Lipiec i Sierpie]i. 'l'aksu; 8-7 fi. od osoby. Cena lok~ 
za .. pokój z .1 łózkiem 7 - 15 fi. tygodniowo. Połącz. kolej: Snlzlmrg

Worgl-Le11d, st.:1d pacz.tą do Gastein (4 god'.l.iny). 

• Gies~iibl-Puchstein (Czechy) 10 kim. od Karlsbadu. Nad poz. rn. 

340 mt: ~rod. l~t:zn:. S'.l.czawa. al.kaliczna mocna i h. uzystn: 

ro'.l.syłn.ią do 4 rmhonow butelek roczme. Z a k ł n d h y drop at y cz 11 y . 

Połącz, kolej: Welcl1au-Wikwi1i-Pnelistein (dr. ze!. Bnsztelii·udzka). 

Gleichenberg (Austrya, Styrya). N:1d poz. mor. 284 rnt. ~rod. letz11. 

szcza w a a 1ka1i<'·z11 a; zdw1·e Klans11era i Jaua odleg·łe o·ochine 

Gl 
. . ' b ' 

?d e1ehenLerga, zuwierająee zelaz.o. K 1 im at. l tt g· od 11 y. Kumy·'· 

Sez: od 1 Maja do 15 Paźdz. 'l'alrna: od osoby-8 fi., od 2 osóh-l~ JL 

Cena lok: od 1 -- 4 fi. chieunfr. Połącz. kolej: Grnc - li'ehriug -

Feldbach, stąd godzinę do Glcichenberga. Lek. pol: Bulilrnwski. 

Gmunden (AuRtryrt g(1rua). Nad poz, rnor. 420 rnt. Hrod. leezu; 

stacya klim. [!:ÓJ"Hka. Ka1)iele: sloue io·liwiowe ])aro\\·" 
. (_} " , o , . \.i 

z1mue w jezior'.l.e 'l'ran11see. Zakład hydropatyc'.l.ny. Sez: 

o,d 1 Czerwca d,o ~. P.nźdi. Cena lo~c 1.50 fi. l'oląei. kolej: Lamlrneh

Grnuuden albo 8chordrng - Hohle1then - Selitltal -··· Gruu1Hlen. 

Goczałkowice (Prusy). N ad poz. mor. 2Uo rnt. Środ. leczu: 8 o

la ~ka jo.dobrom o w a, 3~; soli. kuchennej, temp. 1G.2n C. J( urny s, 
wz1ewan1a. Znaczny wywo:r, soli zdrojowej. Sez: od 15 ]\faja do ;30 

Wr'.l.eśnia. 'l'aki>a: od 1 osoby-22,50 m„ od 2 osóh--28,50 'rn. Cena 

lok: 3 - 20 m. tygodniowo. Połaci. kolej: Beuthen-Diied:r,ice-Go-

czałkowice. • · 

Gorbersdorf (Szlą~k pruski) w dolinie gór W aldenburgskieh .. 

Nad poz. mor. 5Glmt.. tlrod.leezn: tr:r,y sanatorya dla piersio

wo chorych: Brehmera, IUirnplera i Weickern. Klimat hwod11v 
. l . s b J' 

pow1et1·ze e~nste, czyste. , 'ez: cały rok. 
. Gorz - Goryca (Amitrya), położona w równinie nadbrzeża nustry-· 

aekiego iuttl poz. mor. D+ mt. Srod. leczu. Stacyn klirn. zimowa. 

Klimat wilgotny; ezęstc deszcze. Nizza Austryi. 'Sei: od 1 Pnżdi. do 

:30 K wietui a. O en u lok: willa za miastem I OO - 300 H. micsieczni o: 

1'.lL pokój położony ku południu 12 - 20 fi. miesięcznic. za;varnie 

kontrnktu bywa często kouief:zne. Pohw:r,. kolej: .Nabre:r,ina-Cormous--

Gi:irz. ' 

Grii.fenberg (Szlązk austryar.ki). Nad poz. mor. li-1-5 mt. Środ .. 
leczu: i a kład w od o 1 e cz n i.czy, założony priez Wiueenteg·o Pries

snitza, powstechnie inany. Klimat mitry. Sez: cały rok. 'l'aksa: 1,75 fL 
yd osob.y. Cena lok: 15-20 fi. miesięcznie ia pokój. f„ck. pol: Sadp;or. 

Gr1es (Austrya, Tyrol). Nad poz. mor. 270 mt .. Srod. lec'.l.n: St a

c y a klim. zimowa, kuracya winogronowa. Klimatłagoduy. 

:-:lei: od 15 Wr~eś?iu ~o HO K''.'ietnia. Taksa: :i 11. od osoby. Cena lok: 

12 - 20 fi. m1es1ęc'.l.me. Za w1lh~ na cały sezon płaci się 400--GOO tl. 

P?lą~z. kolej: Bozeu, skąd 15 minut koleją do Gries. Lek. pol: Nazar-· 

lnewwz. 
Grodzisk. Wodolec:1.nica. JO min. od Wars'.l.awy. 
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Hall rakuski (górn. Austrya). N ad poz. mor. 37G mt. 8rod. lecz: 

·zdroje słono-jodobl'omowe, ciepł. 11.2°C. Kąp. solankowe 

jod obr o ro owe. Klimat ługodny, nieco wilgotny. 8ez: od 15 Maja 

do 30 Wrzesnia. 'l'aksa: 6 - 4 i 2 fi. od osoby. Cena lok: ;~,50-20 fi. 
-tygodniow9. Połąci. kolej: Kremsthal - Linz - Hall. , 

Hall tyrolski (Austrya, Tyrol). Nad poz. mor. 5fi3 mt. Srod. leczn: 

;Stacya klim. zimowa. Kąpiele słone, 26A%. Połącz. kolej: 

Ho sen beim--Inusbrnck-Hall. 
Hapsal (Ces. rosyjskie, gub. Estlandzlrn). Środ. leczn: Kąpie 1 o 

-m orski e, rn u ł owe; ciepł. wody latem 1 !) - 29° C. Klimat łagodny; 

. urządzenia dogodne. Bez: od 20 Maja do 20 Sierpnia. Pobyt niedrogi. 

Połą(jz, kolej: Petersburg - Gatc.:zynu, Taps - Baltisport albo Reval, 

-zkąd parowcem d~ Rapsulu. , 
Helgoland (wyspa 1rn mm·zu Pólnocnem). Srod. leczu: Kąpiele 

•morskie; zawartość soli 3 - 3,9%; temp. wody 17 - 18.7° C. Kli
m ut jednostnjny; czy;ite powietrze 11101·skie, zawiem duto wilgoci; czę

ste wiatry. Sez: od 12 Czerwca do 1 Pazdz. 'l'aksa: ocl 1 osoby il m.1 

·od 3 osób - 7 rn., od 5 lub więcej osób 9 m. Cena lok: za pokój 

_g - 40 m.; mieszkania dla rodziny 20 - 100 m. tygodniowo. Połącz. 

kolej: Hamburg - Cuxvaben, skąd dwie godziny parowcem do Hel-

golandu. . 

Heringsdorf (Pr;isy, na wyspie Usedom, nam. Ba1tyckiem). Srod. 

leczu: Lic'l.nie zwied~mne kąpie 1 e mor 8 kie. 'remp. wody w mmsie 
sezonu 17.7° C.; kąpiele morskie ciepłe. Sez: pierwBzy od 15 Maja do 

-3 Sierpnia, drugi od a Sierpnia do koi'1ca Września. 'raksa: od 1 oso

by - 6 rn„ od rodziny z 4 lub więcej os<ib - 24 m. Połącz. kolej: 

. Szczecin, zkąd parowcem pnez zatokę Haft' do Swinemiinde; stąd omni

busem do Heringsdorfn. 
Homburg vor der Hi:ihe (Prusy, KH. Nassauskie) u podnóźa giir 

·r_rauuns; nad po•t.. mor. l oo mt. .Śrnd. leczu: 5 zródeł rninernlnyd1. 

.:Szczawy żelazista-słone, zawierające znaczną ilość 

kw a Hu węg 1 n n e g· o; używają je do picia i do kąpieli. Klimat ła

godny, powietrze czyste, orzezwiającc. Sez: od 1 Maja do 1 Listopada. 

'raksa: od 1 osoby - 12 m„ od 2 osób 20 m., od :3 osób-25 m., O(l 

4 osób - 30 rn. Cena lok: za pokój z jednem łóikiem 12 - 20 m. 

tygodniowo. Połącz. kolej: ll'l·ankfnrt n. M. - Homhurg. 

Honnef (Prusy nadeeńskie ). N ad poz. mor. "'58 mt. St ac y a k 1 i~ 
maty ez n a d 1 a (j ho ryc h p ł u cnych i gard 1 a ny c h, ku rn cy a 

winogronowa. Połącz. kolej: lfriedrich-Wilhelms-HiHte-Horch

. heim-Honnef. 
Hubertusbad (Prusy, prow. s:tBka). Nad poz. mor. 225 mt .• śrorl. 

leczu: solanka 2.7%, kąpiele igliwiowe, zakład hydropu

-t y cz ny. Sez: od 1 Maja do l Paźd~. Pol. kolej: Stiwya dr. źel. Thalo-

Wegeleben. . · 

Hyeres (F'rn11cya, dep. du Var). Nad 110z. mor. 100 mt. Hrocl. lecz: 

st ac y n klim., oddalona o 11 klm. od morza. Klimat st1chy, ciepły

jeśli nie ma wiatrów. Sez: od 1 Paź<lz. do 1 Maja; większosć chorych 

opuszcza Hyeres już w i\forc11 z powodu silnych wiatrów. Cena lok: 
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willa na sezon _200 - 1500 fr. Pol. kolej: Hyeres jest stacyą dr. źel. 

•Genua-Marsylia. 
Inowłódz. U zdr o wis k o 1 eś n e. W ody ź e 1 a zis te i w a

p ie n 11 o-mag· nez yo w o-alk al i cz 11 e. Borowina (nie elrnploat.) 

K :~pie 1 e w Pil i cy. Pol. kol: Tomaszów R. skąd 2 m. końmi. 
Inowrocław, Ino1m·ozlaw (Prusy, K::i. Poznańskie). Środ. leczu: ka

p ie 1 e s o 1 a n ko we 2,5% 'l'alrna: od 1 osoby - 4 1/ 2 m., od rndziny~ 

8 rn. Cena lok: 2 m. d:dennie za pokój. Pol. kolej: Toruń-Inowrocłąw 

-1tlbo P?znai'1-Bydgoszez - Inowrocław. Lek. pol: Krzymi11ski, Przyby

:l'JzewskL 
lnterlaken (Szwajcarya, kant. Bem). N ad poz. mor. 568 mt. Śl'Od . 

leczu: st ac y tL k 1 im. górska, między jezior·ami Brienz i 'l'hun w do

linie Lanterbruunen. Sez: od l Kwietnia do 1 Paźdz. Cena lok: w do

nuwh prywntnych 2:)-40 fr. miesię(jznie, w hotelach pierwszorzednych 

3-5 fr., drng·orzędnych 2-'-3 f'r. dziennie. Pol. kolej: Jnra-Bet·~-Lu
:zern-Bi5 ringen-LHirl ingen - Interlaken. 

lschia (Włochy, wyspa wulkaniczna na morzu Tyrreńskiem). Środ. 

leczu: z r 6 d ł a mi ner a 1 n e gorące 68-75° O., znajduj~1 !>ie we 

wsi Casa micciola. • 

lschl (Austrya, Salzlrnrnrnerg·ut). Nad poz. mor. 468 mt. 8i·od. leczu: 

Sol a n k a, k }) pi c 1 e s o 1 a n ko w c, i g 1 i w i o w e, m u ł owe 

i w o d y s i a r c z a n e d o k ą p i e l i, k n m y s, z a k ł a d h y d r o p a

t y cz ny. Klimat łagodny. Sez: od 1 Czerwca do 30 Września. 'raksa: 

od l osoby t:l-8 złr., żona 2 złr., dall:lza rodzina 1 złr. od osoby. Pol. 

kolej: Ischl jest stacyą dr. żel. Kronprinz Rudolf. Z Wiednia 7 godzin 

jttzdy koleją. · 

, Iwonicz (Galicya, na półn. stronie Karpat). Nad poz. mor. 30fl° mt . 

Srod. ·leczu: szczawy słono-jodowe, kąpiele ig;liwiowe, 

mułowe, zakład leczenia serwatką. Bez: ocl 15 Maja do 1 

Paiclz. Cena lole 15 kr. - 2 złr. dziennie. Połąez. kolej: Iwo1łicz jest 

Htac yą dr. iel. 'l'ranswersalnej. 
Jastrzębie niemieckie, Konigsdorf (Szląsk pruski). N ad poz. mor. 

207 mtr. Środ. leczn: źródła słono-bromowe. Sezon: od 

15 ]\faja cło 15 Paźdz. 'ralrna. 15 m. od osoby. Cena lok: 6-18 m. ty

godniowo za pokój. Połą(Jz. kolej: Katowice-Goczałkowice, stąd końmi 

do .Jastrzębia. Lek. pol: Witczak. 
Jaszczurówka (Galicya). Ciep 1 i ca obojętna, :H ° C. Kąpiele 

w zbiorniku: Pół godz. ko{uui od Zakopanego. 

Jaworze, Ernsdorf (8·dąsk itnstryacki). N. p. rn. i3GO mt. W o

dolecznica. Lek. pol: Czop . 
Johannisbad (Anstrya, C1.e<{hy) na połudn. st.ro nie gór Ollmymich. 

Naci. poz. mor. GlO - 65 l rnt. Srod. leczu: st ac y a klim. 1 ę t n i a; 

źródło wody żelazisto-Błonej 8°C., używanej do pieia; 

ci c p 1 i ce ob oj ę t n e 2H 0 O.; z a k ł. s c rwa t k i. Powieti·ze lesiste. 

Bez: od Hi Maja do 30 Wrzesui11. 'l'aksa: 4 -8 zh. Cena lok: GO kr.-

3 zfr. dziennie. Połącz. kolej: 'l'rnntenau -- li'reihei,t - .Johaunisbad. 

Kaltenleutgeben (Amitrya) niedaleko Wiednia. SrotL le(jzn: d w n 

·z a kłady w o cl q 1 c cz n i cze: Prof. Drn Winternitza, ut·zącL~ony z kom-
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fortem może pomieście 900 chorych, i Drn ]~unneln-~lmnnnicjszy. Scz: 

cały r~k. l'ołąc·1,. kolej: Licsiug-Ka~tenleutgclJen. , _ . " 
Karlsbad ( Austrya, C;1,echy). ~ad poz. mor. d 1 -b rn t. :-:\rod. lec7.11: 

ciep 1 i ce a 1 k :J.l i?,,, 11o_-g1 a n~> ~r 8 kie. Na:jwyż_sz:1 ei,e_Pl. posiada. 

Rprudel: 73,8° C., ciepł. rnnych zrodeł waha się m1ę(\%y 42 - 65° O. 

Źródła Karlsb:1rlzkie używają glównie do picia; urządzoue są jednak 

kąviele i 11at1·yoiki. Woda i sól l~nrhb. _rozsyla1~ą bywa. w wielk,ich 

• ilfiticiat·h (U miliona bntelck rocwie). Klimat zmienny, vv1lgotny: Se'1,: 

otl l M1t.ia do 1 PaMziernika. 'rakHa: po .rn---:u-4-:-1 zlr. od ~~ob~·· 

Cena lok; ;1,ależy od se~onu, za elegancl~ie mies.zlrnme dl.a 4 -_„o os<~li 

od ti0-150 ;1,fr. tygodmowo; to samo nneszlrnm~ koszt.n.ie w :-:lterpnrn 

40--50 złr. Poj0dyi'1c;1,e pokoje w /.!,'łównym sezonie 20-30 złr. tygodn., 

w Sierpniu lul; Wrześniu od 7 --- 15 złr. Połąuz. kolej: Kirli,l\Jad je81 

stacyą clr. ż,el. Busztehrndzkiej (Prngti czeska-- Kom,otan -.Eger). Lekn

rze pola.cy: Hassewicz, Hocl1 lierger, O. Kanfrnan, l\.retowrn, .Muleszew-

ski ~chart' Stiche, Ziembicki. . 
' Kem~ern (Rosya, gnb. Inflnndzkn). Hrod. leczn: kąpiele mine

r u l n e id tL 1· c z a n e, z i m n e (-f-G ° C), m n ł o w e, m o r s k i e, k n Ili y s. 

Urzadzenin skrnmue, ale dogodne. Sez. od l Czerwca. do 1 ii Sierpnia. 

CcJu~ lok: 10-15 rb. in 5---6 tygodni. Połącz. kolej: Kemmern jest st. 

dr. żel. B,yga-Tukum- . 
KisłoWoclsk (Hosya, Kaukaz, gub. Stawropolska). Nnd poz. mor. 

864 mt. Środ. leczu: różne źródła mineralne; ·najważniejRzy zdrój 

N ar z a n, dostarczający 12G,OOO wiader wody na dobę; jestto s z ci :1· 

wa alkalic.zno-słona, zawiera sporo kwasu węµ:lanego. 

Urzadzenie kąpiel. dobre. Sez: od 15 Czerwca do l Pażdz. Taksa: :i rlJ. 

Cen~ lok: 1--3 rb. dziennie za pokój. Pol. kol: Charków-Hostów n/D.

Piatigorsk- Kisłowodsk. 
Kissingen (Bawarya) w dolinie rzeki Sa1Lli. Nad poz. mor. 201 mt. 

Środ. leczu: szcza wy żel a zisto-słone 10 - 18° C. używane <\(}. 

picia. Kąpiele słono-parowe, mułowe, g·azowe. Znklad.): 

wodolec;1,lliczy, pnenmatyczuy: elektroterapj:i. Rezon: 

od 1 Maja do 30 Wrzesnia. Cena lok: od 10 m. tygodniowo. Poł. kolr:j: 

Ebcnh auseu-Kissingen. Lek. pol: dr. Chłapowski. , 

Kołobrzeg, Colberg (Prusy pomorskie) !lad mor. Baltyckiem. 8l'Od. 

leczu: kąpiele morskie, solankowe Ul.8 5.1% Holi kuchennej), 

borowinowe, siarczane, igliwiowe, żelaziste. Zakł. wodo

leczniczy, ni:tt-isaż, wziewania, gimnastyka, kumys. Sez: od 

1 Czerwca do 30 Wn;eśnia. 'l'aksa: 5 - 20 m., stosunkowo do stanu 

i dochodów osoby. Cena lokalu: dla rodziny 30 -- 50 m. tygodniowo, 

w zakł. kąpielowym 9-30 rn. za pokój tygodniowo. Połącz. kolej: Ko

łobrzeg jeRt stacyą dr. żel. Belgurd-Colberg. 
Konigsdorf patrz Jastrzębie. 

, Ki:isen (Prusy, prow. saska) nad rzeką Saalą. Nad poz. mor. 113 rnt. 

Srod. leczu: żródło wody słonej 5}6 (ciepł. 17.5 11 O.) dostarc;m 

200,000 lit. na dobę. Kąpiele słone, elektryczne, masHai, 

wziewa n i a. Zakłady wód mineralnych; kumys. Sez: od l 5 Maja 

do 30 Września. 'l'aksa: 5-10 m. ocl osoby. Cena lok: 5 - 2l) m. za 
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pokój tygodniowo. Polącz. kolej: lGisen jest sfaey:~ dr. żel. Bebrn _ 
Halle. 

Kowanó~ko (Prusy, prow. Poznai1). Środ. leczn: Z a kład cl 1 a 

nerwowo i nmyr-dowo chorych; hydropatya. Pobyt uiedr<wi. 

Połącz. kolej: Stacya kolei Obornik, dr. żel. Pozna11 - Piła (Hehn:i
derni.ihle). 

Krankenheil·Tiilz (górna Bawarya). Nad poz. moi·. tif)8 mt. Środ 

leczu: zdroj~joclowo-al.knlicznc 7-9°C. Ur:i:ądzcnia k:wielo~ 
we skromne. Sez: od 15 MaJa do 1 Pa~dż. 

~reuznąph (Prusy nadreilskie) w dolinie rzeki Nabe. Nad poz. 

mor. 80 rnt. Srod'. l.ecz~1: zdr o i c słone, Elisabethquelle J 2.G 0 O. uży
waną bywa. do PlCl.a, 1m1e do kąpieli. Kąp i c 1 c e 1 e k try cz 11 e, pa

r owe; ';z 1 ew a n 1 a, kumys. mimat b. łagodny. Sez. ()(! I Maja 

~o l Pazd.z. 'i'aks,a: ~d 1 osoby-.! 2 m., od każdej osoby z rodziny~ 
.) m. Cen,1, lok: .o-oO .~· tyg·odnrn.wo. Połąc:i:, kolej: Kr<:'nznach jest 
stacyą dr. zel. Bmgerbruck---N ennk1rchen. 

. Kryn,ica {Austrya, Galicya) w dolinie Karpackiej. Nad poz. mor. 

?84.n,it. Srod. leczn: Szczawy że.laziste, zawierają spora 

il os c k ': ~ s n w~ glan ego. ]( ąy 1e1 e gaz owe, e 1ektryuz 11 e: 

~1 ~il owe, I~ u m ~ s. W od o 1eczn1 ca. Sez: od 1fi Maja do 30 Wrze

snrn. Taksn:. 3-6 zlr. od osolJy. Cena lok: 50 kr. - 1.50 zh. dziennie. 

P?lącz. kole.i: S1acya dr. żel. Muszyna--Krynictt na linii dr. żel. 'J:ar
now--Orlo. 

1
• L~ndeck (Szląsk prnski). Na(l poz. mor. 450 rntr. Srod. leczu: 

Cieplice obojl}tne 20-29°C. Kił])iele igliwiowe, parowe 

e
1
l e k try cz u c, mas aż; ku ni y s. Sez: od 1 Maja do 30 Września'. 

'lalrn.a: od I osoby 15 m„ od 2 osób 21 m. Cena lok: 5 - 24 ro. za 

pokój ty~·odn. Lek. pol: Ostrowicz, I>ornorski, Chlnpowski. 

. Lev1c~ (Anstrya, połucln. 'l'yr9l). Nad poz. mor. 520 rntr; zakład 
Vetn?lo 14.90 mt. nad poz„ mor. Srod. leczu: źródła mi ner n l n e 

zaw.1er.a.iące ·Żelazo i arszenik, używane do pieia id~ 

kąp~ el J. Sez: od 1 Czerwca do 30 Września. Taksa: 2.50 zlr. od oso

~1: Ceu~ .I.ok: p~nsyonat 4 -- 4.60 złr. dzieunie. Poląuz. kolej: Stacya 

Inent _111111 kolei Bozen-Weroua; z Trientn lrni1mi do Levico. 

L1p11~pringe .(Prusy, Westfalia). Nad poz. mor. 138 nd~. .Środ. 
leczn; zrodła m1ncral11e, zawierające gipH, sól g·lanher-

8 ~' ą, kw a H w q g ! n n~ (1 G%_), że I a z o, w ap n o; g· a z y ź 1· ód 1a 11 e 

ll~}:."~~m.~ są d~ wz1,ew:111", ~(Jnn~1t ł11god11y. Hezou: od 15 Majn do 15 
VI ize8lll<t. TaJ,sa \\łączmc z unrnyką: od 1 osohy--J8 rn., od ro<lziny·--

30 rn. Cena lok:. w zakł. lcczn: 10 -- 50 rn., w domnch prywatnyelt 

5-~5 m: tygodniowo. Polącz. kolej: Rtncya dr. żel. Padeborn irn linii 

dr. z~l. Hn.m1ower -Altenbeckeu; z Padebonrn pocztą (go(hiua jnzdy) 
do L1ppsprrng-e. · 

Lugano (Szwajcary1,1, kanton 'I'eHRyi'uiki) nad jeziorem Luo·ano. 

N~<l poz .. mor. 275. mt. Srod. leczu: R tacy a kl i rn. zim o w a, tik a

p 1~le z1.rnne, .ciepłe;. knracyn winogronowa; dwa slub"e 

zr od! a. ze la~ 1 st e'. Klnnnt .lug?dny, powietrze nie~o wilgotue, czy

ste. 1:-lez. od Lrntopnd.t do Kw1etma. Ceua lok: 30 fr. miesiqcwie zn 

„Czas." Dz. informacyjny. :) 
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· t t dr ż Gótardskiej; liu ia Airo-pokój. Pohicz. kolej: Lngauo JCS · s acyą · · 
lo-Belliuzoua-Ohrnsl:lo. l -os t 

Luchaczowice (Mornwia) w dolinie Karpat. Nac poz .. mor. o m_. 
•, l l ter· y .; 1· ~ d ł " J. o d o - b r om o w o -a 1 k a li c z n o - m u 1-Sroc eczn: cz „ 1

·
1 

"' • k · 
jatyczne, u:t,ywa11e do picia; kąpi:le ~n,l~loZ~s ~:~·~1~~ 36 
wziewa 11 i a. k n my s, owcze m 1 e I~ o. ez. oc . . . J . . 

W
, · · Oe.n'y l<il'' 11 mhrkowane Pol. kolej: Stacya dr. z. Ungarrnch-rzesnrn. '· • · 

hrod· linia Lnndcnbmg-Preran. . . 
'Madera (Afryka). Srod. leczn: St ac y ~ k 11 ~· .w. stohey wyspy 

,~ 1 l I{Hm·tt ht"'odny jednostajny; powietrze sw1eze, czyste, bez 
.i! nnc ia . .„ • o ' · • . +17o L' n +99o R Cena 
kurzu 'l'emp. w Styczniu -\-15°, Kwietmu , ipc ;../"' ·. 

1 k · 't · · 121 f szterl miesieeznie. Połacz. z Europą: Z Lrnbouy o : naJ auie.J 2 · · . , • 
okretem do Madery (dwa dm). . l · · 6 

• Malaga (Hiszpania) nad zatoką Malaga, o~oczo~ą wyso.oenn g -
• g'< ·ocl leC"D' Q.• t n, cy a k 1 im. zim O W a; kllmat JednostU.JllY, lngo-ra rrn. • 1 . „ · '" 

dny Urządzenia pierwotne. 1 0 t l 45 
· Mariakerke (Belgia, µrow. F'~andrya), oclclalolllt oc . ~ e11; y o,.·. 

minut. środ. leczu. kąp. mors k 1 e. Cena lok: pobyt t,im. I oł. J,ol. 

Gand-Bruges. ('"8 t u dl' „ 11 . szcza 
Marienbad (Czechy). Nad po.z. mor. J~ m: •.Jr.o . ce„ · o·' , ' -

wy a 1 k it 1 i cz n o - g l a n h er s k i e, z a w i e r a .J ą k ~v. a s w ę o l .a n: 
(t 9 _ ll o c ) Kalii e 1 e g tt z owe, par o w e, z i rn n e, rn i 11 e 

erp. b ·. ) ,..; c Klimat łagodny· ranki i wieczory chłodne. 
is· a n el, 1 ~/J?awd1on !30 Wrz~snia 'raksa po,dzielona na 3 klasy. 1 kl.-

ez: oc .m.a ' , , . d b O l k· 10 <>o złr 
10 złr., II - 5.50 złr., III-3.15 zh'. o oso y. c11J~ o . · · --:.'"" , · 

cl I · · 1:iołac" lroleJ' · Prng·a czeska - I ilseu - Ma11en bacl. ty go n. za po rnJ. . . ,„ ' · · . ' · · . l' ]' · 
Lekarze pohwy: lforajewicz, Prnger, :M. Kaufman, J. L<1t ,ows '.1. ,1 , 

Mehadia lub Herc1l\esbad (Węgry). 173 mt. uad pow. moi_. tirod. 

1 I · ei e ll l i c e · s i ·1 i· o z a n e m u 1· y a t y c z i.1 o -z i o rn n e 
eezu: . ..1rnzne · ' ' ' ' · l 1" \\T • ·, 'l'·iksw 33_550 O. Klim. łagodny. Se:r.on od 15 Map. co ;i .·. rzesm,1. ' · 
2~4 fi. Cena lok: 5-8 fi. Połącz. kolej: '.rernesvar-Orsova. . . 

Mentone (Francy a połuclniowa, dep:irt. Alp rn~rs„ w, iatocc ~c
n ueńskiej). Środ. leczu: St a e.Y. a kl i.~· h. korzyst~~l~ Y.ołozonit.;. K~I!fi~ 
łngodniejszy niz w innych micJsco_woscrnch nad ln zegiern .m., ~1,~d;·1~ _ 
.. 'I'• . 10-14oc1 K!llJ cieple rzeczne, moi sk1c, z.i umego. (,mp. . · ";! ·• • ' .• , y ·, ·. c . 
kład pneumatyczny. Sez: od 1 Listopada do.,() .'-w;t-t711.:1. . 1 c 1~~~ 
lok: 2 fr. 50 _ fl fr. Cena ut.rzym. za eały sez: .J.00 tr. 10L1cz. LolE.J. 
Medyolan-Genu 11-Ventirni glia. 

Me ran (Arnitryn, poludu. rryrol). 320 rnt. nad. ]JO'!„ mor ~:;Jawna 
tac a k 1 im. z j mowa. Klim. łagodny. i::lrocl. leczn.: ku-

8 · y ( · · · · ) 17 ł e e l e l· t r .)' r z n e r a e y tt w i n ogr o u o w a .iesiemą . .\.. ą P· s · o n '. „ . , ~ , ·" . ' ' . ~ 
ła:.\uie, zttkłady hvclropa.tyc11;11e 1 pneumat) Ct,UC .• s.cz .. w:o 
senny ocl 1 Kwietnia ~lo 15 Czerwca, jesienny od 1 Wrzesma do

1 
31 

Paź.dziernilm i zimowy od 1 Li.st.opada do 31 Marca. :.raksa 3 H. Uemt 
lok: 10 - 15 fl. Połącz. kolej: 1\'leran jest staeyą dr. zel. Bozen - Me-

ra:óskiej. , 
Messyna (WJ ochy, wyspa Sycylia). Srod. leczn: k ~~ p. morskie. 

Temp. 25u O. Miejscowość dla chorych zołzowych. 
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Misdroy (Pomernnia, wyspa Wollin). Środ. leczu: kąp. mor
·B ki e. Se'.l.: od 1 Czerwca do· 30. Września. Taksn 5 m. od osoby. Ce
na lok: 9 rn. tygodniowo. Połącz. kolej: stacya dr. żel. Szczecin, skąd 
statkiem un wyspę Wollin i' l\fisdroy. 
. Montreux (S'.l.wajcarya,· kanton W Mdt). N ad poz. mor. 372 mt. 
Srod. leczu: St ac y a k 1 im. zim o w a. 'I.'emp. wynosi zimą 2° C. po
wyzej zera, wiosną 10° C., latem 18° O., jesienią 10° C . .Mleko krowie, 
.kozie, ośle; kumys, aparaty pneumat., kuracya winogronowa. Sez: cały 
rok z wyjątkiem Lipca i Sierpnia. Cena lok: 2-4 t'r. Poł. kol: Mon
treux jest stacyą dr. żel. Genewa-St. Maurice . 

Miinster am Stein (Prusy nadrei'1skie). 117 mt. nad poz. mor: 
·środ. lecz n: s o 1 a n k n j od o br o ut. 30%. U riądzenie dobre, pobyt 
tani. Taksa 12 m. Linia kolei Bingerbri.lck-Neunkirchen i Hochspeyer
:Monasterskn. 

Nałęczów. W o cl o 1 e cz n i ca. Szcza w a że 1 a zista i s '.l.c z a
'W a w ap ie n n a. Poł. kol: st. clr. ż. Nałęczów, skącl G wiorst końmi. 

Nauheim (Ks. heskie, prow. Hesyn górn., pomiędzy Franl}fnl'
tem n/m. i Gieseuem, u stóp gór Taunus). 176 mt. nad poz. mor. Srod. 
leczu: Cieplice sol a n ko we 18-35° C. Kąp. gaz owe, s l o n e. 
Sez: od 1 Maja do 30 Wrze8nia. 'J'aksa 10 m. od osoby. Cena lokalu: 
6-30 m: tyg·odn. Linia kolej: Marburg - Loll:ir-l~rnnkfnrtsk:i. Lek. 
pol: Dr Jankowski. 

Neapol (Włochy, prow. Ncaµoli, nad zatoką Neapolititńską). St. 
l~ 1 i rn. '.l. i rn o w a, :;lyun:i i pięknego położenia. Klimat b. przyjemny. 
Srednht temp. w Styczniu +- 8,2° C., w Li pen -1- 2.J.,3° O. Sez: od 15 
Paźrl11;iernilrn do 15 Maja. Linia kolej: Hzym-Reggio. . 

Nervi (Włoeby, pro w. Genua). 8 tacy a klim. zim o w a. Sred. 
'temp. = +11° C. Sez: ocl 1 Pa~dziemilrn do 15 l\foja. Cena lok: 100-
300 lir. calk. miesr,k. miesięcznic. Liuia kolej: Genua - Pizn. Lekarz 
polak Dr W eissenberg. 

Neuenahr (Prnsy nadrei'iskie). 87 mt. nad po'.l.. mor. Środ. leczu: 
Cieplice ltlkal.ic'.l.nc 21-40°0. Najważn. Wielki Sprudel. Klim. 

:}agodny. Sez: od 1 l\faja do Hi Paź.11'.l.iernilrn. 'l'aksa G - 20 m. Cena 
:lole 1-8 m. ia pokój. Liuia kolej: Altenahr- Heurngeu. 

Neu-Schmeks zobaci Scl1meks. 
Nizza (Francya polndn., depar,t. Alp morskich nad morzem Śród

ziell'lnem). Znana st ac y a k 1 im. Srnd. temp. '.l.imowa -1-8,5° U. Kąp. 
morskie. Se'.l.. zimowy od Listopndu. do Kwietnia, od K.wictuia do 
Pa~dzicrnilrn. Cena lok: 300 - GOO fr. jeden pokój, 3 - 8000 fr. cala 
willa. Pension 7 -12 fr. dziennie. Linia kolej: l\Iarsylia-Gcmrn. Lek. 
pol. Dr Tymowflki. 
, Norderney (Prusy, prow. 1-fanowcr, wyspa morza Pólnocneg;o). 
Srnd. lecw: Znakomite k t~ p. mor tik ie, ką JL ciepłe, kur ac y e 
żęty c '/, 11 e. Mleko krowie, osle. OWC'.l.C, kozie. Mas n ż, g i Ul n a
s tyk a. Soz: od 1 Lipca do 15 Wrie~niu. 'J'aksa. 10 rn. Cena lokalu: 
10--GO m. zn. pokój tygodniowo. Połącz. kolej: Miasto Leer, ::;ta.mtąd 

.statkiem do Nonlerncy. Lek. pol: Dr Pnuieirnki. 
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Nowe-Mia~to~ W. od o 1 e cz n i c a. lol. kol: 8kierniewict• (skąd 

52 w. szosą) lub Opoczno (skąd .37 w. szosą). '• 

, 0.bersalzbrunn (Szląsk pruski). 407 wt. nad 1rnz. mor: t:lrod. leczn:. 

s~czawy alkaliczno-słone do picia i do kąpieli. Zakład 

kurny sowy. Klim. wilgotn;y, czysty. Sez:. od 1 Maja .d? 30 W~·ześnia .. 

Taksa: 20 m. Cena lok: 5- UO m. za pokóJ tygodn. L1111a koler Vi'ro

cfawsko-Freiburgska (od Wrocławia 2 godz.) Lekarz polak Dr \\r. Gra

bowski. 
Ofen (,po węgiersku ·Buda, . którn >'-łączona ~ leżąey~ na drugim 

brzegu Dunaju ;pesztem, sta11?w1 ~udapeszt, stoh~q Węgrnr). 106. mt. 

ną.c~ poz. mor. Srod. leczu: ~ie.plic~ słaho-z1empo-~łone 3~-

650 (1. (Zaliczone są do cieplic obo.iętnycb) .. Yf ywoz wod gorzkrnb 

(Franc .• Tózefa, Elżbic~y, Hak.oczy i innych). Khm. lagod1~y. , Se~: O(l 

1 Ma.ja do 30 Wr%eśma. Cena lok: 1.50 H. Połąc%. kole.i: 'larnow-

Kaschau-Budape8zt lub Lwów-'folrnj--Budapeszt. . _ . 

Ojców. Uzd ro woi s ko 1 eś n e. W od o 1ee%111 c '~· . L ck kip, 

i; z cz a wy w ap ie n n e. Pol. kol: Olkus%, skąd Hl w. komn~. 

Ostenda - Ostende. (Belgia, prow. Flandrya zachod.) Srod. lecz: 

Kąp. morskie, 3ł?6 soli zawier. Urządzenia wspaniałe. Sez: od 1 

Czerwca do 15 Października. Oena lole 10 - 20 fr„. w domu pry

watnym 3-5 fr. dziennie. Połąc>'-. kolej: Kolonia- Brulrnella-G11nrla

wa-01>tenda. 
Otwock. U z <l ro wis ko 1eś11 c. W od o 1ecz11 i ca. Sn n a.

tory n m dla 11iersiowych. Koleją godzina od Warszawy. 

Palermo (wyspa Sycylia). 8rod. lcczn: St ac y a k 1 im. './,i rn o

wa. Temp. zimowa wynosi + 12° C„ jet:denua + .19° 0. 1 wioscn11a 

+15° O. Kąp. morskie. Se%: od 15 Paźchiernilrn do 15 Kwieinia. O~na 

lok: 50-80 lir. Poląc%. kolej: Messyna-Palermo lnh Neapol, statluem 

17 godz. Palermo. , . . 

Pallanza (Włochy górne). 193 mt. 11ad poz. mor. Srod. lemm: 

St ac y a k 1 im. Prześliczne okolice nad jeziorem Lago-Maggiore polo-. 

'.i.one. Temp. -\- 3.6° O. zimą. Klimat nndzwyczaj łagodny. Kąp. morskie,. 

lec%enie mlekiem i winogrnnowe. Sez: od 1 Pnździernika do I Czerw

ca. Ccntt lok: 21--Gł fr. dziennie. Połącz. kolej: Aronn-8tatkiern rlo. 

Pnl1::tn%y. 
Pau (Frnneya, clepad niiszych I>irenejów). 207 mi;, nad poz. mor: 

Środ. kczn: st ac y a k 1 i rn.' z i rn o w a. Srecl. temp.-\-Hl 0 O. Sez: od I 

Października, do 1 Maja. Oemt lok: 200 fr. na ealy sezon. Linia kolej: 

Bayonne-'l'on lou se. 

, Piatigorsk, (Ues. rosy,iskie, Kaukuz, gub. Stawropolska). ~J93 mt· 

nad puz. mol'. tlrod. lecz: :JO iródeł cieplicy sia,rczanej 2D

fil ° C. Urnądzenia kąvielowe h. wygodne. Se%: od 1 M:tja do 1 Paźd:r.. 

Taksa a rb. od osoby. CJeuu lok: GO - 500 rb. PoląL~z. kolej: Odnoga 

kolejowa lącq Piatigorsk z linią Hostów n/q.-Władykaulrn11,. 

Piza (Włochy). 52 mt. narl poz. mor. Srod. lec%11: st ac y tt k 1 i

m at. 11, i w o w a. Sred. temp. +s° C. W poblHn miasta Pi%y w Bagni 

San Ginliano sinrczane 24 - :rn° C. Sez: od 1 Listopada do 1 l\fajn. 
I 
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{Jena lok: 60-70 Hr. miesięcznie %a pokój. Poh)C%. kolej: U'lore11cya-

1Livorno. 
Pistyan c%yli Postyen (Węgry). 1G5 mt. und po%. mor. Środ. 

.}eczn: O ie p 1 i ce siarczane 57-6:3° O. Kąp. mul o w c. Sez: od 

l Maja do ;:;O WrM8nia. Połącz. kolej: Pressburg-'I'reuchin. Lek. pol: 

Dr 't'eichman. . 

Pontresina (fhwajcarya, kantem Graubiinden). 1803 mt. nad poz. 

mor. Stacja klim. letnia i %imowa. Klim. b. łagodny. Sez: 

od 1 Czerwca do :30 Wrne~nia. Cena lok: od ;i fr. z11 pokój. Połącz: 

.kolej: Znrich- Clhm, :,ikąd przez St. Moritz i Snmaden do Pont1·esiny. 

pyrmont (Ks. Waldeck, n stóp g·óry Bomberg). 1 :lO mt. nacl poz. 

mol'. 8rnd. leczu: źróclla zelaziste, zimno-słone, kąp. boro

winowe, słone, ig·liwiowe, rzeczne; łaźnia. Sez: od l ]\fa

ja do 10 Października, Taksa 12 m. Cena lok: 1 O-GO m. tygodniowo. 

Pobyt drogi. 

. Rabka (Anstrya, Galicya). 500 mt. uacl po%. mor. 8rocl. leczn: 

Zródła słono-jodohromovve 2.4;6. 'l'emp. 8-9°CJ. Klim. pod

g ó r s k L Sez: od 15 Maja do 1 Paźclziern. Oena lok: GO kr.~.a.50 fl. 

dziennie. Linia kolej: Dzierlic-Saybnsch. · 

Ragaz-Pfafers (Szwajcarya, kanton St. Gallen). Dwa źródła: Ita

g·az i''ilD i PriiJers ()8;) mt. nad po%. mor. Pfafers położony nad rzeka 

'l'aminą i połączony . './, ltag;a% wodociągiem clostarczn. mn swe wody 

}~oznic%~. Są to.: ciepliee. oh.ojętne 37.G°C. Zakłady kąp. 

l\.llI'ac.Je poziomkowe 1 w1nog·ro11owe. Klimat b. htg-odny. 

w Pt'iil'01·::i powietrze o G1 n. 'l;lllllliejHZC niż w Ha,gaz. Sez: od f JVfo}a 

do 31 Październilrn; w P fii.t'erd od 1 C%erwcu, do 1;") W rze.śnia. 'l'aksa: 

2---:3 fr. Oena lok: :~---() fr. Poh1cz;. kolej: Horschach-Ul1nr, z H"1o·azu 

do Pfiit'ers około 4 !dm. 8%0sa. 
0 

Rehburg (Pm;.;y, prow. llnnower). 100 mt. nad poz. mor. 1.'.;rnd. 

lecz n: st a cy a k li m„ źr ód ł a że 1 a zis te, z i em n o - s l o n e. Z a

k ład m 1 eka ko 11, ie g· o. Sez: od 1 Maj n, do 1 P<tździernilrn. 'J'aksa: 

od osoby D rn. (iena lok: (i-15 m. tyg'Ollniowo za pokój. Połącz. kolej: 

Wunstorf-10 !dm. pouztq do Hehlrnrga. 

, Reiboldsgriin (Saksonia, okr. Zwickau). H88 mt. uad poz;. mor. 

.Srnd. lelJzn: st a ej n k 1 im. le t n i a i zim o w tt. K :.~ p. ż c 1 a z i st e, . 

Kuracya kefii". Zakl~td cl la piersiowych. Sez: rok cały. 

'Palom: 10 m. od osoby, (Jana lok: 7-22 rn. tyg. za pokój. Linirt ko-

lej: Adorf-(1hemni t%. · 

Reichenhall (Bttwary1t). 471 mt. nad poz. mor. Środ. leczu: grlcl

qnel~e i Kt1rl-'l'eod.or-q1;elle, 25 ?ii' soli. Z a kła cl y i n h al ac y .i n e 

s ł n z ł~. c e . d <~ w z i e w o w s o l a n. k o w y e h -- b a l s a m i e z n y c h. 

K :~ p. i g 11 w low e, r % e cz n e. Klun. łagodny, powietrze nn.cl%wyczaj 

czyste. Sez: od lG Maja clo :30 Wr%e8nia. 'faksa: 1G m. Cena lok: 8_'._ 

2G m. tygodn. za pokój. Połącz. kolej: l\Ionachinm -Sal%1Jllrg. Lek. pol: 

Dr Gol1l8chm id. · · 

. Reinerz (S%ląsk pruski). 5G8 mt. nad poz. mor. Srncl. lcc%n: 

7'ródh1 demno-alkaliczno-iela%iste, '" kt{1:·yeh zimne 1100 

letnie 18° C.-Ulrikeu-quele l3,7n O. posiadtt. K :~ p. bor o w i n o w c. 
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z a kła cl kumysowy. Sez: od 1 l\faja do 30 Września. Taksa: dla, 
całej i•odziny 25 m. Cena lok: 1 O-im rn. za pokój bez usługi. Połącz .. 
kolej: Wrocła w-Gla tz-RUckers-lłeinerz. · 

Riva (Austrya, Tyrol, nad jeziorem Garda otocz. górnm9. St a c.y a 
klim„ powietr:.1e podgórskie, czys.te. Cena lok: t>O -80 kr. 
Całk. utn1ymanie 2-ł--3 ft. Linia kolej: Mori--Arco-IUva. 

Sal;:brunn-obacz ··Ohe1·salztwrmu. 
San-Remo (Włochy g~rne, prow. Porto Mandzio). Znakor~_iita 

st ac y a _k 1 im. z i ro o w a. Sreduia tern p. w Grudni n--Lu tym __, 10 .:)0U .. 
Se:t.: od 15 Października do 31 Marca. Cena lok: 30-50 lir miesi(,lcz
nie. Willa 1000-5000 lir za sezon. Kontrakt konieczny. Połącz. kolej: 
Medyolan--Genua. Lek. pol: Ostrowicz. 

„ Sassnitz (Prnsy, wyspa Rugia na morzu Baltyckiem). Po;lącz. 
z miejscowością Crampas, cllatego zwana ta~\Że, Sassnitz-fJrnmpas. Srod„ 
leczu: Kąp. morskie, mało zaw. soli. h„urac. elektryczne. 
Sez: od 15 Czerwca do 30 Września. 'l'alum: 3 m. od osoby, U rn. od 
rodziny. Cena lok: 12 - 20 m. tygodn. Połącz. kolej: Szczecin stąd 
statkiem do Sassnitz. 

\ Schancf au (Saksonia, nad rzeką Elbą), ~rodkowy punkt saskiej 
Szwajcaryi. 125 mt nacl poz. mor. położone. ~rod. leczu: szcza wy 
ziemno-żelaziste. Kąp. igUwiowe, słone, borowinowe, 
par owe. Sez: od 15 Maja do 30 Września. 'raksa: 2 rn. od osoby 
Oena lok: 5 - 20 rn. tygodn. Utrzym. U m. dziennie. l'ob~cz. kolcL 
Drezno-Bodenbach. 

Scheveningen (Holandya). Środ. leczu: Kąp. morskie rnon':a 
Północnego, :-l,4;J; :,ioli zinvierające; temp. po11czas sezonu 14,4--.::!il,9°C. 
Sez: od 15 ()zenvca do 15 Pnźd:.i,iernilrn. Taksa: 20 fl. od rodziny. 
Cena lok: mieszk. tauie. Polącz. kolej: Haga -- kolej elektryczna do 
Scheveningen. 

„ ~chlangenbad (Prusy, prow. Hessen-N~tssau) .. ;:JJO mt. nad poz. 
mor. Srod. leczn: Lasy. Cieplice obojętne 29-:3:3,G°C. Sez: od 
15 Maja do 30 Września. 'l'alrna: 12 m. od o8oby. C:ena lok: 1--10 nL 
dziennie. Połącr,. kolej: li'rankfnrt n. :M.-'l'roisdorf. 

' Schmeks po węg·iersku 'l'atrafiired, Neu-Schmeks-Uj-'1'11.trn fiired 
i Unter-Schmeks - Ahió-Tfitrnfiired_ (We:,H~;ry), trzy obok siebie leżące 

· miejscow. kuracyjną, z któryeh pienvtiza l 018 mt. nad po,z. mor. po
łożom1, twor11,y centrum kmacyjno-tmvarzyskicgo życia. Srod. leczu: 
s :i; cz a wy ie 1 a zis te, źr ó d ł a si ar c z a 11 e, z a kl ad w o d o 1 e c z. 
n ie z y. Druga-1004 mt. nad poz. mor. - San at or y n m ze R ł y i1-

11y111 r,akładem wodolcczniezym. 'J'rzecia - Unterschmoks7 

940 mt. uad lJOZ. mor. Kąpie 1 e bor o w i uowe, szcza wy a 1 ka
l i cz n n-że 1 a zis te, :i; a k ł :L d w o cl o 1 e cz n i c :i; y. Sez: od 1 Kwi et
nia do 1 Września. Cena lok: wrnz z utrzymaniem 13 fl. tyg. Połącz. 
kolej: Kaschu u---Oderberg. 

S eh u Is· "%bbu-cz--1:1.1twa~ti. 
Schwalbach (Prusy, in·ow. Besself-Nassau), zwany takfo Langcu

schwulhael1, 290 .mt. nud poz. mor. Srod. leczn: Szczawy żela
ziste, zaliczane do ziemno-alkaliczn. 8-12°0. Kąp. bo· 
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r 0 w i n owe, i g] i w i owe, par owe. Sez: od} i\lajr• do :30 ~rzc
i;mia. 'l'nki:m: 2-/r m., r,a wody 1 O ru. ?d osoby. (;eua lok: JO---- ;iO n1. 

tygodn. Połącz. k~>lc.i; Wies~aden-Diez. . .. , r· _ 
~i\ Selters c:i;y li N ieder Selters (Prusy, p1 ow. I-Iotisen-Rts~,rn). vi 10~ 

ka \i dolinie neki Ems poło:/.onu, znana ze źródła :,ieltersloego, z kto
rego pochodzi woda selterska (selcerska). Jestto s ze.z ~l w n. a.l ka.-
1 i cz n o - m nry at y cz n a - bogata w kw as .węg 1 '~n Y1 ekspo1 t 
roczny około 4 milionów butelek. Zakładu kuracyJlrngo morna. . 

Sławinek. źr ód la ż c 1 a zis te. W od ole ez 11 i ca. ;3 wiorsty 
od Lublina. . . 

Sław uta. Uzdrowisk o 1e8 n e. W od o 1ec:i;111 ca. Pol. kol: 
staeya dr. :i.el. Połudn.-Zach. Sławuta, Hkąd 4 w. ko11rni. ,, 

+Soden .(Prnsy,. prow. Hessen-N~1ssn~).) 01~2 m:. 1~t~d ~J.n~'. '1:10r: s:.o;I~ 
leczn: 24 źrodeł wod słonych lri-28 C., za\f1c1,~J<1c~eh ze_ 
lazo i kwas Wl~glany. Klim. łagod11y. Sez: od J;>_Ma.ia <lolo 
Września. 'I'aksn: 1 J rn. od usoby. Ccua lok: 2.:i(I -- 8.GO m. tygodu. 
Polaez. kolej: Hiielmt--Soden. 'i . . . 

' Solec.' źr ó cl ł a alk a 1 i cz n e, siar cz n n o-s l o n ?-w ap 1 en~-~: 
zawiernji~ce jod i sól g·lanberską. Pol. kol: K10lce, Hkąd .i.l 
wiorst koi'nni. 

B l · · '>-() t l ~.'rod. lcc:i:uicze: Spaa lnb Spa ( e .. grn). '"';> rn „ nnr po11. n~or: . . . . 
szcr,awy alkalie:i;no·że1azisteD--l0°l;. l\_l1m. pudg;'.l1'.:,ik_1, 
prnyjeumy. Sez: od 1 ]\faja do :31 1-'afahiernilrn. '.L'alrna: po. z1,i1'.>HH:'1~rn 
prze~ rzn<l domu gry-ti0-110 fr. za sezon w stosunku do tlo;,;c1 m;oh. 
Połacz. ]~olej: Spaa jest stacyt1 lin. kolej. GolHY--l'epiuste1:. . 

' Spezia· (Wlnchy górne, ]HOW. Genua). Srnd. 19czu: PHikua .i>tac,1a 
kfan. Kap. morskie. Klim. wilgotny, łago<luy. Sred. temp. wno:va 
-!--10.iJ 0 d. Sez. zimowy: od Pa~dziemilrn do i\faji~, dl.a .kąp .. morskich 
od (;:i;erwea do Pn:.\tlziernika. Cena luk: il0--40 lir rn1es11tczme . 

..._St. Moritz (Szwt1jcnrya, ]muton Gruuhi.inden). 185() rni. u:ul por,. 
mor. Środ. leczu: s z cz u wy ze 1 a :i; is t c, zie lll n o - a 1 ka I 1 ~z u e, 
h. bog·ate w kwtis węglany. Zaldad ,~odolecz111c1 zy. 
Ser,: od l 5 Cr,erwL·a do 15 Wrnei\uia. 'Taksa: 1 O Ir. :i;a wody. Ccua 
lok: H-() fr. dziennie za pokój. Połącz. ktllej: Znrich- Glarus---Chur·-
Pocz1a do 81:. Moritz. 

Staraj<';! Russa (C:es. rosyjskie, gub. Nowogrntlzka). :n. mt. mul 
vo:i;. mor. Srnd. leczu: 8lnw1ie *ród la s l o u e. lfrz:~dze111u_ dobre. 
Pobyt niedrogi. Sez: o<l 20 Mnja do 20 Sierpuia. l'oląe11. koler Uzu-
dowo--Staraja Hussa. · 

Swoszowice (G-alicya). K ~~piele siarczane. Odlegle od Kra-
kowu o 10 kilom„ sthcya kolei 'l'rauswcrs:il11cj. . . . 

\ Szczawnica (Galicya). 500 mt. uad poz. mor. Srodk1 loczrncze: 
sz'Jzawy alkaliezno-muryatyczne, lJogat_e w kwas_wt2-
gla11y. Temp. 9 - Jl 0 CJ. Zakład inha.la~;yJny-h~d~·opn
t y ez n .Y· K ą p. r ze ez n e. Kumy s. Ex port. wo,[ szc:i;awuwkich do 
100 tys. butelek roe:i;nic. Taksa: () il. od osoby o<l 14 l~.t. .. (_'.cna lok: 
50 kr. - 2 li. za pokój. Połącz. kólej: Nowy Sąez, komm b godz. do 
Sr,czawnicy. 
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-," Tarasp (Szwajcarya, kanton Grnubijudeu), :many również Tarnsp

Schuls. 1188- 1414 mt. iiad poz. mor. ::lrod. leczu: 8 z cz n, wy że 1 a

z is te, bogate w kwus węg·litny. Klimat alpejski. Sez: od 15 

lhmrwca do lri ·września. Taksa: 14 - 17 fr. Cena lok: 21· -- G fi'. 

dziennie. 
Tatra·Ftired obaez Sclnnclrn. 
Teneriffa (wyspa kanal'yjska). Stacya klim. dla piersio

wych. Klim. bgodny, czysty. 'l'emp. 30° C„ zimowa +14° ().Potrze-

by gośei ·1.aspakajtt miasto wyHpy Santa-Cruz. , 

·.-·'"" Tepliz-Schonau (Czechy). 2:-io mt. nad poz. mor .. Srod. lecznicze: 
Sł51 nne ciep 1 i ce o li oj ę t n e 28-48° O. Klim. łagodny. Kąp. bo

r owi n owe. l~lektryczność. Zętyca. Ul'ządzenia lqpielowe 

wygodne i eleganckie. Sez: od 1 Maja do 30 Wn1eśnia. ZirnOWlJ: po

rą Teplitz również nczęszc/\any bywa. 'l'aksa: 1.50 fi. Oenn lok: ;; --

2[) lł. tygodniowo ~tt pokój. Połącz. kolej: Aussig - 'l'eplitz i Dnx -

Bodenhnilw'z_.t,JaA...;:; o~ ć 
Ji; Trenczyn-"Tepl~tz (~VQgTY)· Cieplice ti;e;ic/\ył1skie. 2ti0 1.nt. ~· p.oz. 
mor. Nrod. leezn: c1epl1ce 81arczane .3b-40°C. Ki1p. 1gl1w10-

w e, m 11.ł owe, elektryczno ś ć; klimat łagodny, przyjemny. Sez: 

od 1 Majit rlo 30 Wrzeimia. Talom kurac. i rnnzyez: l-12 fi. w sto

snuku do majątku osoby. Cena lok: 30 kr. - a fi. dziennie /\a pokój. 

Poląev.. kole.i: 'l'epla--'l'renscin-Vlarapas,,i i rrjr1rnu--Sillein. 

Trouville (ll'rnncya., depart. Calvaclmi). Srod. lccw: kąp. rn or· 

.i; kie licznie zwiedzane. Z a kład w od o 1 e cz n i czy. Pohyt tlrogi. 

Połącz. kolej: Lisienx---Trouvillc. 
....:-Trusl<awiec ( Gnlirya, u pollnó~a lrnrptlł:, niedaleko m. Drnlioby

C/\n). 400 rnt.. nad poz. mor. Srnd. leczu: Hozmaite z ród ł a mi 11 er al u e 

mury at y cz n o - s ł o u o - si nr cz a n e, w o cl y go r z k i e; ~ r 1'; cl ł a 

sł o u e, z których ~ródło Ferdynaucb iawiera 4.7?~ soli. Klip. li or o

\\' i n owe. Połąe·1,. kolej: Ohyrnw-Stryj lnu Drohobyc;.-Burydław. 
Ustroił (S1,l<f'!k austryacki}. 117 rn. nad poz. mor. Nt«id. lccw;n: '.!, :t

kł a rl y: wodoleczniczy, żętyczny. Zakbul clobt·w nt·ządzony. 

Pobyt tani. Połącz, kolej: Golleschau-Ufitroit. , 
Vals (li'rnucya, depart. At·deche). 030 rn. nad poz. mor. ~1·ocl. leczn: 

8Zczawy alkaliczne, bogate w kwaR węglowy. Oiepł. 13~ 
JG° C. mrnport. około 4 rniliouów butelek. Zakłady kąp. dobrze nrzą-

1Lrnne. Pob1cz. kolej: Vtd~ jedt sttWY<1 1lr. źel.. Lionskiej. 
Ve11tnor (An'!:lia, wysp<t Wight, kau. Ltt ;'rhnclie). Strtcyn kli

mat. i 1~<1P· mortikie. 'l\imp. j0.~ien1u fJ°C. Zn.ttHt leewicrn lila 

pierdiowyclt. S.iz: wiodtrn - jeiie\1, bywa,ją g•)iwie zim). Ptibyt rloql\ 

drngi. P,)l,~cz. kolej: P,ll'tswrnth-,;tatkiem du N0wp)1·t-stamtąd kol. 

żel. do Ventnor. · 
Vevey (Szwt~jcat·ya, kanton Waaclt nad jnz. Gencwskiern). :l38 mt. 

nad poz. mol'. Ką p. w j ez i o l' ze, k. nr ac y e w i n ogr o n o we. Klim. 

łagodny lecz nierówny. Sez: cały l'Ok opl'Ócz Li[Jcn i Sierpnia. Ueua 

lok: :30 - 3i'i fr. rnieaięcznie. Połącz. kolej: G0newa--Losanna--· Bl'ieg. 

Vichy (li'rnueya, dep:Ht. Allier). 259 mt. 1wd pot,. rnOl'. Najznako

mit~ie irótllo t'rnncnRkie. Brocl. leczu: Cieplice it 1ka1 i cz n e 12 - -
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4~i° C., ho gat e w kw as węgla ny. Eksport wód tutejszych, .pasty

lek i soli fa·ódlanej b. wielki. Sez: od 15 Ma.ja do 15 Września. Ztt

klad kąpielowy jest cały rok otwal'ty. Pobyt nic u. 1lrogi. Połąez. kol: 

Gernrnin-Vicby. Lek. pol: Bi.ernawski. , 
Voslau (Austrya). 240 mt. nad poz. mor. Srnd. leczu: ei e p 1 i cie 

obojętne 24°0., kąp. igliwiowe, żętyca, kuracje wi.110-
g- ro n owe We wsi Gainfarn, o 20 .minut od Viislau oclległej, znaj

duje siQ zakład wodoleczuiciy Kaltcnbrnnn. Sezon: od 1 Maja 

do 15 Paźdz. 'l'aksa: G fl. od m1oby. PoL1ci. kolej: Wiedei'1-;-'l'ryest. 

~.t.warmbrunn (Szh1sk prnski). :i51 rut. natl poz. mor. 8l'Od. leczn: 

Ci c plice siarczane, a 1ka1 ie z n o - sł o u e ;;5 - 4:3° C. Kąp. 

borowinowe, parowe; ż<1tyca. Sezon: od l 1\faja do 1 Pa~rlziernika. 

'I'aksa: 16 m. Linia kolej: Hirschlierg·-Peterndorf. 
, Weilbach (Prnsy, prow. Hessen Nas,;:w). 135 mt. nad ppz. mor. 

Sl'Ofl. leezn: źr ó cl ł :1 siar cz a n e, w o cl y alk: n.li cz n c. Z t' ó dl a 

sodo w o-1 i ty n owe. Klim. bgorlny. 'l'aksa 10 u1. Cen:t lokalu: 

2 - 4 m. za .pokój dziennie. Połącz. kolej: li'raukfort n. M.

W iesbaden. 
AWenecya (Wh1chy, na brzegn rn. Aclryatyckieg·o). St ac y a k 1 im. 

'hi mowa. Klim. łagodny. 'l'emp. 1:3.:3° O., zimowi1 + :-3° O. Powietrze 

poBiada wilgoci dużo (7+0;;). Kąp. morskie mt Liclo, których cieplota 

wyno;;i w lecie -+ 25 Il o., je~ienh1 ·+- 21° u. z~tkł:ul hy<lropa

tyczny i pneumat;yczny. Sez: ocl Października clo J\>faja. (fona lole 

fl0-100 lir mieHięeznic za pokój. Połącz. kolej: Vt)nrna - Wcneeya 

i U n(lino- 'l'reviB--Weneeya . 
, ..J.wiesbaden (Pmsy, pro w. Hee1Hen N a88au). 117 mt. na. 11 poz. mor. 

.Srotl. leczn: Cieplice it 1ka1 i c 't n o ,; łon e 1HJ-(HJ'l C. K '~ p. i g li

w i owe, rzymsko - i r la n tl z kie, z a kl ad y w o cl o 1 e cz n i cze, 

<:~ 1 ck t rotel' tt pe uty ez n e, gim n a 8 tycz n c, :'łynny z u k I n cl cl l <t 

cho l' ó li o e v. u y c lt; kur ac y c w i n ogr o Il n we, i~ ty ca., klimy s. 

Klim. htgoclny. Sez: cały rok. 'l\tkrrn IG 11t. Pob~cz. kolej: Li'rnnkftu·t

Wiesbaden. 
Wight (w,yBpa angiel!'lktt w k:11rnle L:t Manche). Klimat łagodny. 

Kilka stac. klim. (n. p. Ventnor). K f~ p. morski c. S iz. e:tły rok. 

Ceny lok: nie 1ll'op;ie. Ptll;~ez. kolej: Pol't.t1111rrnth - citntkiern do wy,~py. 

~\lilclunge11 lnb Niederwildungen (k::i. \V:tldeck). 22S mt. nad po·1,. 

mor. Srod. leezn: szcv.awy alkaliczno-zicmnc 10-11}0 U., 'r,:t

wierająec kwuR węg·lnny. Urządzenia lqp. b. wygodne. SJz: 

orl l ;\faj<t clo Hl PaMz. 'L'aktia 12 m. Poh~cz. kolej: W1thcrn--Nicdcr

wild n n gen. 
-r· Zakopane (Galieya) nacl Binlym D11ntt,icem n po lnói.a 'rati-ów pi)

loione. s:n rnt. nad poz. mor. st ac y Il kl i HL Kl i lll at Ił,' (il' ski. 

Ciep 1 i ce 31° O. (ja8'1,czurówk:t}. Zitkbuly hydrnptttye'Mie. Scz: cały 

rok. Poląez. kolej: Krnków-Clrnbówlrn ---Zakop:we. , 

Zop110t (Prusy) nad brzegiem morza Bal tyckiego. 8 rnd. lecz n: 

Kąp. m o r s ki e, i g 1 i w i o w e, s ł o 11 e, s i ar c z a n e. Z a k ł a d (l l a 

chorych <l /\ie ei. Sez: od 15 Czerwca flo l Pa~(lz. Talma H-18 m. 

Cena lok: 13--18 m. tyg;odu. Linia kolej: Rtolp-Gfati~k----Zoppot.. 
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Zuckmantel (Szląsk austryacki). 4Hi 1~1. na~l poz. mor. ~u kl ud 
w 0 d 0 1 ee'/, n i czy. Unia kolej .• Higerndort - Z1egenlrnls, skąd odno-

gn. do ,Zuckm.antel. . • , . ". . , . 
Zegiestow ( Au.strya, .Galwya ). 408 1~1t. nad poi. rn01. 81 ~d le.~z. 

S z c 'l,t:t w a że 1a:r.1 st a i kąp. ho ro w i n owe. Kąp. w l op 1 a-
d zie. Sez. od 1 Czerwca do i:lO Września. . 

Żeleznowodsk (Ces. ro::iyjsk. Kaukaz, gub Sfa';ropolslrn, po~viat 
Piatigorski). 612 m. nad poz. mor. Środ. lec'l.u: Zro<lł.a alkal1c~
no-żelazistc 15-52°0. Zakład kumysowy. :)cz: od 1 Mayi 
do 15 "Wrzesnia. Poh1ez. kolej: Piatigorsk. 

O pożyczkach Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi. 

Towarzystwo Kredytowe m. Łodzi nrhiela pożyc11ek na nierucho
mości, znajdujące się w m. Łod11i (projektmnmo jest i w Zgierzu) i mu
jące nregulowam~ hipotekę. 

Pożyczka składa si<;j z 
1) pożyczki 
2) 

dwóch pozycyj: 
udzielonej na budo w le, 

plnce. 
Ustawa Towm;11ystwa wymienia trzy rod11ajc pożyczek: 1) 

wotną, 2) dodatkową 3) odnowioną. 

I. 

pi er-

Celem otrzymaniu pożyciki pierwotnej, należy przedewszystkiem 
zeznae przed którymkolwiek Z regentów lód11kich ukt j.i'i'Z//Biqp/en/ct do 
1'ownrzystwn i w tym celn wystarcza, nżeby ieznający akt wHkazał 
regentowi Hnmq ż<1da11ej poiyciki i numer niernchomości, z kión~ do 
'l'owarzystwa przy8tąpie inuiiel'za. Akt ten wniesionym zostaje pr11ez 
ciyniącego reg·enta. rlo księgi hypotccwej i umitt;pnie uu najbliż;,izej 

sesyi sobotniej pr11cz zwicrichno::'.i<~. hypoteczm~ iwykle zatwienhany; 
poczem przy8tqpujący ::;klacla Dyrekcyi 'rowarzystwa poda.nie z wy
mienieniem ł\'yt<okości żqd:rnej poiyc11ki i załącza muJtqpująee doku
menty: 

I) Sporządzony przez technika uhezpiecie11 szacunek ogniowy 
budowli, znajdnj11cyel1 się na nicnichmllosci. 

2) Kwit z nriędu powiatu łódzkiego na dowód nbcipiecicnia 
budowli we Wzajemnern Ubeipieczenin Guberni:ilnern. 

3) PolisQ Towarzystwa Uliezpiec\ieli orl oguin, o ile budowle 
przedstawiają wart0śe wyższą, aniżeli G,000 rub„ i jeżeli zostały do
dntkowo zaasekurowane w któremkolwiek Towariystwie aseknra
cyjnem. 

4) Wyka11 dochod<>w za ostiitnie i3 lata, lnb ia l - 2 lata, je-
żeli inbndowania w11nicsione zostały niedawno. 

G) Akt kornisyi policyjno-sa11itnn1cj (o przyj<,;ciu dornu). 
6) yYyciqg z wykazu hypotce11nego. 
7) 8wiadectwo z Mng·istratu rn. Lod11i co do ilości oplacauych 

rocwie podatków. 
8) Kopi<1 powyższego (7) świadeetwa, poświndczon~~ przci rc

gentit, jeżeli w wy kaiie hypoteeznyrn ( G) niema wzrnian ki o znajdu
jących się na uiernchorności 11abndowaniach rnurownnych„ 

Jednocześnie ze iłożeniem powyższych 8 dokurneutów, przystępu
jący wnosi do kasy Towariystwa tytnłem lrnueyi uu pokrycie kosz-
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tów 1 / 2 ;~ od sumy żądanej voiyczki: po przyznauin lub odmówieniu 

pożyczki otrzymuje t:izczcgółowy r'.tehnnek wydntl~ów orn.,, przeka.,, do 

kasy 'l'owa1·.,,ystwa celem odebrnll!a res.,,ty lrnucyi. 

Po otr.,,ymauin nd petenta ws.,,ystkich dokumentów, .Dyrekcya 

Towartystwa deleguje kmni8/fl! sp1:mcdząjącą, doż.om~ z ~ człoukó_w 

r.I'owarzystwa i hndownic;i;ego (dla fab,ryk-:-z 4 c.'-.ło~kcn~ 1 lmdown1-

c.,,ego) do sprawdzenia wykam dochodow t okresleurn _1stotneg·o sza

cunku nierucbomosci, mająeej byt\ obcitvi.oną vożynzką. Składając Dy

rekcyi rclacyę ze sprawdzonej nieruchomości, komisya określa jedno

cześnie wysokość pożyczki, jaka jej zdaniem n10ze być przyznaną; 

ostatecw,na wszakże deeyzya o ·wysokości pożyc.,,ki zapada później na 

posiedzeniu Dyrekcyi. 
Zawiadomiony listownic i1rzez llyrekcyę o przyznanej pozyczce, 

przystępuii~cy powinieu złożyć Dyrekeyi tak .,,waną ukcept1u'.1;q pożycz

ki, w ktć;rej pomiędzy innemi obowiązany jest: 

1) oświadczyć, cr.y życ.,,y sobie otrzymać pożyc.,,kę natychmiast, 

lub też '/,Megnlować j:~ do na,stl4(lllego półruc.,,a; 

2) wymieni1S, przed którym regentem prngnie ze.,,nau akt wy

płaty; 

3) złoży1\ g·otlnvką w kasie 'l'ovvnrzystwa pierwsz~1 ratę, jaka 

przypada od przywunej pożyc.,,ld. 

Dla leps.,,ego uo.,,nmieuin p. l (t. j. zaregnlownniu) objaśnimy to 

na pr.,,ykładzie. 

Otóż., pr.,,yst~p11j :1cy ot mym ał od Dyrekcyi 'l'ow ar.,,ystwa z:twia· 

domienie, że na liosie<lzeniu Dyrekcyi. odhytcm w dniu 7 lutego hic" 

żącego 189H roku przyznam~ mu :.r,mitnła pożyczlrn w Bnrnie I 0,000 rnb. 

Jeżeli przystępujący życzy sobie natychmiailt otr.,,ymać pożyczki'), wi

nien wnieść mtę Listopadową 18 .98 ·1·ukn, jeżeli .,,a~ pr.,,yst1arnjący ży

czy 8obie otrzymać pożyczkę w l\fn.jn 18!)~) r. uatenczas 1n11osi mt~ Jfo

jową 18.1),<) ·1" (w tym wypadku ma e%as wnieś<.\ rntę w kolwu Kwiet

nia l8fl9 r.) 
Gdy akt wypłaty wni·esiouym został do hypotcki i .,,atwienho

nym pr'/,C'" wydzinł hypotec.,,ny, nastra1uje faktyczna wyplata pożyczki 

listami z,:rntawnymi w lrnucelnryi hypoteki przez d<:legownncgrl ze Ht.ro· 

ny 'rowarzyst.wa w ollccności sekreta1·.,,a bypotecznego. 

Z przytoc'l.onyclt wyźej ośmiu dokumeutów, jakkolwiek wsz,ystkic 

niezbędne są dla. otr%yma11it1 poźyczki., na wysokoś6 takowej wpływn

jt) dowody 1 i 4. Pomiędzy wieln czynnikami, wpływającymi na wy

sokość tHhiel:tucj pnżyc.,,ld, glówniejszemi Sti następujące. 

Poźyczka nie powinna przewyżs.,,ać: 
I) pięciokrotnego llochodu roc.,,nego ustanowionego przeil kornisyą 

:,iprnwcfaająeą; 

2) połowy ceny technicznej cnłcj 11iernchomości; 

B) sumy, jaka wypadnie od rednkcyi s.,,actrnku ogniowego. 

OlJlic.,,enie techniczne nskutec.,,nia się w ten spos<'1b, że oblicza 

się ilość stóp sześciennych, 11,ajętych przez 'f,ttbudowania i mnoży si~ 

pl'ilez cenę, stosownie do kategoryi, do jakiej komii;ya flprawdzajqca 

77 

je zuliczyh1 i stosowuie do tego, w jakim stanic .,,uajtlują się bu

dowle. 
Budowle kla::iyfikowane są na nnstępuj:1ee grupy i podgrupy: 

A. Budowle mies.,,kalne mmowaue: 

1) .,,e s.,,c.,,ególuą starannościl1 wy k.011.c.,,one; 

2) skromniej niż powyżs.,,e wykoitewne; 

8) budowle mies.,,kalne os.,,c.,,ędnej komitrnkcyi; 

4) „ os.,,czędnej koustrnkcyi be.,, pieców, 

zimowych okien i t. p. 

B. Budowle fobryc.,,ne i gospodarskie. 

C. Budowle drewniane*). 

D. Ogrotheuia. 

Każda z powyższych grnp budowli ma swoją cenę zn stopę kn

hic.,,na stosownie do tego z Hu pietr sie składa budowla, przyczem 

cena j~st tern większq, irr. mniej je8t pięti„ 
Przykład. Dom dwupiątrnwy ma 71 stóp frontu, 50 :"~· głębokości 

i 45 st. wysoko.~ci. Jeżeli komisya sprawdzaj~~ca zakwald1kowala d~m 

do grnpy A, podg·rupy 2, to ilośc\ titóp knbiczuych rlomn 16l.7:i0 

ll1110ZJ Hię: lll'Ze'/, 12~(1 , jeż.cli dom jest W dourym stanie, 

10 1
/.1 w średnim „ . 

72; w .,,Jym stanic· czyli techmc.,,-
„ ~I '' ,, " . ' ' 

uy s.,,:wunck wynosi: w pierws.,,ym wypndkn 20.488 rh. :i.:l1/3 kop., 

w drugim wypadku lG.579 rb. 37 1/ 2 kop., w trzecim wypadku 12.400 

rnb. Si:P/3 kop. 

Gdyby powyższy dom był o tr.,,ech piętrach i tejże wysokośei,. 

techniczny szacuuck 1n·.,,edstawił by się w następnjt1ey sposób: 

jeżeli dom jest w dobrym stanie, to muoinik ll 1/2 kop. 

8rcdnim ~Jl Is 
złym (P/.1 

Dla budowli fahryc.,,nych stotiujt} się te sanie Jll''/,Cpisy, co dli~ 

llornów mies.,,Jrnlnych z ta 1· e1luakże różnica, że wysokoi'.H\ pożyczki 
' • . • f' I 

.,,:deim~ jest od miejticowości, na której zna,iclttją się budowle · :~ n·yc.,,-

ne. Pod tym względem fa.bryki po1hi0lone H:ł ua 4 rewiry: dl:.1 fabryk, 

.,,unjdnjących siq w 1-·ym rewir.,,e wysokośó pożyczki rówua i:lIQ •
1/ 2 c~

ny technic.,,nej nicruchon108ci, tlla :2-go rewirn '/ 1 ~ ceny tcelm10z1rnJ, 

*) K:1 hudowl(.>, dff,Wni1111n 1'11w;u·1,y,;lwo w zas1ul1,i(: [Hiżi ,.,,.1; 11iu 11dzi1•!:l. 

Olllk1,1:11iL' 1rnr1.n~<·i i1·l1, g1ly mit.ią wsptllna z rn1tr•1wa1H1111i h11(lnwla111i ill'[HJl.(:k(/, 

nrn ,iu11n11kż1: w pl i· w im wi•:;nkoU: 1tdzieJa111:,i pożl'('Zi~i, . zu wzp;l1,:1l11 na 11·)ększu 

hezpit"·ze1'1st.wo, .iilkiu pr;,e1hl.awi;1 1.alm 1t11.·rnelt1111ir1:;e 1ll;1 'l\1wa1·zic;Lwa hre1ly

towego. 
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<lla 3-gu rewirn 1/ 3 eeny techuicznej, dla 4-go rewiru 1/ 4 ceny teeh· 
nicznej. 

Jeżeli nieruchomość składa się z zabudowa{1 fabryc:t;nych i miesz

kalnych dornów, to pożyczka zostaje oblic11oną 01:1obuo dla fabryc:t,nych, 
osobno dla mies:t,]rnlnych budowli, i re11ultaty sumują się, tworząc w ten 

sposób jedną pożyczkę. 

Najwięks11y wpływ n~ ;vysokość p~życzki ma S:t,aCtlllek ogniowy, 
zredukowany według przep1sow specyalme przez 'l'owarzystwo przyje
tycb. Prawo 11 d. 20 Lipca 1870 I'. o wzaJ'emnem gnbe·1·nirtlnmn ube;

J!ieczen1:u. pozwaJa właścicielom niernchorności zaasekurować b ndowle 

murowane w ten sposób, aby mury były ube11pieczone nie tylko w cał
kowitej ich wartości, ale i w a;~, 1/ 2 , 1/ 4 wartośei, stosownie do woli 
ubez1JieczająL1ego; mnry piwnic11ne mogi1 być zupełnie wypus:t,cwne 
z szacunku. Otóż, redukcya polega na tern, że Towarzystwo wykre

śla z szacunku mury piwniczne, 8Uterynowe i fnndameuta, czyli że na 
powyższe mury wcale nie ndzielu pożyc11ki; sklepienia mnrowaue przyj
muje w połowie wartośei, :t,aŚ cenę 11tt mnry wi;zystkfoh pięt·1„ prócz 
podd:ii;11a, redukuje 1lo 1/ 4 ich wartości. ~'o ostatnie oznacza: jeżeli 

w szacunku ogniowym mury 3-go piętra taksowane były w cułej war
tości, 2-go-piętJ.'a 3/.1 wartości, l-go-1/2 wartości, parterowe- 1/,, war
tości, to 'l~owariystwo odejmuje: 11 ceny za mury 3-go piętra-3/4 war

tm3ei, 2-go piętni- 2/4 wartości, 1-go piętra- 1/4 wartości 11aś z parte
rowych murów nic nie odejmuje. W ten sposób otrzymujemy zre{ln

kowan,y szacnnek, czyli uaj wyższt~ cyfrę pożyc11ki, jakiej 'l'owarzys two 
może ud:t,ieHć. 

, Sposób ~estawienia redukcyi dowodzi, jnk nierozSf.Jtdnem jest żą
clac od techmka, 8porządzająceg·o szacunki ogniowe, aby dążył do 

otrzymanin. jak uajwię~s11ego rezultatu, do c11ego niemało prnyczyniają 
się ageuei prywatnych 'l'owarzystw Ube11pieez(~ń od og·nia. Ci ostatni 
często narnawiajfl; ubezpieczająeeg-o się, aby postawie teehuikowi wa
ru.nek ofr:t,ymania najwyższej cyfry, tłomacząe 1:1wą radę tem, jakoby 
większy szacunek wpływał na wysokoM pożyc11ki. Ponieważ każda 

część budowli, jak 11aprz.ykład drzwi, okna, podłoga drewniana etc. 

zostają otaksowane '~edług rze.czy"."ist~j ich wartości, to więks11y re
zultat pny taksowamu budo.w~1 ?siągmemy li-tylko w\edy, gdy mw·,11 
otal.:8owa11e zo.~tcmą w ccilkowitcy rnh wartości. Tymc11asem wiadomem 

j~st z prnl~tyki,, że ~nry. domów mieszkalnych, s11c11ególniej dolnych 
pt.<itr prnw1e ~1gdy się me, lialą 1 (wyjątek pod tym w11ględem stano

~Vllł budowle fahryez.ne, l~toryeh. mnry c11ęsto rysują siti podczas po
zaru) a zatem nbezpiec11a,Jąll)' 111epotr11ebnie płaci cale lata premium 

p~·ywatnyrn Towarzystwom Uber.picc11eń za mury. U względniaj;~c wres11-

crn rer~nkcyę. sr.aeun.kn prz~z 'l'owarnystwo Kredytowe, pr11yehod11imy 
do wmosku, ze pow1ękHzan10 s11amrnkn pr11e11 taksowanie murów w:,i'r,v1:1t

~ich piętr 'V. pe~n?j .wartosei jest (~l.a ubezpieczającego się rzec:t,ą uiepo
z~daną. .Najlepiej. Jest. po11ostaw1c kwestyę taksowania rnurów uma
nrn techmlrn ube11p1ee11en1 który ze swej strony, biorąc pod uwag~ 
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konstrnkcyą budynku, wie najlepiej, w jakim stopniu zagrożone są 

mury, na wypadek pożaru, i stosownie do tego szacuje mmy w całko
witej lnb też l\Zęśeiowej ich wartości. Za ogólną zas zasad fi, przyj mnje 

się taksow::tnie murów wyższych piętr w całkowitej lub a/1 wartości, 

dolnych piętr 1/ 2 -
1/ 4 wartości, za~ piwnic11ne mury całkiem do obli

czenia nie wchodzą; zasada powyższa tłomaezy się tern, że mury dol
nych pifitr s11 grnbsze od mm·6w wyżs11ych piętr, skutkiem ezeg·o szan
se ich eo do psucia się uu, wypadek pożaru są znacznie mniejs11e. 

Całkiem inaczej rzecz się ma z budowlami fabryciuemi, szc11egól

uiej parowemi. Mlll'y fabryk parowych stanowią ze słupami, po1leią

gn,mi i trausmisyą jakby jedną nierozerwalną całośe, i przy większych 

nieco pożarach nie było prawie wypadku, aby mury nie zostały 

uszkodzone. Dla tego też przy taksacyi fabrycmych budowli, mury 

wyżs:t,ych trzech piętr szacują się w całkowitej, 11aś parterowe 1/ 2- 1h 
wartości. 

II. 

Wartośe p \ac u komiqa sprnwLl11aj ąea ustnnawia w następnjl\CY 

8po8óh: bndowuic11y 'l'owar11ystwa spor·r,ącl11a plnu sytuacyjny nierncho
mości i oblic:t,a ilośó łokci kwadrntowych zajętyeh pod budowle i pod 

ogTody (nie11ahmkowane), a następnie re11ult}1ty mnoży lll'llCll cenę 

ustanowioną przez 'l'owar11ystwo. W tym celn Towarzystwo Kredyto
we ma ułożoną tabelkę, w której wyliewne si~ ws;.o;ystkie ulice m. Lo
dzi wra11 :t, ceuami jednego łokcia kwadratowego dla każdej ulicy. Na
pr11ykład dla ulicy Wólc11a,l1skiej tabelka w;;kazuje następujące ceny 
placów. 

Od pocz}1tk11 tej ulicy, od p!'>luocy do 
ulicy Ziei.onej 

Od uliey Zielonej do Ro11wadowt1kiej 

Orl „ Ro·r,w tulowskiej do Kr.~tnej 

Od Kątncj do ko11ca ul. Wólczaiisk. 

Cena 1 łokcia kwadr. 

Pod Pod 
hndowlnuii ogrodami 

Ruble i kopiejki 

1()2l/) 
I 

C) I 45 "' --~·- i 
'l 40 -·--

I 
'l7 l/ •. 2 

l 05 - 221/2 
lrn i 

- -- 1. 22 1 /~ 
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nr. 

Przystępujący do 1'owar:.1ystwa, po oclebrnuiu zawiadomicuia 

o wysokości 'pr7,yznanej mu pożyczki, nrn prawo ,h podnieść 

w ciąg·u jednego roku od dnia zawiadomienia. 'l'o samo prawo służy 

właścicielowi, który odebrał tylko C'l.ęM pożyczki i zechce w ciągu. 

~·olcn, by Towarzystwo dopłaciło mu resztę, jaka pozostaje po potrą

ceuin podniesionej pożyczki z pr'l.yznanej. Naprzykład: 'l'owarzystwo 

pr'.f;yznało pożyezkę w ilości rubli 15,000; przystępujący poduiosl tyl

ko 10,000 rubli, gdyż więcej Wt razie nie potrzebuje. Oti'iż wlnścicie

lowi slnży prawo w ciągu roku prosić o resztnjt~ce 5,000 rnbli, be z 

obowiązku przedstawiania jakichkolwiek dowodów. 'l'ego rodz11jn po

życzki na'!.ywają si<,) ur:'11pelnic~jącerni. 

Gdy włnśeicicl nienwhomości, obciqżonej pożyczlu~ Towarzystwa 

wzniói-;ł nowe budowle, slnży mu prnwo ptosió o dodatkrm.·r? 11oź!1czkę, 

i>rzyczem powinien przecl::1ta.wić te snrne dowody, jakie potl'zcbne 8ą 

przy pierwotnej pożyczce (l ---- 8). Akt przyst~wienia nie jest wyrna

galnym. 
Po upływie 1 O lat od dnin. otrzymania pierw otu ej pożyczki, wła~ 

ścicielowi służy prawo prosić o dodatkoicą poźyczkę w ilości, równającej 

się części spłaconej, przyczem powinien przed13tawić dowody: 4, 6 i 'i' 

(ob. pożyczki pierwotne). Gdyby w ciągu wzmiankowunych 10 lat 

wa?'tość nim"uchomoiJci 1: dochód z takowqj podni'osly sią o ::łb%, właści

cielowi służy prawo prosić o podwójną 1iożyczkę dodatkową: 1) c11<;sci 

spłaconej; 2) części jaka wypadnie od przetaksowania budynków. 

'V\T tym wypadku właściciel winien prnecMawić dowody: 1, 2, :3, 4, 
6 i 7 (ob. pierwo1ne pożyczki). Akt prr,ystąpicuia jest wymagal

nym. 
Jest jeszcze jeden rodzaj pożyc'.hek, tuk zwanyeh or.lnrncio11ycl1. 

Dla :.1rozurnienia tego rodzaju pożyczek, przytoczymy przykład. Wla
ściciel nierncliorności, obciążonej pożyczką pierwotną w ilości rubli 

12,000, pragnie odnowie ją 110 10 latach; pr:.1nrnśćrny, że po 10 la

tach po't.08tało jeszcze do umorzenia 9,800 rnbli. Ot<'iż dla odnowie

nia pożyczki właściciel wiuieu spłacić jedr 1rw1.owo D,800 rubli i pro

sić o uową poiyezk~ w takiej samej smvrn rnhli 9,800. Pr"y takiej 

mani pula cyi wlni'.wfoicl, wvrnwdzie płaci rnty ua nowo pr„ez 2i/ 1/ 2 lol, 

ale płaci raty od sumy D,800 rubli, gdy bez odnowienia pożyczki, 

płaciłby in·zez 181/ 2 lat rnty o<l snrny 12,000 rb .. Dla odnowienia po

zyc'!.ki potrzebne są dow.ody: 4, G i 7 (ob. pożye:.1ki pierwotne). Akt 
p1';.',ystą11ie11ia jest wymagi1lnym. 

Uwag~t. Bliższe s:.1c'l.egóły o pożycr,lrnch e:.1ytelnik z11a]dr,ic 

·w pracy p. L. Gajewiczn: „Zasady postępowania . w Towanystwic 
l{redytowem m. Lodzi." 

IV. 

Tlł~SA 

s.zc.zsg6łowa placów w m. hod.zi położonych; 

poddawanych pod bQ.zpiec.zeństwo pożyczek 
Towarzystwa Kredytowego w m. Łodzi. 

„Czas" Dz. informacyjny. () 
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\ Xo UJ i,, a Na przestrzeni bu<~'.~,'l.,,,;l_o_g_;;)~{!mJ ~\ rewirn --\ Ruble i kopiejki 

__ L\---ł-j ------1\--1 T:"5~0 I ;n1/2 
XI Aleksanclryjslrn Na całej. przestrzeni . 1 05 - 221;„ 

XX.TU Anny „ „ . " · · I ' "XXI Andrzeja Od ulicy Pwtrlrnwsk1e~ 1 __ L)() I 
_. ,I. · do uliey Spaccl"<)\Ve.1 -t -

" 
xxnr 

XIX 

XXI Benedykta 

,, 

xxn 

XI Brzezińska 

1V " 
Brzeżna 

IT Cegielniana 

lll 

IV " 

Od ulicy Spllcerowe.J 
do ul. Wólczai1skiej 

Od n li cy W c'.1lcza{1skiej 
do Długiej. . · · 

Od ulicy Długiej do 
ulicy Le:::l'./,llO • 

Od ulicy Leszno do 
ko1ma Audr'l.eja . 

Od ulicy Piotrkowskiej 
do 11li<1y Spacerowej 

Od n licy Spacerowej 
do vVól0zafrskiej 

Od ulicy Wól0zufrskiej 
do [)ługi ej. 

Od nllcy Długiej na 
za('bód do lasu miej-
skiego . 

Od pl:wn Kościelnego 
do Fr:i11ci:,;zlrnusiej . 

Od 111. U'rauciszlrnirnkiej 
ku wschodowi 

Do uli cy Mikołajskiej 
Od nliey Mikołajskiej 

do ul. Widzewskiej 
Od wschorlnic.i granicy 

miasta do 111. W odll ej 
O(L n li cy W oduej do 

ulicy Targowej 
Od ulicy rrul'gowej do 

Widzewflldej 

4 

4 

4 

2 

2 

l 

20 

75 

40 

75 

75 
25 

50 

!i() 

~)() 

50 

- tiO 

- 15 

- -Hi 

_ .1r> i 
'+• I 

- ;:171;J 

- 22'/: 
- :371/J 

- ilO ! 
- i.W ' 

- 22 1 1~ 1 

I 

291/' 
,;..i 2 

-- :30 

I 

V Od uliey W i1lzewskiej 
do Wsdwdniej 

l 

3 45 I 

XVI Od ulicy W sdwclniej 
do iachmlniej z wy-
hwze11icrn Piotrkow
sl~iej. 3 - 50 

I I -- --

: I 
· I ;\:, 

I '·"' 

1 rewirn 

I i 
~'~---'~~~~~~-'--

u I.i(',(), Na przestrzeni 

-··· - -

Cena jednego I 
łokcia O 

--~' Pod I PtH! I 
lrndowlami ogrodami I 

Ruble i kopiejki 

: xvn I Cegielniana I Od ulicy. .z:1chodniej I 
· do DługieJ . . . 3 

X VIU „ Od ulicy Długiej do 
ulicy Leszno 

XTX „ Od nli(\Y Leszno do 

xrn 
I XXII.I. 

XH 
i 
I 

XVll 

XX 

XXJU 

XI 

xm 

,i xrv 

u 

Ill 

IV 

X 

xrn 
X 

Cmentarna 
Czerwona 

Długa 

Drewnowska 

" 

Dzielna 

" 

" 

Ekaterynburska: 
Ewangelicka: 

lasu miejskiego ku 
zachodniej granicy 
miasta 

N a cnłej przestrzeni 
11 " tl 

Od północnej granicy 
tej ulicy, ar. do ulicy 
Kon:;tantynowskiej. 

Od ulicy · Konsta11ty-
11owskiej (lo ulicy 
Zielonej . . . 

Od nlicy Zielonej do 
lfozwadowskiej . . 

Orl nl. Hozwadowskiej 
do końc,a ul. Długiej 
orl polu dni a . . . 

Od Starego Hynku do 
' ulicy Zachodniej 

.Od ulicy Z·whoduiej 
kn zachodowi a~ do 
cmentarzów 

Od lin i i, grauiczi10ej 
z m11eutarzami dtt
lej nn zuchód 

Od początku tej nlicy, 
1.c W[';chorlu - do 
ulicy Worlne.i 

Od ulicy Wodnej do 
'l'ar,u;o we.i 

Oil ulfoy rl'argowcj do 
Widzew1:1kicj 

Od nli0y Wid·,;ewskiej 
clo Piotrkowtikiej 

Na cnlej przestrzeni 

" 

- 50 
1 
1 

2 

2 

1 

l 91/ ;./ 1 
();; 

05 

ii O 

- -1,5 

- ()() 

-· no 

;J 

50 

7 i) 
12 1/2 
02112 

- 15 : 
·-- 221/2 
- 22112 

I 
-- j:Jo : 

- Jf> 
I 

I
•> 71 I ~ -- ,) /2 

: I 
991.i \ - ""'".;J/::! 

- ·15 

i 

921, I - .., 1~ 

- ::io I 
- :37 1 /~' 

. . I 
- 7•> I 
-/·l'.)11/ '-l .:.J I ·~ 

- ':>71" 
, 'J I!.! 

-!>'· 
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1
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i N~ pd I . 
I . U 1 i c ni Na przestrzeni budo~larni og;.~)~l~mi : 
1

\ rewiru Ruble kopiejki 

u 

III 

IV 

XI 
I 

II 

m 
IV 

VJ 

X 

XIII 
XI 
XI 
IY. 
V 

X XIII 
XXHI 

XXIV 

Fabryczna 

" 

Franciszkańska 
Główna 

vel Rokicińska 

11 

" 
Goltza 
Jakóba 

Jer.ozolimska 
Juliusza 
Kamienna 

Karola 
Kątna 

Od wschodniej grani.cy 
miasta do linii, od
powi.r,dającei ulicy 
Wodnej. · 

Od linii, od powiada
jącej ulicy Wodnej 
do ulicy 'fargowej, 
ku zachodowi 

Od ulicy 'l'argowej, do 
Widzewski.ej . 

N a całej przestrzeni . 
Ocl wschodnich granic 

miasta do drogi przy
legającej do lasu 
miejskiego. 

Od powyższej drogi 
polnej do ul. Wodnej 

Od ulicy Wodnej do 
Targowej 

Od ulicy Targowej do 
Widzewskiej 

Od ulicy Widzewskiej 
do ul. Mikołajskiej 

Od ulicy Mikołajskiej 
do ul. Piotrkowskiej 

N a cu łej przestrzeni 

" 
" 

" 
'' ,, n 

Od początku tej ulicy, 
ze wschodu, aż do 
linii, odpowiadają-
cej ltJ.sow1 miejskie
mu, ku zachodowi . 

Od linii, odpowiadają
cej granicy z la-

- 60 

90 

1 j50 
1 150 

60 

90 

50 

2 ()2 1 /~ 
1 12 1 1~ 
1 50 
1 fi() 

1 50 
3 
1 05 

1 05 

sem - na zachód aż I 
do granicy miejski.ej, . - 60 

'-

;30 

371/2 ' 
371/2 

30 

I ~ 

15 I 

-- . ------· -

I 
I 
I 

J\il I 

, I 
'I rewiru 

11 
XVI 

XVJI 

XVIII 

XIX 

i 
i I vr 
11 XI 

X 
XVlll. 
XVIII 
XVIU 

XI 

" 

I 

xvrn 
" 

XIV 

Vlll 

IX 

xxu 

XX 

--··" 

U 1 i ca 

Konstantynowska 

„ 

" 

" 

Kolejowa 
Kościelna 

Krótka 
Leszno 
Lipowa 
Luizy 

Lutomierska 

„ 

Łąkowa 

n 

Mania (osadn) 

' 

Mikołajska 

" 

Milsza (szosa) 

" 

o 
o 
o 
o 

N 

'" 
" „ 

" 
" 

85 

Na przestrzeni 

cl N owego Hynku do 
nl. Zachodniej . . 

d ul. Zachodniej do 
ul. Dlngiej 

d ul. Długiej do ul. 
Lesllno . . . . . 

d ulicy Les!lno na 
zachód do lasu miej
skiego . . . . . 

a całej przestrzeni 
11 „ 

" 
" 
" 

" " . 
Oe Starego Rynku do 

o( 
ul. Zachodniflj . . 
l ul. Zachodniej ku 
llachodowi do grani
cy miasta . . . . 

Do ·ulicy Leszno . . 
przedłużeniu rn uli
C<~ Leszno . . . . 
ttce, położone za 
cmentarzami i ciąg
nqco l:lię aż pod las 
miejski - do osady 
„Mania," oraz w 
przedłnźenin ul. Pod
·zecznej od wschodu 

w 

Pl 

l 

k 
o 

Od 

u zachodowi ( t. j. 
d linii ulicy Długiej) 

nlicy Dzielnej do 
G 'łównej . 

O<l 
l 

ulicY. Główuej do 
iliey ::Hej Emilii . 
ulicy Wólczailskiej 
o nl. Długiej 

Od 
<l 

O<l 
l 

ulicy Długiej do 
11. Pm'1skiej . . . 

Uena jednego 
łokcia O 

:z~1~~ir~~~~-i--
Ruble i kopiejki I 

3 75 

2 62 1/ 2 ao 

75 221/2 

3 
1 
3 

75 
75 
75 

15 
4-5 
'J71/2 
4-5 
221/2 
221/2 
2'21/2 

45 15 

') '"')I/ .:;..J U.:.J 2 

1 50 

2 -10 

ao 



8(l 

U 1 i ca 

· ·· ·· ··· Cena jedn.cgo ···· · 11: 

łokcia O · 
-·· -· -·----· ···-· ............ 1 

Pod I Pod '[ Na przestrzeni budowlami ogrodnrni 
rewirn 

I Ruble i kopiejki I 
---!-------!----_,____,_~I 

I 
Milsza (szosa) Od uliey Pa:lt8kicj do· 1 ' / I XVHJ 

X.lX 

l Il 

IV 

\'I 

XXVl 

Nawrot 

" 

Nowomiejska 

XYlll Nowopanska 
XXI Nowo Spacerowa 

xnn 

IY 
XVUI 

X 
XVH 

I 

I XVJll 

li XlX 

jxxnr 

Ogrodowa 

Olgillska 
Panska 

Pasaż Meyera 
Pasaż Schulca 

Piotrkowska 

ulicy Leszno . - 75 - f:!2L~: 
Od nliey Leszno do i · • 

l:1;;n mi e,iskiego - 50 - 15 1 

Od ulicy Wodnej do 
Targowej 

Od ulicy Targowej do 
'Vidzewsldej 

Od nlfoy Wid'.ll wskiej 
do ulicy Mikołaj
skiej 

Od nlicy Mikolujskiej 
do nl. Piotrkmrnkjcj 

O<l Stareg-o Hynku Ho 
N o w cg· o Hynk n, 
wrnz '.l placmui, po
łożonymi prny N o
wym Ry11k11 

Na całej przestrzo11i 
Od ulicy Andrzeja do 

uliey Anuy . 
Otl nl. Nowomiejskiej 

do ulicy Dl 11g;iej 
Orl ulicy Długiej do 

do ulicy CmentanH'.i 
właczuie 

Na e:~lej przestr;,,cni 
Od n l. Kon stan tynow

skiej i Zawadzkiej 
do RZOt<y .Milsz:n 

N a eałej przestrzeni 
Od początku tej ulicy, 

ze wschodu. nż do 
nlicy Dług·iej . • 

Od uliey Długiej do 
Lesznu 

Od ulicy .Leszuo do 

I 
lasu miejskiego . . 

Od N owego Hyn.ku do 
ulicy Przejnzrl . . 

- DO - 30 i 
1 50 

. 2 16')1' 1·„,.,, I ~ 1~ - ,) .j 

2 f 02 1 1~ - 45 

I 

G I~ 
-- 175 

- 7:;; 
- 22 ·~ 

2 150 

" 125 
- :i() ! 

} ll6fil/2 = 
"h I - /,) -
75 

19•)! 

1~711: 

I
')•) I/ : 
.:...J.... 2: 

- 1:371/1!1 

: 

i 
- 75 - ·2:Jl/2i 

- 50 I 
15 I 

7 50 - /;) I 

87 -· 

·--............. „"'!"""' ....................... "!""""~-....... ~ ........ -~~- --- ----1 
I Cena jednego 1 

I 
lokeia [] 1 

I 
i\ii U 1 i e u,, Na 1wzestrzenl bi1 ~~~~11.~1il :1~~~-)l(!n-1i I 

rewiru· 

I Ruble i ;:;iejl<i I 

l~~__j'--~~~-~~'--~~~~~~~--t-~-

: xxvrnl Piotrkowska I Od. ł!licy ~rzej~zd do I -i -
ulJCy Głowne.J . . 
(wyłącznie) (i I -

XXlX 

xxx 
XI 

XXII[ 
XL 

Il 

III 

IV 

V 

XV[ 

Plac Kościelny 
Placowa 

Poci rzeczna 

Południowa 

" 

XI Północna 
I I Przejazd 

111 

lV 

VI 

Od ulicy GViwnej do 1 

ulicy Ś-tej Emilii j 

(wyłączn,ie) 4 · 1 :n~. Oil ul1Cy N-tej Emilii 
1 

rlo granicy rniej13Jdoj 
od poln<lni:t 

Na całej przestrzeni 

6tl St'.ll'Cg'O I{ y'u lrn cl f~ 
ulicy /';achoduiej 

Od n li'cy Znchodniej 
n~1 zachód do ko1icn 
nlicy Podrzecznej 

Od 11oczątlrn tej ulicy, 
ze w13ehodu, do uliey 
v\r od n ej 

Od ulicy W od n oj do 
uliey Targ·owej 

2 :25 
I 50 
I. ,05 

I[)() 
I 
I 

12~ 

45 

30 
i37 }, 
22l 

:w 
Od nliey 'J'argowcj do 

Widzewskiej i 50 :n~· 
Od uliey Widzewskiej 

do ulicy Wschodniej 
Od ulicy WBchocłniej 

do Piotrkowskiej 
Na cale.i przestrzeni 
Od drog·i polnej, przy· 

le gaj ric<'j do lmrn 
miejskiego, ze wscho
d 11, do nlicy Wodnej 

Od nli<~y W od n ej do 
ulicy Targowej 

Od ulicy 'J'nrg·o" e.i d11 
11licy WidYewrikiej 

Oil ulicy Widzewskiej 
do ul. Mikol:i.jAkiej 

Od ulicy Mikobj;;kic·j 
do ul. Piotrkowskiej 

3 

" .) 

'·' i> 

7fi 
7G 

: ()() 
i 

ino 

I Go 

1::7 l 

;JO 
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l"' I 1·e,'.1v''~-i1·11 - Ce1~\~<}i~1cl[f o -I .11 ----p~,~1--,----p~1 
U l i e a Na przestrzeni budowlami ogrodami ! 

1 

Ruble i kopiejki 
11---;.----'-.....;.---~...,...---

Przęclzalniana I Od P.ó~~ocy do Ś-tej I II 

VI 

X 

XXIV 

X XIII 
XI 

XXVI 
VI 

xxv 

VI 

111 

JY 

IV 
IV 
„ 

XV 
XXI 

XI 

Pusta 

" 
Radwańska 
Rokicińska 

(patrz Główna) 
Rozwadowska 
Rynek Stary 
Rynek Nowy 
,Rżgowska 
S·tej Emilii 

" 
Ś-go Andrzeja 

(patrz Andrzeja) 
Składowa 

Skwerowa 
Smugowa 

" 
Solna 

Spacerowa 

Stodolniana · 

Ennln . . . . . - 60 -- 22 1
/ 2 

Od ulicy Ś~tej ·Emilii : 
(lO południowej gra
nicy miejskiej 

Od ulicy Widzewskiej 
do ulicy Mikołaj
skiej. 

Od ulicy Mikołajskiej 
do ul. Piotrkowskiej 

N a cnl ej przestrzeui 

N a całej przestrzeni . 

n " " 
Od początku tej ulicy, 

- 40 

25 
-- 60 

I 
05 

2 
3 75 

- 75 

ze wschodu, do ulicy I 
Przedzalniancj . . - 4!) 

N a pozostałej ' prze- I 
strzeui - 75 

Do linii, odpowiada
jącej ulicy 'l'argo
wej, ze wschodu ku 
zachodowi. 

Od linii, odpowiadają
cej ulicy 'fargowej 
do ulicy Widzew
skiej. 

N tt całej przestrzeni 

'' '' n Place położone za n l. 
Smugową 

-- 1~)0 

I 
1 150 
l 50 
1 150 

- 75 
2 621/2 

~ 
15 I 

____ 30 I 

- ~i71/2! 
-- 15 ! 

-- 221;21 
- 37 1/21 
-- 75 ! 

- 15 i 

-- 15 I 

I 
-- Hi i 

;17 1/21 
- 37 1/21 

•171; i ··- d 2 

- 130 i 
- 45 ~ 

i 

N a całej przestrzeni 
Od ulicy, Zielonej do 

ulicy S-go Andr;t,eja 4 
1 

- 45 I 
121/2 -- 221/2 1 

rewirn 

T 

Il 

HI 

IV 

V 

XVl 

l\l 
IV 

vr 

V 

VL 

lll 
m 
XI 

XVH 

I 

Ul ie a 

Średnia 

Targowa 
Tylna 

Widzewska 

„ 

Wodna 
Wodny Rynek 

Wolborska 
Wólczańska 

- 89 --

Cena jednego 
łokcia O 

Na przestrzeni 
-P~tl-1-Po(i--I 
budowlami ogrod1nni [ 

Od poczt~tku tej ul„ ze I 
wsehodu do drogi, 
przyleµ·aj:1ccj do lasu 
miejskiego. 

Od powyiszej drogi 
do ulicy Wodnej 

Od ulicy W odncj do 
'rargowej 

Od ulicy 'l':irgowcj do 
Widzewskiej 

Od ulicy Widzewskiej 
do uliey Wschod
niej 

Od nliey W schoduiej 
do Nowego Hynku . 

N n całej przestrzeni . 
Od ulicy Ś-tej Emilii 

do .. nliey Widzcw-

1 

SkWJ ..... 
Od ulicy Widzewskiej 

do nlicy Mikolttj
skil'j 

Od począt.k u tej ulicy 
z północy do ulicy 
Dzielnej ( wyłączuie) 

Od ulicy Dzielnej do 
ulicy Przejllzd (wy
łącznie). 

Od uliey Przejazd do 
ulicy Głównej (wy
h1c„,nic) 

Od ulicy . Głównej do 
ulicy 8-tej Emilii 
(wyhi,eznie) 

N a całej przestrzeni 
„ " ,, 
" " ,, 

Od pocz<1tku tej ulicy, 
z północy, do ulicy 
Zielonej 

Ruble i kopiejki 

- 40 - 15 

- !GO 

- leo - BO 

1 160 
! 

il 1 _ - 37 1121 

- :-171/2 
- ~{7}/2 

] f) () 

I 87 1 /~ -- 30 

- 45 

~ ~(il/2 = ~j~ 1'1 

- go --- ;JO 

50 - :37
1/21 

621/2 - 45 



xxrr I Wólczańska 
xxm 

XV Wschodnia 

XVI 

Xl Zachodnia 

xn 

, XVll 

XVLII 
VI 

VH 

XVI 

xvrr 

XVLlf 

Zakątna 
Zarzewska 

" 

Zawadzka 

,, 

" 

BO 

I 
I 

Od uliey Zielonej do 
ul. Rozw11dow1:Jkit>j . I 

Ocl ul. l{ozwadowskiej 
do 11liey Kątnej. 

Od nliuy K~1rnej do 
ko1'tl·a nlil'y WM
<.w,:d1~kiej, Im poln
dniowi 

Or! nliey 'Nolborskiej, 
ze Ht.rony pl1!11oe11(•j, 
do nliey Śred u ie.i, 
ze strnny puluduio
wcj 

Od u
0

licy Średniej do 
ulicy Dzielm•j 

O<i ul. Lutomicnikicj, 
z pt'Jlllocy do ulicy 
Por! l'Zeczncj . . . 

Od u I icy Poclrzecz1wj 
do nl. Konstm1t.y-
11owt-iki<>j 

Od L~l. Ko11Htant.ynow
sk 1e,i rlo ul. Zielonej 
(t. j. do ko{wu 11licy 
Zneltodniej) . . 

Na enłej przestrr.e11i 
Od Rynk ll Górneg;o 

do ulicy Wi<.lzew-
t->ldej. 

Od nlicy Widzewskiej 
do grunicy ze wsią 
„Zarr.cw" 

Od ul. Piotrkowskiej 
1!0 nliey Zachod-
niej . . 

0<.l ulicy Zuebodnirj 
do 1~licy Długiej . 

Od nliey Dlngiej do 
ko{1ca nli<~y Zuwudz
ldej, z zachodu . . 

Ruble i ko11iejki i 

-1-

3 
1.:io ,. 

i 
iii) 
I 

:J l7il 

i 

') !03 1 /~ 
l7G 
I 

176 

I 
j-to 

3 17G 

2 l(u i I 2 

I 

;~7 ~-

::o 

1-J.fi I 

I.).)~ 

[ 1 ;) 

I 1 ;) 

50 ' 

4G 

I 
I 

rewiru 

XVlf 

XVIII 

XIX 

81 

Ul1c·.11 Na przestrzeni 

I Na I 
I 

Zgierska cal ej ]H"'l.CRf.l''l.Clli I r; () 
Zielona ()(! ul. l'iotrkow:-;k;c.i 

do uliey /'.;acliod- ' 
niej 

„ 7.) d 

" 
()il 11liey Zaeltocluil'.i 

rlo ulicy Dlugit)j :2 02 1
/,. 

.. Od uliey Dlngirj do 
l.ie8ZHO - 7;-; 

" 
()(! nliey Lu::;zno do I I do Ia~n rniejHkicgo. - I;)(} - 15 



OGÓLNA TARYFA CELNA 
wyuana Drzez DeDartament Opłat Celnych. 

o<:.;ÓLNA tary n1 <:~elua, wtwierdzona l l (23) Czerw mi 1891 rokn, sto

suje się do tflwari"nv, pochotl;i;ącyeh z tych paitstw, które nie zaw<trly 

trakt1l1;u ha1ntlowego „ ltosyą. 
J.{:ONW.lDJ'.'fCY.TNA :tnryt"'a eelun stosuje się 1l_o wszystkich prti'tstw, 

ktnre na zasadzw trnktal,11 z ltosyą, korzystaJ:\ i praw uprzywi

lej owanyel1. 

•• Hrntct:.o" oznat:zn wagę lącxnie z opakowaniem. 

NB. rno obliczone jest w zlocie. 

T o w a r y i m p o r t o w a n e: 

RODZAJ TOWARU 

1. Zhoża w zitll'nin wszelkiego ro(lz,1.in (o]ll'l°H'z ry

.żu), _Jrnrto!le, grodt, bób, 11ąb ko liski ( nai;innie), lrnknrydza, so

czewica 
.2. l._'{yż 

1) obrobiony (011 puda) 

2) nie llbrolliony, w plewie 

a. 1'1.~lni., stóii i Jrnsza ws1,olkkgo rorlia.iu, ( llpróc z 

mąki kt1rtotlnne.]) od pndll brntto . . . . . 

. ·-!„ 1''.ląka ka Pt o.Hana i krochmal wszelkiugo ro -

dza.i n, wermiszel, makamu, Rrrnwrot, ma,icenrn, leyokom, dok

stryrrn, s<tgo, otręby miglbtowc liez 1mp<u:lrn mrdrn owsiana do 

karmienia dzit;ei, mio~zanina kror·,itmalu z bbrnksem, krochmal 

gntowany lkla,Ji;ter) nuoszany '/, chlorkiem cynku, 011 pada . 

~1.qh:n J.cartotlau.u od p111la 

, li:roehnutl i clulrntryna od p Ltrlil 

/. ll'rr!fn: Tow11r.y wymieniono, pnywożoue w paczlrnch, p11dol

kach l t. p. tlrohnydt. opalcowaniach, oplac,Lją r:lo, 

wn1z z Wilgą opakowaurn. 01i p 1ut1 . 

5. O/i1."ro<lo'vizuy: 

1) zwykle, nieprzj'gotowane: cebula i cwsnek, otl pu1fa 

lll'lt t to 
2) solone i mr;cwn~, od. pu11t~ brutLo : 

'?u 
i o 
I 

I rb. k. 

I 
/bez cla 

I 
:l.0:> 

-[)() 

2.10 

- lfl 
-07 1/z 

rh. k. 

-Ho 

bez cła 
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BJ wsznlkit; ogro<lowiwy suszone: szpt1ra1,d, lrnrc~nrliy, ka

lafiory, groszek zielony: µrzywożono w ~wiu~ym sttrnie: cylrnryn 

w korzonkach niooptd<tlrn i nieobrabiana, fasnlct (11[ p111la tiru LI.o 

C;yko:rya w kor:wnlrneh 111b krnj<1nn, s11swna i 11in.~11-

szona od puda brnLto 
t:>. 0'1-voce i jug·o<ly .:."'\vie~e: 

1) owocu i j1ąfody świużP, solo11u, mary11011·anP i wszelki1; 

oprócz wymie11ionycl! od1tz., url pudtt hrnLto 

2) ponrnrn1icze i t·yLryny HWieże, od purla brntLo 

il) skórka eytrynoll'l\ i l'Onrnrn1']('zo1 a w Ktanie s1why111 

lub marynae;i'l, od puda brutto . 
4) wi11ogro1rn fiwieże, od pufa brul.to 
7'. 0-vvoco i J1i;ody l••nu,ho wszelkiego ro1haj11 

jak: śliwki, jagody winno, ro1hynkf, rbktylu, tamaryndy i t. p. 

nie w cukrze, marmolada turnelrn t. zw. „nv·lint-lukiun", i"~iialw:t 

od pudą . . . . 
Slivv.ki suszono, od p11da • . . . 

rr·1rar111: Suf:hc owoce i jagody. LLllliusY.•·zonc w llrolmych op11-

lrnwaniacli, opl<1cają clo wrnY. z npaknw1rnic111. 

~- J::::o<lzynki lrnry11ekie . . . . 

n. :n:apary, oliwki s1tehe, w marynacie i w oliwie. 

przewożone w he1:zlrnd1 i I„ p. 11i1J ltcrrnetye;mie :i:amknięl,y•.'h 

opakowanittcl1, ofl µuda . . . . . . . . 

I.O. Anyż, krnin, koknder, ort.1:(·hy pumarai'1ezo11'l' 

l11iedojrzalo, suche pomarn1\eze). pieprz tunwki, nrl p111la . . 

11. Orzechy: 
lJ wszelkie leśne i ogrnrlowc, oprócz wymieninnych 01!

dziclnio, pestki z brzoskwiii, moreli, ziarna 1.ykwy 01:zysz1:łrnne, 

kasztany i kokosy, od pnda . . . . 

2) migdały w skorupie i be:-: niej, pistar·yr:, orl pnfa . 

12. C..<orczyca sucha, w proszku, nieprt1ygu1,own11a: 

1) przywożona w beczkach i innyeh większyi'.11 naciyniad, 

otl p11da . . . . • . . . . . . • 

2) przywożona w nrnlydt irnezyniaelt (szklanyel1, bl11s:rn-

nycl1, w pęeherzach), wn1z z wngą opakowania, od puda . . 

18. Pusztcety, wszelkie przyprnwy, ,jako to: m11-

sztarda, soje, pikle. preparat D-rn Ko•·lrn pu1l mtiwą „Ein 11011 

r:s l•'leiscl1p0pton Nahr und GonusmiL1.ol fiir Kran ko nnd. GuHundo". 

przywożone w 1rnf·11yniach glinianyeh, szklanych, blas11anycli 

i hmycl1, hermetycznie zamkniętyeh, kapary, oliwki, frnk1.y 

i inne mltrynaty w oliwie w oc·cio i t. d. (oprón: wyrnienionyel1 

oddzielnillJ, od puda hrutto . . . . . . . 

1"1r!l.'fll. Według tej samej pozy cyi oplaeają clo lrnpaą, oliw ki 

i inne marynaty w oel'io, przywożone we wsielkiem 

opakowaniu, ornz ekstrnk1,y mięsno i rybne. 

1.cl". '1'rntle, SZiLmpiony i wszelkiu inne grzyby w oC'eic, 

oliwie i soli, trnlle suce, od puda brutto . . . , . 

15. I~o:rzeuie: 

l! wnnila i siafrai1 od puda 
2J kardamon, kwiat i gatki muszkatułowe, otl Jllllia 

il) gwoździki, główki gwoździkowe, cynamon, pieprz, irn

bier, badyanek i wszelkie inne kor:-:enie (opróez wymienionych 

oddzielnie) od pnrla 

I 

1

-._1;11 

I 
11' 1.20 
-- 70 

1-i">ll 
J.li(I 

J.8() 

beze.la 

--- [i(I 
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rrwu.'111: Kun:1miu, pr1.ywożo1111 w stilni11 sprnHt.lrnwanym opJ11eają 
do o C>o;t wyżsw wrnz z opalrnwaniem. 

JO. Li..:.eie i<wrowi; (bohlrnwe), .iagorly la11rnwn, 111a-
rn11t, od p11d11 hrnHo . . . . . . . . . 
/"1rnyu: i\fornnt tarty op1iL1·a do o 2ii:!; wyże.i. 

17, C:\'l.:orya i znlę1b:iu palone, mios;.rn11ina krnja1wi 
(·xkoryi i obrink1"1w, bnrnki krnj1tt1e J11b pal-im~, J11pi11ki ka1i•nw;i 
oraz inne s11rogaty Jrnwr w IGLWalk1Lf·.J1, !Jnz flo111iuszki kawy, orl p. 

l~- :Ii;i,ya: 
1) 811row11 w ·1.iarnlrn1·li, otl p1t1fa . 
2) palona, 1r 11iarnlrnch i miuluna, wszelkiu s11roµ:al,y Jrn

W.'f miulone l1tl1 p1:asowa1111, w1·a1. z opakowaniem, od pnd1t · 
hrnr1u: Esen(·ya 1 elrntrnJ;L kawy przepusz„za1ie sn wo1ll111~ prt-

rnµ:ra.f11 34-1.rn punki, 1. · ' 
1n. _H:.ll.:ao w :darnkaełl i Jitpiny lrnlrnown: 
1) \V :fl.:11110 Wl'OW)'lll, od p11tla 
2) nini·n podpalone 
20. I:lerlH\.ta wszellrn prwwożo1rn przoz µ;rankę 

euro1rn.islG\, orl pud.it . . . ' . • . . . . 
ruw.'l": Orl lt~rb1~ty, przywużonej przet: komorę w lrk1l!:lrn i 11t1 

zac,Jiu11 1111 nieJ przei granicę Sy bory i or1tr. ,iennral-gu
bernatnrstwa st!lpowoµ:o rlo pobiera si1": a) od linrbil
ty •'Zfll'llt\i. k\\'ia1,owej, ;r,ielono.i i 7.ól1.u.i' - rn r. w r.Jo
dt\ 011 pu11a, bJ od herbaty r·,eg;ietkowej-:2.f>O w 11ltwit) 
o<l, p~uln, c) od herbaty w plytlrnd1, zrwpa.1.rzo11e.i :v s1:uHl1;1·1,wa, żtl. ~osLaJiL spor1,ątlr.ona przez rnski"h 
1 posrn1la.J:\1·a 11rnrk1 fabrykantów rnsldelt na Jrn.:i.11ej pJyt-
c:e, 011 p111lrr po 10 rb. w zlobio. ' 

~~l. 'I'ytut'1: 
. 1) w li~1•iaeh i paczkach liści ,,; lotly;i,Jrnmi i buz lody~ok 

tytuniowyeh, 011 pu1la . . . . . . . 
. 2.J krajany ilo palenia, t~rtJ' do ;r,nżywauia (l,abal~aJ wszoł: 

k1 tytun w kręgaeh i zwitkadt od fonta . . . ' . 
. 0) w r:)'g;:mtc:!t, krajany, r.wijany w Ji~l'iL: tytuniowe· pn-

[HOrosy, 011 fonta ' 
22. C1tl<:'ie1.·: 
1! snrowioe, rmkier tl1wr.011y lub mielony, bez 1lomi11s1,ki 

kawalkow, od puda . . . . . . 
2l rnlirn11li', melas, lnmp, enkicr lntlowaty w glo

0

wa.r•!{ i ka: 
wal Im.eh, oti p11da . . . . • . . 
f'1t11.'111: P. rninisLor li1rn11Ki\11• 111,1 Pl"<two w ty,.J1 wypa1l.lrnch kie

dy euna c11~rn (s11rowc,111 wahaó się IH)dr.ie w P1;tnrn
~J11~~.11 pom1Q1hy li rh. i () rh. n l kop., a w Odosir. 
1 !u„10.1~111 .pomlę~~y ri_rh" ~o )'UJJl. tL. (i rb. zit p1ul, 
p1 z~~t~L·~~vrc . ko1111tetow1 m1mstruw pro.iekt czasowego 
01l111zu~11,1 da wywo~owego llli cukrn (surowcu) rlu 
1, ril. at.I kop .. w -:toc.10 od p11tl:t, jerl1rnlde w t1"n · soo
sob', ~1·h,y 11?,1i,1zt\1.11e :-n:,..,7.yn~lo ot~o1~iąr.ywac itopier11' po 
npłi :1 JL JllZJ llil.Jlllllle.J tl\Voeh m1oswcy 011 ezasu ogło-
szeni~ 1 

2a. ~J:iód i patoka, syropy h11J;:rowe bez ilomioswl
:syrop cukrowy rafinowany, syrop knrtoflnny wszelki, cukie~: 

"" I !. CS 

~~ § ·~ 
1-- ·~\ ~ -~--

rb. k. rb. k. 

7f> 

., 

.:J.--
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2l-
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kror:J1malowy i winoµ:rnnowy. Jrnrm1)l ilu. zttpr:Lwianin. napojów, 
11rnl L7.-olrnl.rnkl. .slu1lowy lrnz d1rn1ies1,ek, ort p1ttlt1 ilrntLo 

.~..!„L '\Vyrol.)y <'nki<H 0 Hic,:11c, oprÓ1\t: wy!11ii'11io-
ll yi'.11 n1ldziolnit:: 

1) r:1tlcierld. knnllL11ry, syropy r·11krown z domius:.:Jrnmi, na-
1hjąct~11li s111ak i z11pal"l1, p1t0Lylki, g11iaroty. owoct• w proszkn 
z enkre1n, U\\'0('0 w Jikit1rn1'.h, rn111iu. koniak11 i sokn, 111leko 
zgęszczono i inne 11rtylrnJy spo:i.1'11'1·1,o 1. 1"11k1·rn11 i bez r·nkl"ll,, 
kakrw spro.~zlrnwanu z 1·ul1xum, rnąlrn „Nnsl.liV", od pn1la brntto 

:.l) owoc,„ w powi1ll.i1.1·h lluz c1duu, k11Jrnu spros1.kow<rnu 
li1:z rn\;:rn, ml p111la brnLto 

i.l) pierniki i wst.tllkie ~L1st<1 ,,; cnkr(illl i lJe1. r·.11Jn·n, lllitl"l\ 
ży1lowskie, opla1.ki rlo lulrnrn1.w, wyrnbianu y, mąki, 01l putta. 
J.i1·ntt.o 

~..!:5. Dro:;;d:>;(•: 
1) w plynie, 01l p11d11 
3) s1wltu i prns·J11'i\11n wszelkie, 01l flltfLL 
~.!OO. C)lunit•l, 1,kstraU r-.J1111it,Jowy i lnpulina: 
LJ 1·.luninl, nrl pu 11.<L 
:.l! nks1,rnkl, i Jop11li1111, otl pnd.a 
,!_!:O. .i.\..ra k, l'lllll, wt'1rllrn J"l'i\.111·.11slrn ( wi11ogro1111w11), 

koniak, śliwowii·a, kirs1·łlwi1sot1r, dżyn, wltiJ,;:::;y·, spiryLns żyL11i 
.j wi'1rllrn żyl.11i!'1wlrn bez 1lumit'.St:ok: 

1) pn:ywuzn1111 w liei'.zlrn1"1i i l1oc1.1tl ka1·J1, 011 p11rLt lirnt1,o 
:.l) pr1,yw11żo1rn w b11L11IJrn,.J1 i i1111yL".11 rlrnb11yi·h 11a1-.zy11ii11,łl, 

likiery, nalnwl;:i, ornr. 1niesza11i1rn opi1·yL11s11 z i\.111rn.iakin111, 1111 
1Jn1.nllci ('/, windrn) 

~.!:--I. '\-Vina wi11oµ;ro11own i 11\V111·.nw1) 
1) wsr.ol kiu, przywnż1111tl w b1)r·zlrnl'.!1 i Jwcwllrn1·łl, nrl pn-

1lit llrn1.to . , . . . . . . . . 
l'1r!l,1111: \Vi1lil, prznp11szi:r.1rno \Vt:rllng p1111ln11 1-gu, t,11wi11rn,ią1:e 

więl.'.ej niż Hi" a.lkołloln. nplar:a.ią 1·Jo tlnt'lid,Jrnw1; po 
l:l kop. w doeiu od. lmż1fogo sL11trni:1. all;11hnlu po 
JHltl 1()0• 

/.1tW11rtnNc·,i tllkołlnl11 wslrnzyw111\. ni1: l,1·zoha .. fo
Żl1li pny wi1rn1;h, pr11ywiozio11y,-.J1 w illJ1•zirnr:l1, Jll't.1l
syhw1: są korki i etykiety Jinn ZiLLl;l"<llli1;z11y1·1i. I.n L1-
':own prznpnsz1'.11<tnu są bez 1•L1, lt;1·z li tylko w L1tkinj 
iloilr'i sztnk, ile bntolek wi1111 1111WitH'<t 1la110 nat1zy1tio . 

3) 1 '1::1 nio m•1s11ją1•n, przywożrilltl w hat0Jk,1··lt, nil ll!l-
J,elki l 1/"0 11' Lltlt"it) . . . 

il) wina m11s1iją1·1i ws,;olkL1go ro1lr.1L.i1t, 011 llllL,1lki 
1'11'11,1111: Wina m11s11.il\1:0, juzuli p1·;,ywożn11.1 llę1lą 1dożo111: li' p111lla 

.io1l1rnlrnw1;.i obj~1,uści, alo :r.awio1«11'.·. b~1tą jnrlnu po (il! 
h11Lclok, 1lrngie po UO pi'lllJ111,t;lok, l11b po t:lo bntolok 
objęto:H ~;, ZIVl'CZ11.inoj ll111,lllki 011 wina s1,:1mpaiisldo
go, to w t1Lldr-.h ra·1,aet1 1-.lo pobim'i11\ n.tlo;i,y od p111ll1t, 
licr,ąc w Jrnż1lom pn 70 lrni.clek. 

J 'll'11y11: Okroslonio JllO(:y wina 11sk111,u1:znia się 11a.~t~p11,iący111 
sp oso bom: 

1. \Vitrn winogronowe, opri'i ·z wymioninnyt'.11 
w pod<111ym niżn.i spisi•J, ilukliLrow1d: ber. okrn~lonia 
stopni allrnltoln, w ra11i•c z:tś .iakit•.ltkolwie:, wąLpliwo81•i 

I 
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i.:w 

!WO 

(i.GU 

J.30 

-!JO 
L.--

I \::_ -

1.:.l.--

[.-

L--

--'l:) 
I. IO 

tl.11) 

!().tli J 

- ;~I.o\ 

t.U 



96 

RODZAJ TOWARU 

na komorze okrc8la1'.· moc nie wi-mienionyi·h w spi8i1~ 
win i o tcm' natychmiast ;1,awifLdamiaĆ 11o}iartamnnt. 

21 I'rzy dc~ydowaniu o zawartych 11• wilrnel1 
winogronnwyell stopniac·h alkoholn więc11j nad l(i0, ża

dawalniać. się jnncrnlną próbą, od wszyst.ki"h hoc:zok 
jednej p;utyi win, i okrdlać ir·h mor: ogólną, biorą1' 
do jonernl11ej próby z k;iżrle.i boezki stosnwną do .io.i 
zawartoŚ<'i ilo81~ win. 

Okre~lonio zawttrtoś<'i beezek z winem, bez pr:r,c
lewania i mierzenht wina: 

Wino w beezka<'l1 zważy(:, orlją6 z ogólnej 1rn
gi 18% 1rn tarę, i 01n~yma11ą 1ynJ sposolwm wagę wi1rn 
zamienić ua wiarlrn. lkząr·. Wttg1/ kM:dogo wia1irn ri\
wnająeą się ~IO fontom. 

Spis win naturalnych, zawierających więcej niż 

150 allcoholu: 

I. Austro „ Węgierskie: 

a) Tyrolskie: 
1. Blaufrilnkisclt (ezerwo11c) 
2. "Wino Saute" z „Cast.e!l Tobino" 

b) Węgierskie: 
3. Tokaj 

n. Włoskie= 

a) Sycylijskie: 

(slod.J 
o kolo 17,7° 

Jli. I O 

1. Biale l7,00" 

2. Słodkie l7,B8" 

tl. Commune da pasto (czerwone) rn,
6
° 

4. Siraeusa seceo (biato) . J li,/' 
5. Albanello SyrnC'u~ (biale) lli,

8
" 

6. Neracella Syracus " 16,7° 
7. MarsalaPalermo (slo1lkie} . . . 19,," 
8. del Aotna Tmpaui (słodkie) . 1713° 
fJ. Inghilterra (slodkie) . . lfJ,

7
° 

10. l'arigi Palermo (slodkio) 18,
4
° 

n. S. D. i\I. Qnal Super. " 1!),/ 
12. Vergine Italia Trapani (słodki1l) 20,

3
° 

1a. Garibaldi (słodkie) 17,
9

0 

14. " Port (slodkio) 21,
6

0 

15. Zulco (słodkie) 18,
5
° 

16. Am!trenn: 17,
5

0 

b) Piemonckie: 
1. Biało lfi,

5 
o 

2. Malvasia ast (slodkio) . • . 16,
6

0 

i:l. Marsala Vergine Neapel (słodkie) Hl.r.0 

I ~ I ~ 
1
1 :g) I ~ -~ 

c c ~ 

I ___ J __ ~ 
I riJ. k. I rb. k. 
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1') ::lttl'lly1'1sJ\iu: 
l. llitd.1: 
:.J, CZill'\\'11111: 
~I. \V ino llUl'U tlt\oSlU'i (i'Zl:l'\Villłl') 

. .J.. i\fal wasitt (sJodkit') 
il) J ,omlrnr1lyjski1:: 

1. Mo1111: 01·1>iiio Con1u (llialu) 
"I Toslrn1'1skit': 

J., \" UrlltLl:l"i<L ( Jiiak) 
I) \V l)llt1t'.ki1~: 

t. llurgunrlzkin (llialo) 

m. Hiszpańskie: 

1. Fitl<t (,\.Jicmnl.e) vino blaneo ser:n 
:.J. v i nu (:lar11t,n· 1! 11 bc~ . . 
il. ,\i'aqnu Alii'a111.n . 
·I. :\I i1·,t1111: 
:1. \'1tltl!Jl'i<t VillO Sl'CO l'Ulll!llllll 

ti. Lal'l'illltlil Cri si i . 
i· Sl11:tTY . . 
:-;, Il.ud Sl,ar ~l!urry oltl Ji11usl. 
!). 1\fo1lidnal i\falagasl'c1 . 

JO. l\falagn . 
ll. Shuri 1.ip11s (rlesurow1·) 

IV. Portugalskie: 

t. llrnmv1:11i;1\ Est,1·a111a1lrm1 Vinl10 daslitl'llu 
:.J. Abritnthos, Estrn11rn1l11ra \Tinlio tinto 
;: . Ct':Jnroi:;, La1.·ri111a hrtuH:a 
1. \'illa J'lHLi Tras-os i\Tnntr:s 

:1. J.toal Ca111łrn11IJi(J rl1"~ vinl!os 1ln parto 
(i. l'r:rtwc:i11 (vin1.1tg1· olil Ji1wst) 
7. Por1.w1•i11 (liiak) . 
x. (cz1:nvo11n) 
!J. il.Iwloira . 

10. 1\Ta(lnriL linnst ol1l n~s1'rv1· 

V. Greckie: 

1. Vino ~anto 

VI. Amerykańskie: 

l. A1wolien II (Knli!'ornia) 

VH. Australijskie: 

1. lt1'sii11g .\.llllll'Y LtldH . 
:.J. i\f11s«at~;ot. Vord1·ill10 lliial1•1 
L. Honuitago (czerwono) 

• Ct,t1:;". Dz. Informacyj ny. 
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~n. Miód, porter i piwo wszelakio, .it~hlocr.nik: 
1) w beczkach i bol'w!lrneli 011 p11dn brutt.o . . 
2) w but(\lkacl1, od hut.elki . . 
so. Sold owocowe lub jagodowe unz l'llkrn z 1lo

miesr,ka lub bez dominszki alkoliolu, 011 purla hruUo . • 
IJ1l'rfgu: · Od soków owocowyeh, znwierającynh spiryt.11:;, opn'1e1. 

eht od wagi, pobinrn si() dodatkowe eJo :v stos!lllku 
12 kop. w złocin OLl stopnia al lrnhol 11. S~ik1, zn.w1111_·a
jąee więcej alkoholu.ni:i: 1ą stopni, oplaea,ią r,Jo 1vmlJ11g 
punktn 2-go por.ycy1 27-;C.J. 

!-łl. Oc!ni; ws?.elki, oproc?. ~1rnlntowogo: 
1) przywożony w l.J11r~zlrnch i i1111yd1 większych uaor.yuiaeli, 

od puda brutto . . . · · ·, . 
2) przywożony w lrn!ollrn1~h. od hu!,nlk~ (1/~" :vrn1~rn), . 

l'11·r1.1Ja: Za. or:r,t uważilny ,JnHt pJyn, zawrnra.lf\''Y 11111 WH,H'.t\J !lilrl 
8 proc. kwasu oet.owego; więcllj 8koncout.rowt11rn roz
twory clone są jak kw<ts od.owy. 

:3~. '\V<Hly 1niueraluc·, 111t1,11ra]11c i s:-:tU1'ZJW, 
od butelki . . · · · a::=t. S<>I kll(~)leuna \VS;t,llilrn, p1·zywo:i:om1: 

l) morzem i dl'O/.l:j. lą1foWi\, :-i Wyjątkiem llliujsr·.01Vn~1·.i, 
wskązanyeh w ptlJll(eir, 2-im, 01lp'.trlki s_oli zm!oszano z piaskimn 
i ziemią, oraz rnlęszanilHt, skLtda.i11.r·a ~1ę z rn,1s1.plnwanego rng11, 
soli kuchennej i amoniackiej (J·Janrto111nl I), 01! puda 

2) do portów gub. Ar!·lrnngielskin.i, od puda 
r11·,1yt< l. Do solenia ryb wolno jl}st prr.ywozii'. sól het. 1·la i hoz 

ogranimrnnfa ilmlci JHL wybr:r.e:i:a llllll'llllli1sk·ie. 
rwar1a :!. Sól stolowa, oczyszczona, w dobrych opakowaniad1, 

optaett efo wrnz z opitkowaniom po ilO k. w zrcwio odp. 
3..:J'" 1''.Ih~.so :so'lou<', wę1l:t.011e, marynowann, kinl

h11sy, od puda . . . . . 
rr1t111111: Przywóz mię~tt wiepr:r.rnv1~go i wyrnbów niasankir'h 

z takowego wzbronion)'· 
:35. S<~r, od p JHl<L • . 

l'wa,qa: Ser, prr.ywożony w opaknwa11i11 ol'owhtne111 lub bla-
:;:i;anem, oplm:a clo wrnr. z opakowaniem. 

:-u:J. 1''.luslo krowie i uw1~t:o, od puda 
:3'7'. Ryby: 
1) :hvieże: 
a) turboty, soli\ fornln, od putlit hrnt.to . . 
b) wszi'stkio, oprócz wyże.i wyrnieniony<'ll, od p111fo hrutLn 
2) marynowane, w oliwie i fasznrowmrn wszelkie, kawior, 

ml puda brutto . . . . . . . . . . 
B} solono i wędzono wsznlkir, (oprĆlr~r. filt1dzi), od µ. hnilt.o 
4) Medzio sololle i W1)1ir.omi, stokfisz i wszelkie innn ryby 

suswne i wędzone, od JJnrla lirntto . . . . . . 
1"11·,11111.· Ryhy ilwieżc, ws;rnlkiogo rndr.aju. przywożone rnt si.at

kach pobrze~rnych, !:l1ociażby bez świadectw o ir·h po-
chodr.euiu rnskiom, ornz w~zelkio ryliy świe7.n, ~tJ.'WllO 
i wędr.nno, przywożone 1rn Hl11tkacli ruskkli do pol'l.i'iw 
g11b. archangielskie.i, pn:opnszczauo są bor, r:Ja. 

,Jeżeli śledzie zos1.aną zbrnkowiwe, 1.o !Jcczki pozostałe ocl 
takowych, przepuszcu1.ne są bez cła. 

rb. k. rh. k. 
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a)'mo;. ():-;t.rygi, rnld rnorskin, ~limaki i 1. d., świe:i:e, 
sol111111, s11sY.une i nmrynowane, od pncla brutt.o 
I' 11·1rylf: .J e:i:uli wy!llionione puwy7.e.i. produkty . pl'zywo7.one &:\ 

w hornwtyc.r.nnm upak11wa11111, oplactlJ1\ clo wn1:llug 
pozy1·yi li:l, . . . . 

an .. Art.yl.:uly spo:;.y,v<,Z<'· nie wyuuemonn od-
d ziulnit:, sp1l<:)'illniu przyrządv.011a pnsztt rlla zwit~nąt, od purb 
111·11!,Lo . . · · · · · · · 
f'w11.1111. I'as;rn illit y,wiorząt, stauo.wią1,a 01lpadki albo prorlukt.y 

11bocwe, prz1:pus:t.C1.ll!HL ,Jest bc:r, cla. . 
. f 0. z,yi<~J."ZC)t H <lOJHO'°''C'• !JyrlJO, JrnnJO, Upl'll!'Z 

uddzklnie wymienionych 
.. t.l. 1''1at.oryały u;t"\-YO,,;o'"''P• kośó surowa 

i 111iulona: 
l) nawozy mtt11rnl11n (gnane. nawozy pt.asie), Jrn81\ s11ro

w1L, fosl'oryty 11im11ielono wszelkie, oprócz wymienionyeh od-
dzinlnio, :i:nt;l,e 11iemiolone . . . . . . . . 

:2) ko~c miniona surnwa, fosforyty m10lono. wzln m1el11-
111'. od p111la hrntto . . . • . . . . 

· ~l) s11perfosfat.y, km\r". sprnparn warrn kw as1•111 siar1·r.1111 y m, 
ku111post.y i pudrety ws:t.nlkii', od p111la br11tl.o 

-1). knśl'i palnun, pnpi1'il i w~g'iol prtlony. 01l pnda l1rn1.1.o 
._J,~:!. Satl,,;e wszelki!'. wr;ginl 1lrnnwny, 111ialkn prosz

kowany. kn~r'· palonH, nil p11di1 
.•. a. :Ji:.lc-J: 
l) 1·ybi wsr.nlki. ż1:ltLtyna 11·szt:llrn (w 1•lnukir'h i gruliyeli 

l.1lf'td lrnc·l1 ), kll',i aprntnzowy, 111 io8Zilllina z żolaty ny i glir:oryny, 
pJy11no klo.ie: l\11st.11y i z g11111y itrnhskio.i. 1·hociażhy .'irn1went.rn
wa11n oil pnda . . . . ·. . . . · . 

'2) z k11ś1,i, 1-(itl'hill'Ski. s1.mvr,ld. kin.i ro~linny. koM· l,rakl-o
w a1Ht kw1Ls1rn1 sof11y111, st.a1111Wi<\<~tL snrową masę 1·hrząstkow11, 
od pndlt 

.g .,f. ]{o~·i wsil'\kie, Im pyta, części zwierzę111: i pro
d.nk1.y zwiorz1!ct:. kiszki baranie, slrnrnienial'e po lipy morskie, 
ku~ć sq1ii (os sepia), używane w 111edycynin i oddzielnif' . . 

-~H5. "Ylosy nie ohrohio11n: 
1 l l1Hlzkie, od p111la . 
2) wszelkio inne, od pudn 
..:~(CS. °"Ylosy obrobiono: 
l) 11•losy ludzkie, zafryzowano związann w pęcr.ki na 

luld, ud funta . . . • . • . • • 
2) tkaniny wl:osiane z dodatkir.111 hawelny, urnr. wsY.cl kiu 

inne mat,crye i sita :t. wlosia, wyrohy ze szczeciny i wszelkie 
inne używane w malarstwie, st.ciot.ki z kory, orirnclrn kokoso
wego, od p111la 

..:,g_.:7. I::>neh i pic~rze, oprór;r. 01lrlziolnie wymie-
nionych, od puda . . . . . . . . 

<;Jl,8. 1"o'1ns,,;ld, pierzyny. maternec napclrnnc pitl-
rnum, pnche111, w loHiom, od pu1la 

. •n. J.f'iio;;zl)in W8z11lki. prl)t.y ruguwo, ui:ywanu ilu 
~orsotów i nliiorów rlamskich ;rnmias1, fiszbinów, od puda 

50. Gąbki greckie, od pnda 
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::"'>l. Sacllo 1.wio\'11(:1·n, l.l11szr~:i:e poc·hodz1:11ia zwio

rzęcnµ;o: 

l) sarl.lo :r,winrr.1,•<·1•, opn'1cz u1l1b:iul11in wy111iu1Ji11n1:µ·0, 01l 

puda hrntto . . . . . . . . '. . . 
2) trnn, ct.yli t.l11sz1·r. rybi twrnloryln, morsDW 1 I. 11.). 

rnt11.11y, 11io or„y,ys1.1·11on~', 1J11or.1'Y, wi11lo1·ybi 1•t.yli .Jaslyk. sp1'l'łlltt

cct. w st;wie 11inoc:r.ysu:z1111yrn, orl pud.a hr11Uo 
:l) oleina, sarllo ohr bi01rn, 1leµ;rns, od pnrltt hn1U11 . . 

11) spermaf'.ot orzyszczonr, pahni1.ina, oto1\l'y1111, od puda 

brnlto . . · . · · · · 
fi) Unsr.cze por:horl;1,011ici zwiort.<;rrngo wst.olkiogo (i ko~1·i, 

splln11acctowe, t..tnst.cz rj'łli pr:r,u1.1·oc1.r~t.y, lanolina i 1.. p.), upr1'1c1, 

orlrlziolnie wymlenionyd1, 01'l pnrla . 
5~. Wosk: 
n mineralny snrowy 1011oeuryt.), ehocia~by st.opiony, lecz 

nie m1t.ii\r:y oY.nak ehuJttif·znorro 01;7.y~1.czani11 kwasom sit1t·c·zanym, 

kti'1n' r•.li sili 1.vedłllg p1111k1.11 :3 niniejsznj pn1.ycyi, orl pnrla brn,t.to 

2\ mil1ernl ny, oc1.ys1.1·.:rn11 y, 1·nrr:ziJrn, parn!i ll<i (opr111·~ 

oczy~;,,czonoj het. :i;npa1·h11 i smaku), \\'O~k pst.1·:rnlny i wst.1•lk1 

1·ut.ilin11y. do s1..r·zopie11ia 1l1·zow, 01[ p111la lll'11Llo . . . 

5::l. !0-l'vioee wszelkin, pod10111lit\ 01l [llH[it • . 

54. Skóry uie"IYyp::ea"lvioun i koi:11nlty, opr1'11:z 

iali1:zonych llo tow. futrzan)'eli: sk1'1ry ryb i zwierząt ziemno
worlnych: 

1) suche i sucho solone, od puda 
:l) świeżo, mokro solone, oti pnda . . . 

T"1tar;11. Okrawki skór niewyprawionych \nb koż111~hów oplacn.ii\ 

clo po fiO kop. w :r.l ocie od puda. 
55. Skóry vvy1n·n"1Vn(•: 

1) mało, oprócz wymienionyeli w punkcie :.!, µarho1rn111', 

ał11nowa11e, towar llialo~kilrnic-:i;y, zamsz, sak, gil'Illi'.a (sk1'1r11 

z dzikie.i kozy), skóry ryb i r,wiurząt zi11mnn11•01ln)'<~li, rzo111it:11in 

Hllroweowr, 110 zszyw.111ia, Ofl pu rla , . . . 

2) safian, pHia skórn, szal!rin, skóry jn.µnięco, skóq z W)'• 

('.is!rn•rnmi rysunkami wszelkie, lakiernwnno skóą mah:, orl pntla 

:l) dużn: woJowo, krowie, kni1Hkin, sk1\ry r. niornga1·i:rny: 

garbowano, alnnowano, ;;nrnw1•.nwo w r•11]y('h i pól skÓra(·.!1; por-

1-rnmin, 01i purla . . . . . . . . . • 

Pasy maszynowo i ti·ansmisijne nie r.szywnno, pasy do 

warsztatów tlrn1ikielI, troki rlo lączonia, 011 pnrla: . . . 

4) lakierowane skóry clnżo, ort puda . . . . . 

r·1rnyn I. Okrnwki skór wyprnwiony1•li oplnca.ią do wcdlng ud
powierlnioj p(\zycyi skór. 

['11·11,1111 :!. Według tclryfy lrnnwe11eyjne.i, lrnwalki i okrnwki skór 

11ie prY.ykrojorm·lt na ob11win !nb inno 1lrnb110 wyroby, 

opLtcn.ią r,Jo orlpowicdnir 1io sktir, z któryeh si~ skla-
1la.11,. 

56. 'ro,vnry t"n-fr!ł'.Hil(~: 

1) skóry l1ohrr'1w 111orskii'\1, knny, lisa crnnrngo, lisa siwo

go, szenszyli, sobola, elk1)w, lisa nie\Jieskiogo, skól'y niedźwit11l

ków morsld<"h wyskubane. nil puda . . . . . . 

2) skóry s;rnpó.w. lnsi1·y, .oposów, kangurn, królilrn, hors11-

ka, skóry baranie farho\rnne, skóry niedźwiadków niewyskuba-
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111~, ogony bohrnszciun\w i W!1•wi6rPk. skóry niedźwi111tr.in, wil-

1·z11, 11ton;1'1w, \\'\ 1lry, tygry:-;uw, pan tor i t: p., ni n 11~ywa11c 1to 

nu~Y.enit1, 01l p url11 . 
Ski'>ry bobrowe, od pncla . . . . · · . 
3) skóry lisów i kun, pnywozone na sta~lrnch .r11sk1clt do 

portów gubornii <11'clrnngielskio.i pr:r.eY. ludnośc JllIOJSCOWą, od 

purla . . . . . . . . . . ... ; 

4) barankowe &ktlrki farbowano, skórki opo~ów po1lrnlnanu 

na ruzrnaile gat1111ki skunksów, ornz inno towary for.nrnne, oprócz 

powy~oj wymic1!ionych,, w~zolki~ o~i puda . . . ; , : . . „ · 

Skót·y 11s10 (oprac;,, wynuen10nych w p. 1 t.egoz p.n,1g1,1-

fo) i CZQHei lisic:il skór, orl puda . . . . .. 

1 • ll'11ya 1. Przywo~onn do porttiw g1,1~. a,rc.ha11gielsk1~J m1 st~1t.

lrneh rnskii'lt ]l!'zez ludnooe lll!OJscową: skory morn1l\y, 

jeleni, wiowiórok bialych, cie.ląt; rnm:ski.cll, oraz ws1.c.llm: 

towary fol,rzn1rn pol·.ho(~t.nnrn ro.sy,1skwgo. prz)',woz.'.11w 
m1 sl.al.lrnclt rus!uch, oproc:z wyrn1enwnyc:l1 w p. 0, p1zc

!lliszr·t,t\llO sit lwz cLI. 
!'1!'11,1111 :!. Skóry łlim\niu nk farlrnwann clono są wntl111g Jl. r1-l. 

1·/1'11,1111 :1. Jeżtd
0

i wymiu11innu w p. :! skóry h1;dą po,1lrohi111~0 ina

~l11dnw111:·. będą fotrn wy~::;zy1.·.li g't1l.111~kow, wuW<'ZHo 

nplneają do wo1i111g p. '1 tc.ize pozycy1. 
57'. Wyroby sol~ó1·zanc: 
1) nll11win ws:r.olkie (opr61•z wyrnienio1101.rn od1li';iel11io). go-

1own J1tb w stanie przygut.owania, orn:t. olrnwit•. '!. t,Jrnni11 b1~wnl-

11ia11)'i'li :r,e s'!.pagi1t.ową po1foszw1\, IlłilJf\C:O sknrznno nosy 1 llll

pit;t.ki, orl f1111t.<L . . ·. . . : . . . · · 

1-11·111111. Wszelkil'. ~kóry skroJonu 1111 11bnw1i: 1 1lrobnu wyrnby 

· 11pltl1:a.ią do orl f11nt.11 . . . . . .' , . . . . 
:.!) ol)llWit: damskiu z mt1t.1:t·yi JorlwalrnnJ 1 slrnrk1 Jng1111!-

1•t:,j, gotowe i w st.a11i11 11rzyµ;otow1111~·111 od i1111tn . . .. 

:·I) rl'kawic:1,ki skórzt111t: w~znlkic i wyroby /, z11111sz11, ln.1-

lrnwu, saliti11ow1:, purga1ni11owu, opn\1::r, 01J11 wili i apnrnt.ilw 1:hi-

l'l!l'µ;icznyl'!1. 01l f'Iml'tt . • . 
ll.tik1twii't.ki ol\il1·za11e wszell;-io. url J'n11t.11, . ; . : . 

Wyrnby z :r,amszu, Jn,ik11W1\ salia11owu nprui·z obow1t11 npa

rnl.t'1w 1·hirurµ:ii:z11yr·lt. od [1111w 
1 ·11'11!111. Lt11lrnwir:zki :-;krnjune ltwt. 11in. zs1.yt.1', 11d. 1'1111l.t1 . 

cJ) ll)ll't.ąż Ili\ ko11i1'. Z 1[11dat.l\tlllll. \Vj'l'o!Jy SłllllbrnkI1\ Jll',j-

1'.ZU z nemieni, 01l 1'11111.a . . . . . . , 

i>) k11fry, 1rnli:r.y. torby, wyrobi• 111y.sli1yskio Zl' sku~'Y: 

1, grnbyi:h l,ka11i11 jne.htowyr,h i lnitt!lj'l.'h:. slrnyzllne 1101.tLl.111k1 

i portJnli:: skónt11I1) 1lo1latki 1lo opn1wy. paski skorztuH: (1~~Lązk1) 

skrD,iono tlo ki1pel11s'./,y i ('.Z<LJlok, z 01lrul1io11i1~111 lul_i hut,. \VsY.1;l~1n 

111l1lzinlnin nio w1•miu11io1111 \\'yro\Jy zo skÓI')', chot·mzhy z r·z~si:m

mi miot.alownmi it11i /. i11nogo 111tL!11ry,d11, .id1:li 11iu 1lt\1iz11 się po1l-

1·iąµ:ną<'" porl po,ji;c,in o r'.Onnyeh prw1l111ioi,;11:h galantu1·y.]11y1·.h. otl 

J'nll I tl 
Xot.u'...;1' i 

0

por1.idu s.kó1·z,~no, ~ams;,o·w1~. lojkow1~. ::;alli111ow11 

j \llll'g'iLllłillO\V ('. 1 !Hl follf.t\ · . . . · • · · . . 

/'1l'llff"· Wy111it:11io111 w lc\'111 p111tk1:iu p1·1,t11ln1i1i1.y oplaf'<L.Ji\ lnz 

Si\1110 do llllWl.'.t IVÓWCZil~, gtl\' 1L11 11:,h 1wlull:1 1loiltLll!i 

zo~t.<Lil' jedwttli lub póJjodwt1b. 
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G) Lrnnsmisyjno rz:emionie do maszyn, nie zsxyte i zszyt(\, 
chociażby prz:y mas;r,ymH~h priywie;r,ione, rzemienie do w11rsita

t1'iw Urnckich, rzemim1ie okrąg!e, sznurki i żył, biczyslrn, wiarlrn 
i 1., p. pros to IV yro by s];:órzane, od funta . 

5S. '.J:'o~ar <lrze'\Vuy: 
1) drnmvo prostych gatunk1\w, drzewo 1:zerwone tJ1onrln

rnskie): 
a)._przywożone w szczapaeh, nkrąglakad1, żorrlziach, 1lrwa, 

faszyny, ehr11st • . . . . 
h) w szcza.pa1:h plask1„h, w uhniosanych l11b rinięty1:1! 

hnlk1td1 lwięccj niż dwa r:n,le grubości), ldepki 1lębowo nie ohro
llimw, od purl<t 

c) w deskar;h i bl)Jkiwh od 1/4 - :J r:ali grnbości, 01t puil11 

U1rn11a. DeklarnwaG bez wslrnzania gruboHci. 
l'waf!ll. 'l'e samo przcrlmioty heblowane, clono SI\' wodtng po

zycyi rrn, jako rnbokt clesinlska. 
2) Driowo r'onniojszyclt gat.nnk<iw do robt\t st.olarskich, 

jak naprzyklad drr.owo i)'Wiozn0 Lgwajak), ce1lrowc, 1,yprysowo, 

czerwcrnc. Loprócz h1111rl11rnskingo ), oriechowo, palisandrown, JJcd
mown i w~wlkio pnclmą1:e w bcllrnl'h, polanach, lclonlrnch, 1leska1,il, 

u1l puda . . · · · · · 
il) drzewu w::;zolkiu w Mkittizad1, 1::-:y·li fornirnuh, grn 1Jo.~1·i 

od 1
/ 4 culn„ ornz fornierki narwięto i heblowane dla wyrobu 

pu1lololc do 1:ygar, od puda . . 
4) drzewo Jrnrlrnwe, nie o!Jrnllionll u1l puda 

U1r11ya. Drzewo forbiarnkio opJ·aca do wodlng pm~yeyi l:lf> 

punkt 1. · 

50. Wyrol>y ciesielskie i bcdna:i.•,.;;Jdc~: 

1) wyroby z drzewa w obrobinniu c:iosielskicm ornr. gont 
gladkl i pasowany, od puda . . . . . . . . 

2) wyroby bednarskie, klopki gotowe, od purla . 
U11·w111, Li'idki i lodzie rozobrnne, 1t także kufy r. nalożącn1ui 

110 nieb żelaznemi obręc;rnmi, elone są według 11rn1.u
rya!u, podtug odpowiedniej pozycyi taryfy. 

OO. Drze'\Vc> li::orl;:::ovve ol>rohiouc: 

1) w st.anii> półobrobionyrn (prostokąty, szo:idany i t.. 11.), 

01l p111iit • • • • . • • • • • • 

:!) wyrobi r.. drI.ow1i korkowego 

Ol. Wyroby z <h·ze'\Va, opr6cz oddzielnie wy-
111im1ionych: 

1) stolarskie i tokarskie z drzewa prostych gatunków, nio 
lakiernwaue, nic politurowane, bez 1H1klnjania i fornir<'1w, drn
w11ia1111 szpilki i gwc>źclzie do obuwia, od pnila • . . . 

. . :!) wyro~y. tolrn1:skie ~ stolar&ki~ z drt.ewa gatunków cen-
111u.1szych, chocrnzby me lakiornwane 1 nie politurowane, drobnu 
Im wal ki hebi11111, obrobione robotą stohtrską, jako l\lawisze for

l,1!pia~11n~'O, loci _nie stanowiąee josicze talcowych, wy.l'Oby stu

larnkw 1 tolrnrskw z 1trzewa prostogo, htkiorowano, polil,1tl'owa-

111\ .z !rnkl.oJ.aniem i fo!·1t101·ami, meble bukowe giętn, h1'l'. wypla-

1.an1<t 1 uhic11t, ealkow1l,o lnb roiebrano, tailn pusa1tzkow1~ ws1.1d

ki11, 1rnw111. i11l"·11stowa11e, ii 1.itk7.n doski i purlelka 1[11 1,1~l„fu11(1w 

lakierowaun lub polit11row1t1w, od puda 

- :.!O 

--!I:! 
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1'11'11,1111 t. Drobni) wyroby, toczono /, każdego rlriewa (opr6cz 
urlrlziolnie wymieniouych), wagi 1 funtit i mniej sztuka, 
opłacają do według p. 3. 

H) wyroby r. dr;i;ewa r;i;nźbioue (opróc1, wymienionych 

w punkcie 4J, wyroby stolarskie i tokarskie pozłacane, posrebrY.11-

110 lub i podolrnomi oirlobami, manekiny dla zakladów krnwitl1\

l;:ich, wyrobiuno i papior-ma1·hi'i, z dodat,kie111 dr;i;e~va, W<L1.y, 

1.kaniny bawolnianoj i t. p., a także: walki, waty i formy dro

w 11ia11e dla odlowni, wykonane rubo1,ą rzn1.uiarslo~, z meLalowemi 

wsl.awlrnmi (pik) lt1ll bez LtLkowyeh, od puda . . 
ffll'11y11 .1. Wodlug tnj samej normy opłacają clo ws;1,elkie wy-

roby /. wojloku, sznnrn sknbitnego, masy papierowo.i 
(f)(/.jiier-mac/11: i oartuupidrri') i innych kompo;i;yeyj nk 

mol.aliczuych, ornz wyroby drewniano, wybijann i prn
sowane, wreszcie ;: alabastru naktadl1ncgo 1rn rlr;:nwo, 
kie1ly mają formę ro!Jot,y stolarsl,ii;j lull rzeźlly z 1lrnn
wa, bm'.Xki x papier-urnchó ;: obręczami malowair:. 

rr11·111111 :!. lLL11t\', polą1'.zo110 11iepod.;:ielni1i 1.1\ zwh.ircit1rllarni, ma
ją"u111i więcnj 11i:i. i'i!l wurnik(1w kw11drntowy1·h, ora;i; 
z Dlll'itzami, przop11sz1•.i1111011ti lloi da, jo:i.eli hi nio mo
gą hy1~ wywo:i.one oddzielnin, uplaMją elo w sLosunku 

au kop. w zlocie 011 <trs;:yna bio~ącego, licząc ninzn
pdny arszyn t.a ;1,npol11y. Wn wst.ystkil-h innych wy
p1uilrnd1 du 01l prt.od111ioL1iw, przyw11:i.1111y1·h w 11in1la
jącyd1 się ocllą1;zyó l'lll11tt1·h, pobiornnn jest, ląoz11i1i z wa
gi~ l,yeh 11sl,1ttuicli. 

·I) wyroliy sl.olarskin, l,ulrnrnkio i rznźha z 1lrzewa uraz 

l'onliery i or.d.obami r. 111iu1lr.i i kompoiycyj mindiianych, z in
lil'llsl,acyami z 1lrznwa (opn'11:.z !,nili p11s1tdzkowyd!), 111i1iclzi, s1.11li. 

pnl'l11w1\j 111asy, k1.1~l'i sln11iow1~.1. szyl1lkreLn i 1.. d. i w yjąl.kit!lll 
prze1l1niDl.1'1w wagi mnkj niż :J fo11l,(1w w ~zt,1w11, p1·t.ep11s;:1·z;rnyel1 
wo•li 11g p. :l I :i, 01l pud.11 . . . . • . . ·. 

l'1r"y11. /'.a oz1loli\' z 111i1)1lzi i ko111p11zy1·.yj 111iu1lzianyeli 11k są 

11wM,a11n klc11ury, k1'dlrn, µ:woź1tziu i t,. p. 
i'>) !Vfoliln i wyroby z 1il'znwa, z wybkii;111 i 1V)'plat.a11e, 

a 1.nkiu µotlu~;zki 11wlilnw1\ z1qwl11i1! wyk11ł1r·r.011e. 1·hoeiazhy lwz 
czę~ui 1lrzrllv11ye~: · 

<L) z wy1Jiei1! 111 pl1'11:iL'111w1n l11b wyplal.<1u1! 01l puda . 
bi z wybiciom wyko1'w;r:o11n111 ma1.eryą lub ~ld1rą . 

fTll'"fl"· 0Ll wymir,11io11ych w p. fi pri1!dmioV1w, kt,1'1ryeh ruilol,;L 

Z drZ<!IVa dajn się !JOrlciąguą(" po1l p. •I niniejs1.1;j pu
zycyi, pobii:r1L oię nMl1ro ·IU% opr1'1C'z 1·la. wwarl.1•1rn 
w pu11kl'i1~ fi. 

u~. l~o~liuy ~.Y'"'" lub s11el11i: 
I) sia1111 w lrni1lnj for1nie I sl·oma niL,01:;i;yszc.„zona . 
:.l) <!Z1tś1;i ruślin w icli sl,a11iu 11al.11rnl11ym, ornz 11asiu1rn od-

dzi,>Jui•: uie wymienioue, 01l pud11 brntl,o 
'.\1asit1nie ilurnk1'ilv, url puda !Jrnl,1.o . 
iii nasienin ryey11111V1! i kop111', od p111la • 

-1) ro~liny 7.ywe, kwiaty i liśeit" Ś1Vil!Z1!: zas11szo1111, far!Ju-

wa.ue i 11i1!, '"elrnlki i k1l!'Zt!11il; lnvia.1.owo, grzyby Bwin~t! i suszu-

1ie, ruWny i i:zęści ro:iliu, uiywano w 11tedycy1ilo, urnterytd y obru

lliune do koszykarstwa i plecenia, jako to: Hloma oezysz<:zona 

rb. k. rb. k. 
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i Jarhowa1w, wiklina, pri;l.y i innu potlolrne 111<1turyaly eios111w 

.'il.rngann, fnrbowan\J I u h Ilio lcJlln, wiu1\1:1: gro ilu wo z imtural n)'l'li 

kwi1LV1w, liści i t't1~li11 z11sus:.mnyd1, lnrhowuno, od p1lila. llrntLo 
H!lt. <l>""nt suki(H111ie~y ((lo grcmplow11nt11), 01l 

p11dn brnl.Lo . . . • . 
0-.t. "\Yy1·ol>y ko;.;~ykai.·..-1dc• i JllO<„ionn z 11rn

l,ory1dów rn~li111'1i·1„J1: 
l) ko~ze il\V)l'.Z<t,irw 1!0 hiolizuy, uhrnuia, upalrnwania i pn:u

wu:i.onia ri'lżui•1·.!1 1,D\l'Hl'1'.1w, kosr,yki n;:1;z1H\ llZYll'.<Luo w du111owun1 

gn~pucl;Ll'~Lwio. przyµ;ot.owanu z kury rlr1.ew1tu,J, 1;1osanego drzewa. 
[ll'~t1iw i wikli11)1, L1~z 1l.n111kszki luli i 1l11111ios1.lq 11111ycl1 pr11sl.y1'11 
1111Lh1ryali'1w, 1:hoil11iki, 1lyw1Lniki pod no:.Ki, mal,y r. µT1d1yc·h llliL-

1,1:q«ili'iw, pliwionk·i prostu. 111iol.1:Jlii. 
a) 11iuin.rl101rn11u, 111i p1lii<L 
li) l'arhow;L11t! i l11kim·ow1\JH'. u1l p111la . . 
:2) !;;:nszyki w,,z1:lkio. opni1·r. wy111i1:11i<J11y1·h w p. l, w:;r.ul

ldu wyro\J\' plni:iun1: r. pt·~Lów ost.rng1u1ych, nio J 11ptrny1·l1, z Lrn

wy, :;\orny. li~1·i p;Llmowyclt, z wi1'1niw, opn)L'.Z 01lrlziel11i1: wy
mio11iu11yf'i1: 1n·z1Jtl1uiol.y pt:zuz11act.0n11 1lo ngrn1lów i pnlrn,i1'1w, ornz 

sldtulowu "1.1;~1·i i1t11yd1 przi:tl111iol,i'Jw. j1Ll1:0 Io: 1111:1)\o r1'1ż111-, 

rn111ki. waz)·, koszyki 1111 k11 i;L1/1w, 1d1.nnl1:i ogrn1low1\ p111lla 1l11 

1.1owri1,ó11· i l. p„ far\J11wa1w, , ilnz 11r.dt'it1 ;r, innyeh prnsLy1·Ji ma-
1.t~l')'il I ów: 

a} jnzl'.li l\'1tµ'a wy1tt1.qi wiqr'.1:1,i niż f11nt w jodnc'.i szL11ec:. 
od p11da 

h) .iu:i,1:li waga wynosi funl, l11h n111iu.i 11· ,in1lnu.i sz1.1tr·1:. 
od PttdiL , 

il) L1! :;a111u wyroby z u11dolmrni ~ innnyeh prnsl.yeh 111n
l.1JI' yiLlów: 

a) joż1:li wagn wynosi wię1:uj niż .ioclou f'ilnL w sil,111:0 . 
11) jnż1:li waga wy11osi fu11I, lt1il 11111i1;,i 11· jurl1u:.i st.1,uc·ti. 

w:;l,ążki pllw.io11e z1i slomy, wi1h1\w r\rznw11yt'h i l111lyg, r::hoda%
hy i 1lo1nh„szką wlo:;ia, lnu, ko11upi i 'I., 11.. 01! f1111L;L • 

li-) rogożo i w11rl1:i r. nkh . . . . . 
l'll'a!f11 I. l\oszykarokio wyrnhy 111oż1w duklt1rnwa1~ hoi': pudani<l 

Wilgi, 

1 ·ll'll!fl/ :?. Wyroby i pl'ęl.611• i pl111·ionki, 11zrlohiono 1Jro111.owa-
11i.em, posrebrzaniom i por.Ja1~1miorn, opJ11r;nją <:lu o 2Ci~;. 
wyżej, a uzdubioJ11J 1iu1fatka1ui 1nct1doworni, pobrnbrr.a
nomi i pur.lacanomi, un11. prr.oszrwano jurlw11bie111, pln
szon1, sz111Jlą i i11110111i "nnniojs;1,0111i 11mtoryal'a111i, clono 
są werll.111-f pozyuyi :2 lfi. 

H.'.>. l\'.lnter~·uly Jn1.ao,v·h11u•: 

ll µ·liny, 11żprn11u w trn.lownic:Lwio i p1';:omy.sl11 topr1\1:1, 01l
rl1.i1~l11it: wymiunio11yt:l1), hobyt;, talk w kawaJlrnd1 niepalony, ud 
p IJtliL . , , . . • , , . . 

~I krerla w kawid.lrnch, niu ezys1,ozornt i niopalona , . 
:n gip., w kawaJJrneli (kamiuii gipsowy), 11iupaluny, wapno 

LI 11ok ( nir: liydnutlierne), krnd1L i ~11lk w kawalkaeh, p1tlon1:, od 

JltiiliL ' . . . 
+l n11Ll.1•ryu h.y1lr111rlieznu rlo spajania, cn111c:11t1• wHzt:ll,i1•Ji 

11az1v (p11rl.Lt11dzki, szt1winy !nb 1rnl;uralny, 1·01111t1'iski, 111iPsz1rny. 

i 1„ d.), dumins1,ki lty1lrnulic1,rnJ (w t11,i lic'zbio: pnt.zolans,' 1,rn11~, 

rb. le rh. k. 
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zii:mia s1L11l.ori·1'islrn. szli\k zfarnisty): mqrno ltyrlrnulir:zno, gip~ 

111iulony nii•µ1tl1111y', gips p;dony (<LitdmsL11r). 1:iJµ;I y 1·u111u11Lowu, 

plyt.) i l'lll')', nd p1t1ln . . . . 
ComP111. ws1,ol kiPl1 111Lzw (pn1·l,b111l szLtll'zn y i 1rnturnl11y, 

l'Ulliai'ISJci lllil\SZiltl)' i I., p,), t'i11ll1llil.t11Vti; l'llgl )'. plyty, l'IJJ'y, Ot.I 

pu1fa 
{;o.. Ii.::1111ic-.ni(' ohrohiou<• i p<'Jlohro

h.ione: 
l) lrnmic:nio pul111: 1Io lJrnkuwaniiL uli1', grnnitowe Sl.L\~l'ia

JJy do br11ko1Vi111ia nlic, nio 1·.io~t11111, 1·ltociitż ol.Jrnbionu /, gruba, 

knomioh, kw11rr:, foldszp111. i inne, 01lrliiolnie wymienione mine

rnly, slnżące jako urnteryal 1lo pro1l11kcyi przemyslowo-fabry1·z

Hl\j, w kaw;LJlrnl'l1, 1:hocit1żhy irnlune; wszelki piasek rmturnlny, 
r.iomia budowy unrnni1·wej (z inf11r.ory;u11i) . . . . . 

2) JlllLl'IJJJll' 1 krnoliL L1'111·.zo111: i 111iul11111:, mi1111raJy, slnżą

r:n jako mal.erytLI w pr11d11k1·yi pru:myslt1wu.i - w p1·11Hzlrn allJu 

w drobny1·l1 lrnm\llrni"h jn11nalrnwn.i winlko~1„i, lilL1·1· r. w1;gliL, od 
IHitfa , . . , 

;l) lrnmienie 11iurlrogin. nprór:z wy11Jir)1Ji1111yl'!1 w p. I, 11iu-

111Jrobi11111;, ;L\IJo 1·ios1t11u r. gl'!llrn. lrnr. \V.'i:t.nllcin.i rl.idsr.oj o!JJ'l\hki 

szl.111•w1:.i na p11wiorr."1111i i 11iL kilnl.aeli; pJ1·1.y, nscd.ki i koła d.o 
p1iloruwa11ia i sr.lil'ow1L11ia r. 11al.1trnlnego Jrnmi1rnia s1,liliernkiogu 

i szyfrowego, obrnhione luh bet, oiJrolJiunia, otl purl<L . 
.+) pJyl.y pilowann l11ll J111m1111 bet. ilills1.ego o\J1·obinnin, 

plyl.y 1·it1Ha111:, Jll'11sl,11kąLJJt: lub uluągle lrn11ti1rniu i powinrzr„lini<\ 

piloW<Lll:\ 11iuo1Jrohiu11:1 i brusy grnbs:t.o nir. 5 wm·szkchv: 
<L) ;r, gat1lllk<'1w lrn111inni1L ud1lzi!\l11ie 11i1i wymionionyr·h, ud 

pu1la . . , 
IJ) ;1, nrnt·111111·11 ws1.olkii:l1 ro1lzaj1:1w, 01i pu1la 

fi) plyt.y piJuwanu lnh .l:lljH\111\ ho1. il1tlswgo ulJl'ubiunia, 

płyty 1·iusa11u, pru»Lukąt.111: lub uknwto, lrnnlinnie z puwinruhnią 
pil11W1L11ą 11i11obroliiuną i lln1.-;y grnho~c.i :'5 wurs1,ków i m11i11,isr.1i: 

a) z gatunków lrnminnht u1i1l11iolniu 11i11 wyu1in11iony1·J1, 01l 

lllltlil . . . 
hl :t. marn111rn wsz1.ilkil'lt nHlznjt'1w, u1l p11tl1t 

1 ·11·11,1111 tlo pp. + i fi. PJ·yti· zo r.wykJ,1g11 HHI'pn11Ly1111 i lrnmiu11i;t 
lnplrnwugu upli11·1lją el11 [Ht .LO k11p. w zln1·il.l 11inzaluż-

11iu Ot[ f!'l'l\btJ~ei. 

<il lrnmiu11iu: liLugrnlir:wt) i m1·yi1skit:. pr1,ywożo111~ razum 
z nI~l.'i/,)'IHlllli (lllilSZ)'lly, [ll''/..'IVUŻOllil lluz kiL!llieni, 11\ViLZiLlll\ są 

n'1w11i1:ż ;,a komp I ni.iw). tt t1tkr.e lrnmi1111in 111J:y11skin skla1l1Lllti urnr. 
w f'111·min milLnryaln lub l\i\I µ:oLowy«h, 111l p11tla 

7) mikll: 
a) w lrnwallrn1·h, ot.I pn1la 
li) w arkusr.1wh, oll p111ltt 

07'. li.::unioui•' dro~·ie i mnioj drogi.:, 1w1.urnl-
1w i sztu1~r.110, naśl1Lduwtt11e, IV sl.;wio 11ioobrobiuny111 <Lilio ::;z!il'o

IV<LllU: agitl. w 1Vyrohaeh, r. wyjąl.kio1u lla1•r.yld1w j11hil1:rnkil'i1. 

porJy prnwdzi wc1 i szL1u·z11u IV 11itll'lln1'!1 i sw 11rka1·li, µ:rnnaLy, 
kq'sZl.;11 g1irny niu w wyrolHLl'li, korali: prnwtl.r.iwn i :;;1,l.i11·.r.11n, 

11ir:o!Jrobione, a 1.akże przudii11rawio110, w s;,n11rlrn1·l1, w p1:1·;,

kael1 i i rzeźhą, ornr. kolie koralowe 11 kt11murlrn111i, ::;zt.uuzti'tJ 

rb. k:. rh. k. 
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drogir lrnminnic w zwyczajnej oprnwlc ninwinlkin.i wa1.d, 011 

Jun1.a . . . . . 
l'w11!111. Wymit:nione w 1.ej pozycyi mu1m·yaly w oprawie r. dru

gic·h :notali przf:pusz1•zane Si\ według otlpuwiednkh 
punkLow poz. 148. 

OS. Gug·at (rl:iwt), ,,zyli ambra (<'·zanrn smnJa r.in

m11a), perlowt1 macic•a, szyldkrd, l.Jur~zti•n (oprócx oddziolnin 
wy111i1mionogo}, picrnka morska, kosl1 sJ11ninw:1 i 111a11111towa, 

f't•lluloid ws;wlkiego kolorn w nieobrobionyi·h lrnwa.llml'Jt. obrąex
lm1~h I ptytl·mr·h, ernalj:i w kawałkach, glaz11rn wsiellrn, muztt.ika, 

sz1m~zne kompozycye do robót mozaikowych, orai kuln l.Jila1·11o
wn z lrniici słoniowej, nic wykoi11'.zo11e, od purla . . . . 

B11rnztyn, oprócr. odrlr.iclnie wymienio11nµ;o, 11rl p111fa 
HO. Azb•~st: 

1) w lrnwalkai'.11 i wlóknaeli, 011 purln. 
:!) w proszku, od puda . . . . . . . 
il) w wyro bach: izolacyj1rn mrts<t azbestowa do skladtlnia 

rur P<ll'liwych, pnędza, krQr.one szn ul'ki 7. 1lofaLkiom 1lr11 l.t'1w: 
~·'.'lazny1·h, olo1~ia11y1•li i miocizianyd1; t.ukl.i1ry. jl1'7.l)tlzy linwPl
!lHLIH\J lub bl:?, I t. p„ od patia . . . . . . . 

70. H:a1:uicuic wsirnlkiego rodzaju, opl'Óf't, 1tl'ogieb 
pt'iłdrogii'l1, także itlabaster i gips w wyrobach: 

l) roboty 1·znźbiarskiej, sny1:1irskioj i szlilior~kin.i "harakh;
t'll 1l1Jkorncyjnego, jako 1.11: p11są1,ri. hinsty, karyatydy, medaliony. 
11r1rn1111m1,a, ramy (listwy) kominowe, orl pu1ht . . . . 

~1 w prosty('l1 wyrobaeh roboty lrn111i1:11iar8lqe.i, ehrll'iaY.
hy .s':lifo1~a11y1·h i poln1·011•ani:eI1, nie mają1•.)"'lt jud11ak 117.tiÓ!J 
1·1,1~ziliarnkid1 1 sny1·1n"Ski1:ł1. ,Jako t11: stopnie. sl 11p1·, ko I 11111ny, 
wan11y: 

·al z 1111u·111m·11, al:~!Jas.t1·u, _s1:qrnntyn11 i 111pk11, 01l pnda . 
hl z 11111yr:l1, 111l1lziul11rn 1111; wy111ie11i1111yi;!J mi11eral1\w, od 

pnila 
1'11'<1,1111. ,J,;Y.eli 

0

11ztloby li 
0

min1iii i-·kom1;011ycy.i 111int1zi;t11y1;I; Hl.a~ 
1101~ią w sposMl, wirlo<;7.ny gl1iwm1 1V1trl.osr: pl'zntl11ti11l.u, 
a nie moµ;ą byt' orltiz11\lo11t\ 1.u orl 1.akich przn1l111iul.t\w 
pohiora si1; polowa eta . .iakin .it's1. ustannwin1H: dla wy-
ro1J(1w li 111iml;;i i korupozyr\yj mio1hia11yeh. · 

71. 1".la t:( n·yp •lo pol•n·o,yauiit. mil'SZH.11 in\' 
rlo s111arowa.nia i skl1:ja11ia: · 

L) sz111tH'gfol, pornnks, grąli1. w kawalkanh, n 1,akżt: myty, 

~lrnwa.luny lah ~z1.nczme w Lnko'.vc r.arninnio11i·. trypli1 w ka1val
Lwl1 1 w prosr.ku, skorupy tygl! grn!Hnwyr,!J. n 11tk:i.t~ tyµ:ln 1.\'l'a-
111.u \\'l' usr.lrn1l:.rnno, 01l pnrltt . . . . . . · . . 

:Jl sr.merginl, pumeks, gt'llli1„ miulo111', piroluzin w pruszku, 
011 pud:t . 

1 
• • , • • • • • • • • 

:·l) skorki polerownicze: 
a) sim.~rglcl, szkl

1
0, .krzcmini1 na papiPrzt\ 01l pn1ln 

Il) Le s,w10 na plo1;me, Gd p11tia . , . . . 

, ~) sz11w1·gJowe: kręgi, osclki, brusy, pl'y1.y blaszki wi;o·[o-

11e, sw1ec11 węglowi:, 1lratitowu i piroluzinowe d1; t!L;lów e1ur;i.ro
ted111k.:wycl1, otl puda . , . . . . , , . . , 

ii) grali!.owe cylindry z dodaU;:icm 1.kaniny bawtd11h111oj do 
skladanrn l'llł', 8Ulll!'I' ws;.wlkie do smaruwania osi, ki\l, rze111ic:-

rb. k. rb. k. 
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11in tlu 1V1J1·ow1L11i<1 i 1. p„ ws;rnlkin odrlzielnio nio wy111ie11io110 
11wl,L:ry(; poinrow11it'.Zu, osnlki, lm;gi polero11•11icz1; i szliiierskit' 

sz1.i1cl111t\, z wy.i<.\ 1,kiem Hz111erglow y 1,Ji, kom poz y1,ye, przrno I.o Wtt-
111: dn ('Zyszcznnia llHJ1.ali, sldojani<t porcolany. szkła i 1 .. p„ szldo 
K[H'llSzkuwa11l': 

a) na WllHlrn, l,l11s1,1,;o111. 11l1:.i11 luh ldoj11. ocl pu1l:t . 
h) bez 11o111ius1.ki wuKk11, U 11~;.:1·.zn, oln.iu i1Li1 klu.i11, otl p. 

7~~- <_;t:~gł;.t: 

1) oegla zwyczajna, he;.: polewy. od purla . 

:l) 1'.ogta ogniot.rwaht (oprt'int. pnlem111cj), bez u:Mlób r;.:nz

bicirnkieh lub malowirlol. pJyty z gliny ogniot1rwal11,i, lcli11łrnry. 

11ws11 s;.:amotow<1 (ogniotnvaJa) w lrnżdu,i formie, od pntfa . . 

7:-~. l:'łur;y g;liuhu1t>: do rlronowania wo1loi:iągt'1w 
i11ne: oti puda · 

7'~-". Wyroby g·aruoa1·sh:io. Z!~ zwycza.inn.i 
og11iotrwt1loj gliny: 

1) naczynia i wszulldc wyrnlly, opn\r:z 1·11r l 111hlzil'i11iu 
wy111in11iony1'.h, lwz ozdt'Jti i 11rnlowidel, (•lloci<Lżliy t. pul1:1V•\ (yl:t

r.urąJ; "ngJ1t i 1fatd1ówlrn poluwa11n. tallu gli11li\i11', pr1.nz11:u:zo11u 
tl11 uklarlanict podl'óg i wykla1la11iit ~ci:111, jnrl11ok11llll'llWO tyglt: 
gmnitowo, rotorty gli11imto rlla fabryk gaiowynh tll'ilZ prasow:t-

1w Litlerzyki, nżywane przy strzelaHilt, wyrob10ne zn Sllllll y. 

węgla kamio1111egu i innyeh cię.~t·i min1:rnl11y11h, cHl p111fa . . 

X<tcY.y11ia i ws;rnlkio wyrnby, opr1'iez rnr orldzinlnio wy-

111ionionych, bnz 11Mlób i malowi11nt ehoei1tżlly z polową (glnzu

rnl i lakiorowa11ie111. r'.egla i daclit'1wlrn polol'OWilllll i hkinrowa
llll, orl puda . . . . . 

'J':tlk gli11ia110, przoz11:wzonu do nl\J:11bt11iit potllt\g i 8cia11, 
katln do pier11iw i gr,0111sy gładkie i ozrlollnn, 1rnwni plliuwa111' 

i glar,11rowa110, lo1:z.i1ei/1"'.'lo kolo'l'n i 111ot'lt:!t1\V11110 w formie, dz!Ja11-
ki lrnmi1m11n (kamionki) 1lo w1'11I 111i11ornl11ycll, nawn't p11lornwa-

11i; i glazurowani\ Inr.z 11io 1111i.lnw:t1w, nil\ rzozbio111: i nit\ zl'11<'.o
no, nti p11tla 

2) 11anzy11i:1 i w:;ielkiu wyroby. opr1'1cz rnr i u1itl11i1:!11i1· 
\\' ymi nn i onych, z or,dnbami, rzoy, b1~ i 1111dowi 1ll:a.111i, poi taca11 u: 

talio gliniann do wykla1l1tnlrt potilóg i ~1·.ia11. ró~11olrnlurowo. 11tl 
p111l11. . . . 

Naezy11ht i wszl1lli:le wyrohy, op.rt'11:l1 l'lll' i 01ldzinl11in 
wy111iP11iunydi, z or.dobami, rzoźhą i malowidla111i, pozLt1:a1t1:, 
tli[ J.l lltlit . . . • . . . . . 

Tall0 glini:rnu, przox1rnew110 rlo wyld1\1tanb pocllóg I Hcia11, 

kalit\ ll11 pient'1w i gzmnsy g.Jadkio i ozdollu'r·. ptd11W<t1w i glazu
rnw1t11u, morlPlowano w f'ormin, ni3""k11iuro1t1!, otl putla. 

il) 111·111unn11l,y, lrnrpl.yrly, nllldaljony, bi11sty, posągi i I,. p. 

Jll'llotlmin1.y tlo ozdoby ln11lynków i mios1,ka1i. nr,1lohio11t: malo
wi1lle111 lnh pozlo1,ą, alh11 boz 11id1, od puda . . 

Tatlu µ-liniano, pr;r,oz1111czo11n do wylcłatlania pudl1'1µ: I .~ciit11. 

k11lk tiu pil:nt'1w i giymsy p11zlaea110 !11l1 rz1:zl1i1111n. utl p11tla . 

"• ». '\)\lyrohy t":1Jn11toi<>~'••: 
l) lii1tl1: i ,ied11olrnlorow1\ w rnasi<• farb11wn111~. bt:z ozdt'1b. 

11bo1:iażhy z u1llann111i tks1\11ia111i, utl put!.11 
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2) 1.o same z jednolrnlorowemi deseniami, obwi'11llrnmi. brze
µ:11111i i szlalrnllli: wyrnl1y fo.i<11rnowe, k:olor11wa111~ 11ie w mnsit:, 
01l putlit . . . . . 

B) te same, r. 111alowidlami, po:dotą i różnolrnlorowemi do 
soniarni, otl puda 

7<'i. Wyroby poree1nnovve: 
1) wyroby porcelanowe (oprckz oddziolnie wymionionyclt) 

llialc i jednokolorowe, chociażby z kolorowumi i pozlacanomi 
brzegami i ollwórllmmi, loci be:-1 innych oz1lób: majolika wsinllrn, 
cłtodażby z ozdobami modelowanemi, fajki do palenia bez nrn-
lowidel, cylluchów i oprawy, od puda . . 

l\'Iajclika wszelka, choeiażby z ozdolmmi modelowr1nemi, 
ml puda 

2) 1111czyni<t porcelanowe, fajki do palunia z nut.lowitll<tmi 
ll1b z kolorowmni i pozl:ac:1111umi deseniami, arnbeslrnmi. kwia1.a
mi i t. p. npit,iksinniami; wyrotiy z porcelany i biscuHlt, pnrn
~.naczone do or.doby rnieszlrnó, biale i je(lnokolorowe, lecz hez 
mal.owidla, ber, pozłoty i bez ozdób z mio(tii i lrnmpozyey.i ruie-
1lzian ych, fajki do pltlenia bez cybuc~ltów i oprawy, 111alo1rn1w, 
O<i pudrt · 

3) wyroby z porculauy i bicrl1Hn do ozduby mieszkali, j11ko 
t.o: wazy, sttttue1 ki i t. p. przedmioty z malowidbmi, pollotą 
i oulolrnmi z miedzi oraz lrnmpozycyj miedzianych (porcelanowe 
I fajansowe), sztnczrn~ lrniat.y i ·t. p. irnlt.aeye ro~lin i przcl'óhl1:i 
z nich, jako to: witwki, bukiety i t. p., r·.hodttzby z 1•zęściami 
z innydt materyalów, <L także wyroby z faj11nsu l por1·ohwy. 1lo-
1lanoj 1r rodrnju ozdób, od puda . . . . . . . 
t:ll'ay11. Majoliką na:r,ywa1w są wyroby z gliny zwyczajnej, 11a 

których puwi1H't.chni z1mjt1u.iu siit ttrly~1.ycwa 111alawrn 
l'l)l'zna. 

7'7. "Vyrohy s:.r.ldaue: 
1) wyroby, pt·ze1.1mezone 1lo pomies2czo11ia i pnr,cr:howy

W<t11ia płynów ornt. innydt towarów, jttko to: wszelkich fol'm 
huLnlki, szklanki, sloje i sJ.oiki: 

a) zo st.kltt butelkowego (kolorn zielonugo, oliwkowego, 
hurogo i t. p. koloi·ów butelkowych naturalnych, 11io zabanvio-
11yc!1 szt1ic:znie), nin rżnięte, nio szlifowane, llez szlifowanyd1 
szyjnk albo pnysr.lifow~rnych kork1iw l za1ukninć. lrnz nzrl.ób 
i dn:;e11i, choeiażby z odlm1emi eyfrnmi, horbami i ni,µisami, ud 
puda . . . . . . • . . „ . . 
1·1rn.t111: Butelki tlo win, przywożo11n do portów m1irz Ct.arnngo 

i Azowskiego i do li:om1\r f·olnyeh hessnrn)Jskir~li, przn
puszc:zano są boz eta, Jocz trzelrn _dożyc dowody, żn 
przyw_iozione b11telki użyte bqdą li tylko do win 111io.i
scoweJ produkcyi. 

b) zo szkl1L koloru bu1,elkowogu, nio rlnięte, nie szlifowa
no, bez ozdób i dtJseni, ehociazby /. odlancmi li1.crnmi, IH:rbami 
i 11apis11mi, z przyszlifowa1\emi korlmmi i r.amknięeiami, ie szkLL 
bhLlogo, pólbialogo i koloruwcgn (w masie J'artJow1wcgu) 11i11 
rżn_i~l,o, nic. s:tlifowa.n~\ be2 ozdób i doseni, chol'iażliy /. 'przy
szlJ/1.1wa11om1 korlrnuu 1 pokrywami, z 01llalłl:mi litcremi l1l'L'l1urni 
i 11;1pisarnl, od pltd<t · · ' 
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:!l wyroby (oprÓ1'.1. tJddzielnie wymie11in11y1•1i) zu szkl:a hia
ll\go i p1'dlihtl:ngo 11rn1. k1·ys1,\tt!~1, 11iL; s;.lif11w1t11n,, nin pol~irow11-
111:, nin rżninto, choch.lż z os1.l1fow;rnem1 !11b wyrowrnt111;m1 1lna-
111i, brr.ugttn{i, sr.yjlrnmi, korkami, po~\l'YWttll_li i. z orllannrni albo 
prnsowtmemi (wyr•is11iętnmi) lierbttmi 1 dosnnrnm1, Inez Im;, rnnyc·h 
01.dt'1h: 

ttJ prasowano (wycislrnnn lnb lane), od p1J1fa 
b) deto 1µ;lttdkii1), orl p11da . . . . . 
o) wyroby /. hiit]l\fl'O. 11in 1;<tfarllowttllt1~rn sr.kla i k1:~sztnl11. 

szlifowano, rż111;te Jocz be1. 021tnh; szkło do wmlowslrnzow z m1:-
Lalo1V1\ shttką, od puda . . · · .- · .· 

4) wyrnby, opróe1. oddziolnin wymiemonych, zn szkła Irn-
lorowcgo, w masie farbowanego, dwukolornwego I z kolorowym 
111tp I yw.mn), nrntowego (zatm·t.13 piaskiom 1, ml ocr.n ego, zmarsu·.zo-
nugo, lllltellrnwego, krnklc, elssglas: . . . . . 

a) nio sr,JifowttJ]I), nie polerowano, rne rz1.11ęte, dw~·1.azby 
z 11szlifowttnomi i wyr1'1w11<1nnmi tlna111i, hrio~m.n1, Ji:!•r!Gtll~I 1 po
krywami, z odla11omi i wyl'iskanomi lwrbanu 1 dnHenwm1, illl'Z 

IJ,,f, i11nycl1 ozrlt\b, od p1tdtt . . . . 
b) Hzli[owane polu1·owa110 i rżnięt1;, od putla . . . 
:i) kulo lutitrz~tne do upięksMtnia ogl'otlów, wyroby r,n wsr,_el

kingo s7,kta r, obrobieniem dekorncy.inern, .ialrn to: z 1 ytrnw1n-
11omi l11b n11ri'so11•anorni !lesoniami, z malowidtami, emali~, ~o
ztotą, posrobrr.oniami, :.1 ozdn_lmmi :.1 n~ie_rlzi i kompozy_cy.] 1~1111-
d.zian ych, wtt1.a szklana, 1,Jrnn 111 y z w lolo11n s:.1ldanyr~h 1 wy1 o by 
r, nich. od puda . . . . . 

Szklano ozdoby do 1·1ioi11ok, 1i:twnt nrnlowtwo, poztucane 
i posrobrzan11, r, mot.ttlowemi lnb i1rnmni rlodatlrnmi 11i1; 01ldr,i11l-
noni lta1czyki, agra[Jd, druty), od puda . . . 

I.il sz.ldo w arlrnszaeli, nie łttlle, nio polornwa1rn: . 
1t) biale, pólbialo 1tl llO r,iolono, nie it~bttrwionn sztncznrn, 

bnz ozdób, do 480 worsr.k1iw kwar!r. wl:\cznie, od pnrla . · · · 
b) to samo, o powio~·z.chn.i wil/k;ize.i niż. 480 werszkr:.1; kw:: 

szklo w ttrlrnszach wszolktoJ w1elkoHCI, \(~lnrnwe, w !ll.tHit. fai~ 
bo w ano, matowe, mlcr•,r,ne. ni n ~la1lkie, falo w ant\ z br11z1la11u, 
wrnrszezka1nl, wyp11kl11, hoz oz1loh, 011 p1_1d1t. . . . · : 

1·.) s:i;kl:o w ark1rnzaeh z ozdoha1n1 dekorncyJn•im1, szkl.o 
iltstrzm111 i lustra, 1·ho1•iażby' wyrż11iętn w j11ki\bądz formę_. oblo
żone fantar,yjnio, z trawionorni, walr~owanemi lnh i1_rnomt ozrlo
lmmi, jożoli nie st:t11owią 1.nalntnwych luh g11lanturyJn)'Ch 1~yro~ 
bów (por.. '..116), a także kliszo fotngrnficzno szklann, i or!h11.em1 
na takowyrh fotografiami, od p111la . . . . · 
{'11'111;11: S:r.lifowa1ie i nie szlifowano plyt.Jd fotogmlicwe, r~ho-

. l'ittżhy pokryte nrntnryami r·llmnicz1~emi do 1wgtity~vów, 
pnrnpus:.1czano są welllug p. ()-go l!t. h. powyzst:e.J po· 
zycyi. 

1·w11y11 :i. 01lptt1lki sikltt (st.klo tlnczonn, nio proszkowa111•) przo
pusz~r.ano są bnz rla. 

7S. ~zklo 1u~t·1·:.11a1H• i l11~t-1·a: 
1) siyby lustrzane i obroblo111:, nrntowann, s~lifnwturn i po

loroWttne, szld:o w arlrnsr.1wh, polornwano. o powinrzchni: 
tlo fiO-rin werszków kwadr. w lącwie, ort funta 
po nad i'iO- 1011 wnrszk. kw. wlącwio, otl.werszk. kw. 
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po nad 11!0 - :WO Wlll'8Y.li:. kw. w lącr.nin, 011 wernt.k. kw. 
:wo - }H)(I 

aoo - 400 
400 - 500 
.500 - (j(j() 

„ - ()(JO - 800 " . .• " •: „ " 
:rn SZj'by, mają1•e więt.oj niż 8011 wu.r:;r.k., 11p laca sil/, o pn\!.' z 

2 1 /~ kop. w r.locie nil werszk. kw„ e,.lo dnda.tkuwe po 1
11 kop. 

w ;d111:i11 od mirnr.lc. kw. co lrnżdo :.lOO w1~rs:r,k, kw„ rlo 2,4110 

\\'1H·s;;k. wJ ącr.nie. I.a SY.j'by, liezące więr.o.i niż :.l,4oo wers;t,k. 
kw .. oplac1i się po 41/, Jrnp. w ;d1wio od lrnżdugo wnrsY.k,<t kw. 

2) s:i:yhy lnst.rza110, nio'ohrobionn po 01lla11i11. tn JosL nie 
J111ttow1rnl) .i nie polorowano, opla1·a.ią 1:1.o, .stosnw11i11 1to prr.1lpi

s1iw. ust.anowionyelt dla szyli l11str:i:ani•eh w punkr•io 1, Y. ustęp
stwom 4.$ ool ohJirzonej Sl!lny da: 

ii) szlda, wymieuioun w pu,r. 1-ym, /, podl11ll'1\, optar:ają 

do wndJug p. l-go, z HO% oll!h'.zonej sumy. 

F11·11t1•1 l. W doklaracya1:h na szkl:o lustrzane 11•ymieniar': 1.rzuba 
ilośi·. sztnk i wiulkośó lrnżile.i 01ldziel11cj sz1,uki w we1·01.k. 
kw. WP wszystl;:i11h sztukach. 

l'11'11y11 :3. Od roxbitych w drodze l11ster i sąli lustrzanych po

liiorn się clo oilrlziolnio od lrn:i.dugo odłamka wielko~l'i 
po nad 25 wersz. kw„ lie:r,ąe powi~rzchnię 11ajwięks;1,e
go prnstokąta, jaki da się wykroic z orll:amka. Orli am ki 
mni11jszoj powicl'iH1l111i niY. '.l:i wur8zk. kw. pnep11sz1·za-
1ie o;ą bez ela. 

7'0. '\Vq~.;;icl ka111it•nuy. torfowy i 1trZ1)1V1iy, 
uraz torf 1 koks: 

1 J węgiel lrnmienuy, torfowy i drzewny, torf uraz opal, 
przygotowany z minlu węgb kamiennego pod 1rn:r.wą „IJrikicl,". 
sprnsowany w tafle 111b cegiełki: 

:1) przywor.ony do porU111• mor;.:a Cimnwgo i Azowskiego, 
ml pudn . . . . . . . · 

b) prz1JZ zachodnią gmnicę lt\rlową, od p11da 
r·) do portów morza Tialtyckicgo, orl puda 
:.l) koks: 
n) prz~'Wożony 1lo port,i\w morza Czarnego i Azowskioµ-o, 

od pu1la . . . . . . . . 
h) przez z!tehodnią grn11iC1) lądową, od p11da 
c) do portów morza Baltyrkiogo, od puda . 

f'tl'll!J't 1. W ęglel, koks i torf, przywożony do portów morza 
Hinlego, przcpus:i.er.11110 są ber. !'.la. 

f'll'aga :.l. Ustanowione w powyższej pozy<\yi cla od węg·Ja ka

miem1ego i koksu, przywożonego clo por1.ów morzit Bal
t.yckiego przez granicę 'rnchodnią, nic podlegają potl
wyższeniu rlo 11. rn stycznia 18fl8 r. 

f'1r11r111 ;:. Cl<,L co 1io p. l lit. Il) i p. 2 lit. a) poblor;1nc byJ:y do 
13 lipca 1892 r. z nadwyżką 40%. 

'""'O. Dziog·ie<'• i srnoly wszelkio, opri'1cz orldziolui1• 
ll'j"111ie11ionych, od purla brntto . . . . . . . 

~n. An~raccn, 11<tfttili11a, fenol (kwa:; karbolowy), 
!Junzul, :mrowe (!lleoczyszezone), od puda brutto 
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~.·.:!. ży,viea. bialu, 1'.r.yli lrnlafo11h1 wKr.ollrn. <L l.itk:i.o 

wylan<L w L<.1folki 1lo smyczków, gallipot. (żywie1L 8os11owa), smo
ia' dla piwowarów, od purht . 

:-1:-t. Ast":111; i s111otL (goudron): 
l) lrnrnioi1 aHl'altuwy (ruda) i1ie tluc:r,ony, 01l pnda 
2) t.011 siim w mictlo, od pudiL . . . . . . , 
il) s111ola !go11dron1, nrnst.yka asfaltowa, aslaJ1,y !11pl1wu 

ws1,Blkie, oraz Hmofa z w11glt1 lrn111icnnego !goudron), 01l pudt1 . 
l'-'·,•'" Nn t'i n surowa, llZt\1'11<1 i nie or.zys:r,c:r,ona (1'011<1 

11anow1L) WHzeHrn, 011 puda . . . . . , 
~.->. Pl,yiuu' pro<luld .. y 1tysl.ylacy1 ropy 1rntl,o

w1\i (nafi.a tlystylowana, f'.1togo11.; o.lejo: Kolarny, parnlinowy 

110 .smarowanh1. 01.or, g1urnlma, 1Igro11w, bn11zy11a I t. p. ), 01l 

puda 
""4H. OloJek t.<•J.•peui yuo,yy i terpnntyirn 

w:-;zcllrn, od puda . . . . . . . . 
~7'. Ci1uny, g1.11110-żywit:o, smoly zywic:r,ne J łmb1111y: 

I) wsz11lkir:, upn'1cz wymionionynh orlrl:d11l11i11; ka11<:.~uk i µ:11-

tapnrlrn w s1.a11ie surowym, hursz1,yn l.opiony, nie obroh1011i:, µu

ma ara u.ska w ró~nej formin: .surowa, w lrnw1d ktv·.Ji. w prnst.k11. 

eho<~ittż oc:i:ysz1:zu1HL, Inez bez domillszki innych s111Jsl.a11r:)'.i, 01l 

pud1t . . . . • ' . . . 
:lJ żywka p11cl11H\1'n, (henzoeH), po.spolil,a kalllfora, n1a1111u, 

a.s.'ia-font.ida, snhsl.ancye biaJ'kowe, od yu~ia '. . " . . 
il! amhrn szara, hal8:t111v: t.oluansln, 1wrnwm11slo. hi>nzoe~ 

bial y (/11 /11criini"J· smoły piwh'nące, używano do fabrylrncyi pnr-

fn111, wor.clkiu, od puda . . . . 
l"'ll"'I. (i111na clai;;.;tykn, c1:yli lrnue:i:uk i gul.apnr

lrn w stanie obrobionym i w Wj'rolmch: 
l) guma 811rowa miękka:. w ark11sza1:h, plyt.lrnch, ni1.lrnr:h 

i w si.anie ro1,puszczonym tkloJ gnlllowy), guma rugowa: w nr

knsza<~h, plyt:tch i prętach nir. obrollionyeh; wyroby. z gu.m.Y nla
Kl.yi_·wej albo lrnnczulrnwc i gutaporJrnwn. bnx rlonueszlo 111nyeh 

mat,eryaJów, od foul.a . . . . '. . : . , . · . . . . 
2) wyroby z g11111y 1111ękkinJ I rogownJ (opro.1·11 ottdw:lnw 

wy111ionio11ych) w pol:v:zenin ;.: innnmi nrnt.eryalanu. ccrnt.a gu-
mowa, od fonta . . . . . . . 

;.J) obuwie x lrn11ez11lrn i gutaperki w polączoni11 z tkani
llttmi ski\rą, sprzączlrnmi i t. p. i bor. nich, od fun1.a . 

' !~) klejone gumą 1.ka11iny do wstlig grcmplarstdch: 
a) ;.: wojlokiom, od funt.a 
b) bt:z ivojfokn, od funta . . . . . . . . . 

r·11:11!la 1. Tkaniny elastyczn.e, ws.tęgi i t11Hmy, Z<_tWieru.]11to 111lk1 

gumowe, oraz tlrnnrny 1110elastyc:i:11e, 1„.J. nasyr:onn albo 
kl oj one gtllllą, uprM:z wymienionyd1 w par. 4.-ym, npla
ea.ią eto odpowiednie do materya!11 tkaniny. 

l'1r11!la ~. Ubranin szyte albo sklnjone r. tkanin. pokrytycl1 gu
mą z jednej lub rlwórh stron, u,lho r. tkanin sklt\J011y1'.IJ 

z dwóch warstw, n t11kżo gotowoszelki, po1lwiązki i L.p. 
wyroby r,e ws.t:~:i.ek olastycznych, 11plc1eają clo wn1!111g 
poxycyl 209-e.). 

8~}. Sole stassfurskie (abrnumsalze) 11• stiiniu natu
rnln ym i ldserit . 
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no. ~ol(' natnrnlnn wozulki ', urld1.inl11io niu wyrniL~

nl1in1\ niL\ oczyszc:w1ie, worl1L nasycnna >iolą (l\_rnnz11al'i1 i i111H;). 

11rnz WlldiL po ślPriziacl1. IJlntiL (szltLlfl)') 11tinunilnL1, pr:-:ywożonr: 

w lrnezlrncli, pn•llctcli, \il1t><za11lrn('li i I.. p. wiQkszy1•1i llJlal\omt

nhwli. nrl p11da 
S:H. ~ia rl..::a: 
l) w stanin c;urowym, 11i1J 11•'Z\'i:it,l:z1111a, \\' lrnwrdlrnc:li: 
a) przywoY.ona 1lo portów morz1t lfaHyckiego, g11il. l\1'1·llil11-

µ·luhkil'.i i prwz zrwhodnh\ grnnii·ę lnd1111·:\. nr! putln . . 

h) przywożona rlo port1'nv mnrza C:znrn1Jgo i Ar.uwskic1.w. 

od pulla . . 
:.!} oczyszcznnn, kwint siarrzany 11rnz prosr.1.1k Knnurn rlo 

hwzenia owioc, od puda .. 
!l~-!. Ant y111011: 
1) w stanit• s1nu1yyrn i w proszlrn. j11ko s11rn11 y i ni1· 01:zyoz· 

•·zony niedDkwn~ a111yuw1111, od pud1t . . . . . 
:.!) \\' staniu mr:taliezny1n, orl purla 
u:·~. l:3ora l<is, p1·eparaty borne (lrnrn11y): 
1) borak8 snrowy. nio oc:zyszezo11y, buran so1ly (tinlrn\ I, 

boro11atrocalcyt, kwa8 IH1rny nie Ol'7.ySt.Pznny. oll p1111a 
2) boraks oezysze1.11ny, od pnrln, . . . . 
f).,tc. 1'1la~"ll<'Zyt: 

1) nnturalny (ro1l;r,iJny. w lrnWttłlrnch, or\ pnda 
2) ton ~mm miniony, orl puda 
05. I'ian1it•i1 ""'inny (1'r1·11iurt11rt11ri): 

1) nio oe1,ysr.et.011y i kwas winny nie oczy8zc:w11y, ud puda 
2) na pól oc1.yszczn11y (nil\ sproszkowany) z kolornm n11-

turalnyrn1 od puda . . . . . . . . 

on. Szpat, cii)żki (wituryt): 
ll szpat ciężki i wit1:ryt, nat.urnliw, w lrnwatlrndi, u1l p. 
2) tn ~milo miclo1w, ort puda . . . . . . 

il) siarc'zan barytu (hlii1ie Jixr~) i węglan haryt1i, sztuczni i: 
wyprodnkowtLlll', od puda . . . . . . . . 

07'. Stro1u~janit. (węµ·lnn strouc.iany) i culnst1cn, 

naturalne, w kaw1llkar:h i p1·11szk11, od p1u1a . . . . 
H~. Pr<,parnt.y ainouiakalu<~: 

l) salmiak (l·.hlon•k amonu). ar.ot.an i wQglan amonialrn, 

plyn am11niidrnluy. od pnda . . . . . . . . 
2) siare7.<tn amoninlrn, od 11111fa . . . . . 
HH. AI·sz(1uik w staniu motali1•wy111, bialy (kwas 

arnenowy), czerwony i hittly. orl puda . . . . . 
·100. c~:auek potasu i chrornin,n)': 
.lJ cyanek żolty, solo kwasu ehromow1)gO, ro;r,pus;r,t;r,a,jae1: 

się w wodzio (chromian potażn. clll'omian sody), od puda . ' . 
Sole kwilSU r·hrnmowegn, rozp11s;r,c„zają1•1i się w wod:r.io 

(ci1romian potażn, ehromin11 sody), nr! pnrln . 
2) cynnnk r"zorwo11 y, orl pufa 
101. A111n i sinl'C7.an glinu: 
I) id 1111 y krysi.alinzne. 1H'l purln . . 

:.!} uluny paln111• i woznlkie w pl'trnzlrn, siar1·z:i11 rĘlinu. ort 
puda . . . . . . . . . 

l O~.:.!. ~r1enld (wodne i hn;1,,vod110}, lrnn1 (baryt ka 

gryr.ąeą}, stronty (strnncyan~ gryzapt) i glinu (wo(ląn glinki), oll p. 
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10!·3. Salc,d,1•n: 
1) chilijska (ttwt.an sodn), od puda 
2) :r.11 ycza.in'.L (a:r.1_itan potnsn), oraz podpal ki do pillt·ów, 

prr,ygo1o\\'lllle z rmeszan111y saletry, węgla i s111ol y, 01l p1tda . 

, lO·""- Chlorek H•~.1~·11<-,zyi, sictn·.zau magnezyi 
(sol go!·:r.lrn), clilornk pol.az11, srnrc·zan potaż11, 1:lilornk wrtprnt 
w .sta1110 lllOOCZYHZl'Zllll)'ITI, od p111l,L . . . . . 

105. Soda i pota~: 

1) soda (w1;gla11 sorl1!), potaż (węglan potażu), od p11rla 
2) dwuwęglan sodu 1 dwuwęglan po1.<1żn, od p111fa . 
;l) snila gry:r.ąea (soda lrnnotyczna), potaż µryza cy. 
a) niu O<'ZJSZl~zonn, ort puda . . . : 
b) <w:r.yszczoua, (l(l purla . . 

4) s!Mczan soo11 nbo.i,ętny (sól glauberska), ort p11rla . 
fiJ .s1an·~rn11 so1lu .kmtsny, sian·:r.an :;111l1t (olioję1.ny i kwa8-

uy), peos1arc:zan sodu, smrek sodu, krzernhm snd11 i potażu (szk Io 
wodne), ml pu1la . . . . . . 

100. :l'1·os:r,e k oo i;o,vy (octan drzewny wapnia 
nic oe:r.y~:r.1·zo11y), od pnda . . . . , . 

:l.07. Chlorek '\'VUJHHt, Jug lllir·ltarski od pnda 
IO~. 1:i:,vasy i shn·c]..:: 'v<~,g;la: ' 
1) lnvas s1arnz;u1 y: 
a) kwas siMc:r.mry surnwy i wil.ryolej. od p1tdiL 
li) 1lyrni;wy, br::r.11 01l11y, od puda . . . 
2) .~iarok węgla, otl puiln . . . . . 

U'll·a1111: Za siar.ok węgla, przywożony w ~claznyelt beczkach 
p.lad Sii.,) 1·]0 o 20% niY,sze, beczki :w:i clonr, aą wodlng· 
poz. 152 p. 2. · 

3) kwas <t:rntowy, solny i solarowy, od pudit 
4) kwas octowy, od puda . . 
5) kw ns winny, od pud:i, . . 
6) !mas benzoesowy, gar\111\kowy (Lfl11i1rn}, cylrynowy, 

or:r.eszkowy (gallusowy), pyrogallusowy, salkylowy, fosforowy, 

chromowy, od pud.a . . . . 
h.was garlmikowy (1.aninn), 011 puda 
1.00. :Ii:o:per'"\vnsy: 
1) żelazny czyli zinlony, od puda 
2) ,rr1ie.dr.iany, opró1·:r. bezwodnego, sakb11rski (111io8;r,a11ina 

1rczanow zola;r,a i rnier\r.iJ, <'ynkowy czy I i hi al y, chlorek 1·yn-
hn, 011 pudt1 . . . . . : 

llO. , Lapis i inne sole srobra, :r.Juta (w tnj 1i1·:r.bin 

Kassyusza, n:r.yli pnrpurn :dol.a), platyny i innyl'!1 metali, od p. 
:lll. Ant,raohinou, od puda 
Emetyk, ort pnrla . . . . . . . . . 

. 1 ~2 .. l"1·(~<l~tka;y olao1niezne i farmaceu Lycwe, 

nddz1ol!11e nw wynuon1ono. oraz kwas karbolowy oczyszczony, 
w stame krystalwznym lub plyunym, bez :mlmnviu1Jia, tL talo'.o 
prosznk d,o nisr.czonia robnctwa, kule ogniogasząoe (:ianlona rn

z:em z wagą 8Zkla, korr.oh Talrnrlrnrowy zdrobniony i w postał'\ 
pignlok, ma&~l drzewna suc.lia lub karbolowana, chlorek glinu, 

sacharyna, kwas Il norowy, przywożony w rnu:iyniach gntitpor

l~o~v_Ych,. i:aicm z, 1yagą tych ostatnich, gliceryua oczyszczona, 
10sl1ny 1 ich cz1:1sc1 uzywane w mnclycynio w posl.nci prrrnzkn 

„Czas". Dz. Inf'ormaeyjny. 
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grnbego lub drobno t<trto, stanowią1;e gotowy .iLtz 7irodu!.t far
maceutyczny, od puda . . . . . . . . 
Uwaqa 1. Wedtug pozy cyi 112 clono są: płynny kwas Wl)glow y 

· i inne .kwasy slcroplone w naey,yuiach mot[1Jowyd1, pn:y
czom sor, wagi opltlC<t clo odpowiednio 110 nrnteryttl u 
nrq:zynitt. · 

Uu:aqn 2. Srodk:i ehmnic;-:no i formaceutycznn patentowane i nie 
' patentowm10, gotowych preparatów lec1:nic1,ych mię

szanyeh (zloi:onyr.:łl), jakie iw obst.al uuek przygotowy
wa się w <Lptolrncl1, up: maści, elrntrnkty, plastry, tynk
tury i t. d., lecz sttH10wia,r'o jerlynie produkt ehe111iczny 
i farm[ICEllltyczny, oorl.iielnie w tal')'fiO nie wymieniony, 
maj~r:y zastosowanie w życiu ogólnern i medycynie, 
np. k:reolma i a!1typiryna, oplaca,ią clo we1Uug Jl· ll:l. 

:u 8:. :r_,ekarstvva :.o:: łożone w stanie gotowym 
rl.ozwolone pr:r,ewozic na zasadzie zatwieril.zonyr:h wylrnzów, 
ft także: pastylki wiesbadoiiskic, lukrecya smażo1rn w 11tsec1:k1tr\h, 
z dodatkiem anyżu, sól „Vicl1y" w proszlrncll rozważonych, limfa 
d-rn Kocim (tu ber kul i na), mię,;1rnnimt z roślin, Il:i.ywanych w nrn
dycynic, a także jednej lub kilku roślin, stanowiące gotowi: jn:i. 
lekarstwo, 01i 1i1ula . . . . . · · · 
Uwaga: vVylrnzy wzmiankowane sporządza. rniin, lelmrslnt mi-

nistcryum spraw wewnętrznych w poroz11mieni t(z p. mi
nistrem finansów. 

11-4. U"'os.nn· (zwyczajny i czerwony), od p. brntto 
115. Etyl cltlorowz, eter (iiiarczany), eter solny, kol

lodium, etery używane do wyrob·1 c11-:ierlców (essencye nworo
we), używane w medycynie, ch'l 'iaż'.Jf z domieszką spirytusu, 
jodoform, chloral, eh loroforrn,o rl p 11ib . . . . . . 

11.0. Opium i lact111'Min n, od pnfa . 
:117'. Ole.ie roś;liune i gliceryna nic oczyszczontt: 
1} tluste (oliwkowy, dnowny, laurowy, bciwełniany i t. p.). 

oprócz oddzielnie wymienionych, pokost, czyli olej gotowany. 
od purl.a . . • . . . . . . . 

2) olej klesiczowinowy (rycynowy, alizarynowy), 01i p11da 
:n kokosowy i palmowy, od puda . . . . . 
4) olejki lotnn i n,romatyczne, ber. domieszki spirytusu, od 

puda. . . . . . . · · · · · · 
5) gliceryna nie oczyszczona, od purla 
TlS. Wody a1·0111atycznc, bez domieszki alko

holu. jn._ko to: l,tll!"!JWa, miętowa, z kwiatów po111ar,u'11~wwy«h, 
rózana 1 t. p„ (1tl p11d;1 . . . . . . . . 

1.1 !:). Ii.:o"'Unt:'t.yl.::i: 
1) wody p1iehnąco spirytusowe, woda koloi1slrn 1 rnno, 

ocet tmi,Jntowy, parler, róż, farby do 1vłostlw, trocicJ.ki ws;r,el
kie odclziolnie nie. wyrnii:mione towary lrnsmot.ycznc, on:z woda 
p~c!I~1ąc;~ z, clomrns~ką. bielicl~a, nigriLipiL (Nigriti V1\getttlo), 
eliksir I\.ote go z Iforhna, Rumnels aromtitic ozonizer wraz 
z wagą flaszolc, 8łoikilw, rnwzyi1, pudetok i t. p. opakow

0

ai1, od 
puda . . • . . . . . . . . 

2) perfumy, opr{i<~z 1vód pachnącyclt, wymienionych w p. 
1-ym, oraz pomada. od puda bruuo . . . 
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120. My<llo: 
1) tualotowe, porfum.eryjne w shnio plynnym i staly111 

·oraz w pros1.lrn. dezynfolrny1no my1llo Użojs<t w nrnlych lcawal-
kach wioslmdei1skin, otl p111fa br11t.to . . . 

' 2) dezynfolccyj ne mydlo D7.ejsa, w d11ży1~~1 1~~1\Val lrnch, orn:. 
wszelkie, oprócz lrnsmotyr:wy1\h i o pro cz wyn11emonyd1 pow yzoJ, 
od puda 

121. Lakiery: spirytusowe i torpoutynowe roztwo-
rr·y, żywk-<t oleju (lakiery olejno), orl puda . 

1.22. Lak, żywica h1kow,1, od p11da . . . 
1.28. ZapnHd ehemicznri wszc]l{iego rodz11..iu, odp. 
:l2··-L Snh.staueye ,g;arhnili::o'\Ve: 
1) kora clębowa i wszol\cie 1rnturalno s11bst11ncye garhni-

Jcowo nie sproszkowane, orl ptHla brntto . . . 
2) te same, mie\0110 na pros:t,ok, oprócz snma k11 clonego 

·w lrnżdym rnr.ie wo1llug p. 1, od purla . . . . . 
3) ekstrnl{t.y gtLl'bnil<owo: lrnszl;t1nowy, kwebrnchowy, dę-

:llowy, sosnowy, jo1llowy i t. p. wsr,ulkio, od puda 
:125. Nat.uralu.e nna(-,erye narhi:1.rSli:ie: 

l! ro~I inne, opró<'.Z 01hb:ielnio wymienim~yc.h: . 
a) nie zmielone: lnver, r.ytron w lrn~do.i formto, drzewo 

farbiarskie w szc;mpach i klo1:lrnr."l1, nrl p1"L_<ltt . . 
b) mielone 1rn pros1:ok: 1lrzew o farll1t1rslne tarte l sprosz

kowt1110, orl p11da 
2) mineralno: 
a) &amoroilne gliny farllbi·skie, wsznlkie ziemie: kast•lsk.r1, 

syoi1slrn, woroiislrn, bolus, nmbr11, o:„hrn ~Mt1i i ezerwona, m1uma 
w st::i.nio snrowym, bez obrobienia,od p1u:l11 brutto • 

b) to samo s11bstt111cye obrobione, pn,lone lub sproszkowa
·ne; farba c;r,erwotrn, skl:adajnie'' się pr:wważnie :r, tlonkn zola:r,a 
{wpnt inurttrnm!, 01i puda brntto . . . . . . . _ · 

c) k1·01fa rozp11s;1,ezona i oczyszczo1rn z mrn\:11: kreda, 1,alk 
.mielony, węgllrn wapna ellllmicrniu ezysty, orl p11Cla brntt.o . 

l~~O. Orse Ha, orlean (biksy11<1), lrnteelrn (ziemia ja-
pul1sk1i); szytgolb, or] puda . . 

1~7'. li:rap, czyli nui.1-zcrn1rn tlu1:zo1rn, 01i pudt~ . 
128. I.1uly~·o 1rntL1rnlne i szl,i11•znn w lrnzd<JJ Eormrn 

{oprócz ekstraktu ill(lygot.yny), od p11drt . · · . · . · 
129. Ti:o1iii:oo1enilla w lrnż1fo.i formie (oprócz lrnrm1-

nu kos:r,enilowego, prnep11szc11anngo wo1ll:11g poz.ycyi lil:)), ziarn11 
allrnrmas11, od puda 

tao. Blqkit lHn·liiaski (IJ1Jrtinah/11n) i p11ryzki, 
ultramary1rn (nt1turnl1rn, szt1rnzna i ziolona): farll lrn niebieslrn 

wsiellrn, orl pud.1L • . . 
i:u. Biel 0Jowif1na i rynkowa, od pnd<L 
12!..!. 1\'J:inia, od puda . • . . . 
1aa. Ba~· ,vniki mii1dr.iane (zwią1,ki miodzi, pornię

diy iunymi grynszpan) i lrnrwn~ld miedzitrno-a1:sonowe, ;id pn.da 
lfanvnilci mil1dzit1ne ( oproc:1, gn'11szp1wu 1 tmrwntkow mrn-

,(l:dano-arsenowych), od p111la • • 

Gry11szpan (kwas solny mi11rlzi), od p11da 
1a-L Preparat;y t"arhiars ki(' garłrnrskie: 

1.20 

1.80 
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1.) wszelkie ekstrnkty farbiarskie i garbarskie, opróez od

dzielnie wymieniouyr,lt, propnral.y rnarimuowo (oprócz wymienio

nych w po?.ycyi 135); ckstrnk~ aloosowy (aloes), od pnda • 
2) ekstrakty: krnkoszuwy (lrnrtmninowy, safiorowy} i or

seliowy w każdej postf!ci; intlygowy (in1iygo-karmin), w cidcil: 

i plynny, l1mnatei11 swhy, od puda 

185. Ba:i·'\vuiki (pigmenty), przygotowrtne z pro

duktów dystylacyi smo1y gazowej; alizaryuu, okst1'itkt lllHl"Z<ut

nowy, Jukka mcirzanowa rt\110 alizarynowa; karlllin koswnilo

wy, lrnszonilowe roztwory, lttkka kiinninowa, i11dyµ;oty1m (clrntrakt 

indygowy w suchym s1,anie), aniliny, od pnda . . . . 

Uw11g1i. (do taryfy konwonci'.inoj). J\:Iicst:ani11y barwników ;1, snb-
stancymni nie farbująl'emi clo1w są porilug p.137 w 1.ym 
wypa(lku, jożoli barwniki, ;1,;rnjclu,jąec się w tej mie

szilłlinio, przcwyżs:r,ttją 1U% ogólnej wn.gi. 
lFu·11r111. Farby anilinowe, priJwo:i,one w pnpierowcm opri,kowa

uiu, donn są rn11em z wagą tego ostatniego. 

13t:o. 1!--.:u.·h;v n1inia:tnro'\vo wsznlkie w tablicz

kitcli, proszkach, muszlach i w pęclierzal'l1; tus11 r·hiiiski, nrl p11da 
Farby rniniat111"owo, w porcelanowych lnh fajansowyc:lt li

liżanerzkach i talcrzylrneh, w tr:1bka1'11 i lrnpslar:lt olowirtnych, 

tusz chii1ski w pJynie, w1" !lakonneli, od puda 
TTwag11: J.'iu·by minia turo wo, przywożone w pnclelkach, specyal

nic tlo tego przyrzątlzonyclt i dosl.:uey,anych 11ri,byw1;om 
ruzl:m z farbiLmi, clone są wedlug poz. 211i wraz z wrt
gą purlele!c. 

1.::1:7'. 1<'arhy eln·onJ.<)'\Ve, a:u-d:.yinono'\VO 

(w tej lie.t:bio sulfaun1t), kobaltowe (w toj lkzbie s:r.malta), r~y

nober, a·tranrnnt w plyuie i proszku, atrament hoktogrnliczny, 

sz11w.aks, la~tmu (t~ru~sol), wszelkie farby i 111aturye barwią„e, 

oddz1clnrn me wym1enwno, sul~he i w cie:kio, przyrządzono na 

wodzi<: i nrt oleju, od puclrt 

. 13~. Iln<l~ 1uei·aJiezue i minernlne wsznlkin, 

oproc:r, grnhtu, od pnrltt . . . . , • . • . 

Uwa,ą11 1. Siare~ żelaza (isln'zyk żelazny} oplar'ti ero po 1 kop. 

~v .zio.'.;1~ orl iiuda: Piryt mierl':iauy, zawierający wię
ce.J utz 2% llllOllz1, opłaca oproez 1 kop. w ztol'.ie od 

pwla po 21(i kop. w zlocie zti każdy % miedzi po Mll 
2% w pndzIO. 

Umr.'111 2. Rudy miedziane oraz zenrlrn millllziaua i szlalci mio
dz!ane oplarnją clo po 1/ 2 kop. :rn każdy procent mie
dzi, zawarty w pudzie. 

lhca,ąa 3. Hndy miedziane inożna· deklarować bez wslrnzywttnia 
procentowe.i zawartości czystej mieclzi. 

.. i::_~H. Suro"VVieo żelazny w gęsh~ch, okruclw.ch 
w10rnch: 

1) ·wsze] ki, oprócz oddzielnie wymionio11ogo: 
a) przy w ożo11y morzem, od puda . ·. 
b} przez ;.;achodnią granict? ląuową, od pufa . . . 

2) magazynowy (forro mangan), krzemowy i chromowy, 
od puda/ . . . 

rb. le rb. k. 
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V-LO. Żelazo: 
1) sztabowe i sortowe "szolkie, oprócz wymionionngo po

mze.i: żel11zo w kolbach, lrnwallrn1'h pnrllingowych (puc1wli}. okrn

cltach, millrnrs, żelrtzo w pros:r.kn, od pnda . 
2) szyny żelazno, chodrt:i.hy prt.ewiorcone i ze szpuntami, 

od pnd<L . 
:ł} arkuszowe wszolkic, włącrnie do 25 n. kalibru birmin

ghmnskiogo, w plyt<1clt szeroko8ci większej niż 18 cali, 7.claw 

sort.owo wszelkie o szerokości lnb wysokości więr,r:j niż 18 cali, 

grubości lub średnicy 7 cali i więc,ej; żola:r,o fa~onowo (żoli1zo 

T, TT, 13, Z), il1rn 110 kotłów płaskio. bez wygięe, poz. Hi2 i i11-

nyc!J wedJng punktu 1.-go niniejszej pozycyi, żeli17.0 r·ienkich 

gatunków, o szorokor-lci lub 8rednicy wi~cej niż 1/.1 eaht do 1 /~ 

calrt wląc:r,nie, od pndi1 . 
4} arknszn we, wyższych niż 25 n nmoró w !ml ihrn birrn ing

hamskiego, \ld pud11 . . . . . . . . . , 

lhcaf/ll 1.. Zolazo szorolni:lci lnb srednir·y 1/.1 cah1 i mnie.i opla
e.:t clo werllng pozycyi 15:) p. l. 

141. 1.:nnoha (żoliizo arlrnszowo pobielane), l'hodaż

by pokryta lrtkierem, de8enit:m l 11b morn: 7.1~li1zo arlrnszowo, 11rn
Jowano, pokryto lakiornm, eynkiurn, miollhią, niklem i innomi 

metalami prostnmi, od p1trla . . . . . . . . 

rw11!1a: Prostemi i nic rlroµ;oconnmni rnet.:1lami 1rnzywają się 

wszolkio mot<tlo npn\rz zloLa, srebm i pl11tyny. Alu
mininm zttlieza si~ 1lo rnotn.lów prostych, z wyjątkimn 
tych punktów r11sldoj taryfy, w kLórych motal ton jest 
ąddziolnio wymiuniouy, ;: o:i:nnczeniem wyższego da. 

Zeln.~o, stal, cynk i wyroby z tychże, pokryto jakim
knlwiokbąd~ sposobem prosturni metttlami (g:Llwanizo
w<rno, ok.ladano), pnrllngają opli1cio odp iwiodniej 1ila 

żelaza, stali, cynku i wyrobów z tychże w tych wy
parllrnr·h, gdy słój nałożonego metalu nie pnewy:i.sw 
2i)0 / 0 oyril!iej U!ll.'fi ud to1t11r1i11', 11'//111i1·11io11;;1:/i. w po:. 1."U, 

1.47, 1.M, 15fi i 1fi(j, i :10"/" or/ to11'1ttrl1t /l'///lli1•11io11yl'h 

'//) j)(JZ, Hi:l. 
.l•.,ł,~. Stal: 
1) sztabowa i sortowa, wszelka, oprócz niżej wymi•rnio11ej, 

stitl w lrnwal\rnch pnlllingowyclt, stal w oin·nchn,ch, orl p1uta 
2) szyny Btalowe, ehociaż prznwiorcone i :r,o szpu11Lami, 

ort pnrla . 
:n arknswwa wszollGt, wląe:rnie llo >,~:Mi kalilll'il llirmi11g

hamskiego, w plytlrnch o s1.erolcc1ś1~i i w ysolrn~ei wi1;1•e.i niż 18 

cali, 5trtl Burtowa wszelka o su:rokosci i wysokości więee.1 niż 

18 cali, ornz o grnbośei lub środniC\' 7 eali 11tb więcej; stal fa

sonowa (si.al T,- TT, B, Z i t. p.) sko111plikowany1:lt prolih'ilv, 

(opróez winklowej, pnop1tSZl~t.11nuj wedllą; p. 1 niniejs:rn.i pozyPyi); 

sLtll eionlrn o sznroko~ci lub średnicy więeej niż 1/ 4 1:alr1 do 1/, 

w J:ącznie, od pn da . 
4) Mkns:rnwa, wyżnych niż 2:3 N1N! lrnlibru birmingl111m-

skicgo, od puda . . . . . . 

fTwaga: Strtl szeroko::!ci lub Krnonicy 1/.1 (o,alt1 i mnie.i oplac11 clo 

wedlng poz. 1.fifi p. 1. 

rb. k. rb. k. 
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rb. k. · rb. k. 

143. Miedź, aluminium (glin), nike!, kobalt, bizmut 

i inne, oddzielnie nie wymieniono metal o, bronz, tombak, argen
tyn (neusilber, nowe srnbro), metal hrytai1ski i wszelkie inne 

aliaże z metali mniej drogich, a także aliaż mied:d, ołowiu i an

tymonu, wany poti nar.wą metalu babitowego, oprócz oodzielnie 

wrmienionych: 
1) w gęsiach, kawalkarh, wiórach, opiłkach i okruchach, 

oraz miedź w proszku i w pólproduktac!J, od puda . . . 2.50 

2) w sztatiacłi, prętach i arkusr.acll, ehoeiażby sz;lifowa

nych, po~erowiirrych, malowanych, orar. miedź w arkusmr·h okrą- . 
glych, nie obrob10na, od puda . . . . . . . 3.10 

Um1g11: JYiied~ i kompor.ycye miedziane, ora1, inne. wymienione 
w poniższej pozycyi metttle i ieh aliaże, ciągnięte i wal
cowane, o szerokości lub 8rednicy 1/ 2 (·ttla i mniej, oplit
cają clo wedlug pozycyi 155 p. 1. 

1-"..l-4. Cyna. 
l} w gęsiac:b, }ll'ętach i okruC'haeh, od puda . . . 
2) w arkuszach, chociażby szlifowanych i polcrow1111y1·J1, 

podlewa lnstrza1rn, arkusze ołowiane, pokryto eyną, od puda 
Cienkie o!owian0 arlrnsze, ważąc0 jeden zołotnik i mniej

sze niż 25 cali kw„ od pnda . . . • . . 

U1t·11,ą11: Arku.sz0 cynowe i olowianc, pobielane c)'ną, o ile są 

pokryte lakierem kolorowym, oplac·ają clo wedlug p. 2 

niniejszej pozycyi, z doclatkiom 50"fo. 

145. :B.t(c~<~, od pulllL • 
1..:.LO. 016-vv: 
1) w lrnwalkakh i okrnchach, glejta, glejfa srebrna, popiół 

owiany, od puda . . . . . . . . . 
2) w rolkach, nrlrnszt1rh, dl'llt i rurki ołowiane, orl puda 
3) metal drulrnrski Mal lutrtowana, tLliCLż ołowiu r, anty-

ilnem) nie :w wyrob:wb, od puda . . . . . . 

1...,a/:t". Cynk: 
1) w kawałkach, okr1rnh:1ch, proszku i w rózgach, popiół 

cynkowy, od puda . . . . . . . . . . 

2) w arknsit1e11, chociażby szlifowanych i polerowanych, 
od puda • • . . . . . ... . . . . 

U11'11ga 1. Od arkuszy, pokrytych niklom lub innemi prost.orni 
metalmni, pobiei-a się cl"o o ilO°lo wyioj nb: w p. 2, 

U1ca11a 2. zeit.urn, st~l, cyuk i wyroby z 1.yehżfl, 11okey1.e j;1kim
kolwiekbądz sposobem prostemi metalami (galwaniio
waue, oklnrlane) podlcgt<ją ophLdo odpowiedniej dln 
żeh1za, stlili, cynl~ów i wyrobów ;,, tyC'ł1że w tyr·li wy
pad!rnd1, gdy słóJ trnlożonego metfl!n nio przewyY.sr,;1: 
25°/0 u.'lril111;j n·11r1i od to1rn.ró11.', u·!J111irnion!Jd11·w 71. 71. 141, 

147, 15!, 155 i 156, i 10% od towa·rów ·1c!J111ie1do11,1jch 

11· Ji· 16.„ 

14,S. °"Vyrohy Srebrne, złote i plal.»ya 
:n.o-vve: 
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2) srebro w wyrolmclt wszelkiego rod:t.<1.iu, . chociaż~J~ po
zlacane wyrnby jubilnrskie srebrne z pozlotą 1 be7. lllOJ, ze 
wszolkibgo 'rodiafu kitmienit1111i prawdziwemi jak i sztucznomi, 

pertami i t.. p., tnwnki tlo noży, oil. funta . . 
U1l'l1,qa. ZJ'oto i srebro w kttwallrnd1, urkusztw!J 1 sztulniel1 pr:r.o-

puszezn. się bez da. . . 
B) platyirn w wyrnbad1 wszelkiego rod:rn.iu: dn.11.y platy

nowe, plt1ty1rn w arkusz<1c!J i sz1t1lrnl'h, apt1rnty cllorn1e:rno ph1-

tynowo, od fnnta . . . . . . . . . . 
Ull'aga. Nio1.dt1tno do użycit1 t,yglo platyJtowo 1 ~rut be:t, 1• I.n. 

4) wyroby szmnklorslcio i wyszycitl zloto 1 srebrno, orn:r. 

szyrh, złoto i srebro w nieiad1 i przędzy, I ka11e i plo(:i~110 ws~ę
gi zl:oto i srebrno, oraz s1,ychowo, a tt1kże ptt:;y 1famskrn, rolno-

ńe ze wstążek szyt'11owyl'h, od funt11 . . . 
5J :doto i srlJbro bli1~zkowo w ksii\ŻOC7.]Gtr·l1, l11b tr::r. prt,y

gotowano do wyrnbn zlo1t1 i srnbrn książeczkowego, wraz z wa-
gą książeC":r.ok, ocl fonta . . . 

6) s:r.yi-!1 ciągnięty i przęd.:wny, blt1s7.ld i t. p. oz1loby, 01l 

funtt1 . . · . 
l-,U). "'\Vy1·oby z 1hiedzi, kompozycyj rniod:t,iil

nych i innych, wymionir111yci1 w pozyf·yi 14B-ej, m11io.i drogich 

metali i aliitY.ów: 
1) wyroby boi: ozdt'ili wypnklyeh lnb grnwerow1111yd1, orn:t. 

wyroby szta111·owtt11n, l'.l1ociaż!Jy w pnlt\C7.oni11 z drznworn, wla

zem, bJadrn. skórą i innerni prustomi nrnteryala1111, oraz wyroby 
z mot,aln lnyt11i'1slciogo, nic po1,l r11·;mo a11i posrebnmne, d1rll'iaż 

ze ,ztaneowannmi wyp11kle1ni ozflolrnmi, od purla . . . . 
2) wyroby z wypukJerni i graworowt111emi ozdolmm1 ( oprt'•r·;-; 

~ztancowtmyL·.11) :t,a.n)w110 obrobione .iak i nic obrobio110, pokryto 

lub nie pokryte platy11a, w rnlośc:i i rozollr11110, wyrohy :r, meta

lu brytai1skiego z odhmemi i grnwerowanerni wnrnklemi ozdo-
11ami, a 1.<1kżó wyroby z miedzi i rniedr.iauyeh aliażów, 11ie po
y,Jacane i nie posrobrztrno, z w_ypuklorni litJterni ozdolrn111i, 1·!10~ 

•:-iażby ozdol'y to sta11owily wykouczonie prnoduuotu, np.: pokrywki 

kroksztynki, tdi: ki i I. p., or! pndn . . 
U1ca!la (do laryfy kon11n11r·y,i110.i): J,yzki i widelr-e, orlla.11e t. rno-

1 nln bry tt1i1skiego, glarlkie, prnsn w a11n, s1,tn111~ow tl!IL\ 
leez nie grnworo1rnuo, l'ltoeia:i. ze sla.lowern luh żohl-
1,11e111 seri·ern, opl1w11.ią do wedJug p11nkl.1t 1 po:t,. 14\1. 

;l) wymionioue w p. 1 i 2 wyroby poz;Jar·t1110 i pr1srohrzil

ue, wszelkio 111 i-rnlly y, 1nut11lów muie.i drogir:J1, pnr.hw:L110 i po

srobrY.aHe: 
a) joY.nli 1rngt1 sztuki wynosi funt lub wię(·oj, ark11s;r,1• 

z rnierlr.i i prost.yc!J mel.ttli z posrebrzoniem i pnzlnl.i\, (11] l11ma 
b) .ieżeli wngt1 sr,luki wynosi mniej ni'l. font, od r1111la 
150. ~uro-v~·iee ~elalł'ny w Wj'l'olnli·l1: 
1) odlewy z surow,·a boi\ ws1,elliiego ubrnl1io11ia. rn1 y su

rowcowe, pnriąp:uię1e srnolą lub tcsfaltem, .loC'r. lioz żt1dncgo wy-
koi1czo1Iit1, od p11c1a . . . . . . . 

2) nat~t.yHin ;: lanogo ~olurn, emali(IWllllt\ od puda . . . 
BJ wyroby z snrm1·1·r1, obrobione, 10C'7.C•111;, pnlorown11u.' :;zJ1-

fowane, malowano, llronzowano, pobio.lano, pokryte lilkwrnrn, 
emilliownno (oprócz m1czyii) c.ynkiern lub iHnomi proslemi 1111;La-

rb. k. rb. k. 
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J;~1!;i, ehoeiu~by J. 1·J.ęściam! 1lrz:uwa, minilzi i kompozyc·.y.i mio
dzicrnyd1; wwszadL1 drown1a.uc do 11hrnnil1 J. lmlm111i :r, Hlll'LIWl'il 
zehiznego, wn,gtL Jctórego stanowi przewagę ll<LLl Wi\"'il 1lnow<t 
orl pndt\ . 

0 

• • 

Uww1a. W 01ilng p. 2-go opl:aeają clo wszolkio nie obrollio110° 
~ ;v,yroby :r, .sm·?wen l~utog<,i. oraz obrobione, .iożeli wagr1 

1d1 wynosi męce.1 mz :) J. w szt1tce. Wyroby obrobione 
z ~nrowca kntego, wagi mnie.i niż 5 f. w szl.11t:.c opb
ea.ią clo wed!11g p. 2 pot,. 153. 

151. Wyroby ż•,la:;r,ne i ~t.alovvo, kuto, 
. ~:t,tt1ncowa110, lano, opi!oW<tllO luh nie opiłowano na llrzog<tcli 
1 kautttch, lecz bez dnlsiego obrobio11il1; gwoz1l:dc knl:o, r·.zęści 
resor wago.uowych hex oir.ualci 01Jrobie11in ślusarskiego, ;L takżu 
nz

1
ywitdu,o, ,Jod11al' nio 1fają1·0 się :r.alkzi·i~ clo szmuJi-11 ; olaz11ego, 

or pu ,i • . : . • 

_ 1;5'. "'· "V:vrohy żela:;r,ue rol>ot.y 1nYtłar
sJ~1e.1.' !~Lim.to: ko!.Jy, kntly parowe, re;,,erwoaq, 1rn11uy, pL1dL1, 
n~osty, rnq, SZll,Jhy 1 sprQ;:yny do lawet arm;ct,uklt, nrnz wsz11.l
k1? ":'Yl'Oll\' ;r, l'hclty żohtz1toj i slttlowo.i, opróc:.1 niltlziolnic wy
rnrnmonyclt, od pL1tla . . . . . . . . · . 
Uwaga. Wswlkie nrnrnt1u·y i ntonsylin do kotlów parowy1·h żo-

.btz1.1yd1. c.lone .~ą wodlng odpowiednich po;.r,ycyj t;1ryfy, 
stosow111e do urntoryttl 11. 

. .'1.58. "Vyrohy żolazne i stalowo, oprór·z 11d
dzwlme wymio11io11rclt, ohrollionc, toczone, polorowm10, szlifnwil.
n~, bronir.owano i t. p., z c:r.ęseiami rlrzowa, mie1lzi i lrnmpozy1·.y.i 
m.rn~zrnuych lub .llez ukh, . a także przyrządy do zszyw;rnia p1i.
p11)1ow (a111erylrn11ski mtroligator), drownii111c swtkow11i1~0 zu stn
lc~wo.mi 11ożarni, patelnie z blaelty żolti;mej 1:u ś111sal'Slcio111 ohr11-
~110mom, wy_ ymac;r,ki. do l!ieliz11y z drzewo111, molt1lowomi 1·1,ę~cilt1ni 
I gumowem1 wakam1, Jozlm ze.lair.nu z rlrn1:hl11omi siiLtlrnmi, po
~cryte p~·ostomi me!afami, mry żeht?.no or:ynkowa11u, g<tzowo 
; WO•lo~·vigowo, eir.ęsci 1mmków, pr;r,ywożoue 01ldzir:.l11in, jnżuli wtL
z~ w sztuce: 

1) więcej nii 5 f., od pnda . . . 
2) .5 f, i mniej, a t;tkże podnóżki pedttlowo żolawo 11o in-

stru1110~1tow IHllilj'Ci111ych, obt:iqgnięto miedzią, orl 1111drt . . 
d) kfamry metalown t: ramlrn111i 1111 wo'rków podrói11yr:h 

~sa~v-()ya~~s), kló1ild i rygle, oproez mio1l:r.ianyell (mosię 1111·.h), 
a t,tk1.o ~rnhy do drze1rn, ud pu11a . . . . . . 
1r.w11!111 1. ~t,nrl' żnltl:-;uo. i st,al?wu,. wi•lrniu:zone systomn111 l\!Ia-

rwsrut\Ut~, r:b,oe1'.1.z. po.c1ągmę1.o ftsfal tom .I nb tuż u kn;1·0110 
prostu11u wJ.ok111stom1 JtrntoryaJt.rni, 011laca.i" do wedlóir 
poz. 150. ., "' 

/Tll'irya 2. \Vs1,olkio ?iml'ia ż~llttzne i stalowo do bntly11ków i 11w
hłt podloga.g ophw10 da wccllug odpowio1lnkłl ]Jllllk
tow por:ycyi 153, jeżeli przedmioty togo rorlzaj11 nie s~ 
~vyrn11J111011n 01Irlzielnic .w tarylio w p11zycy;t1:h, opl;wa
.Pli.:Fll l'lo wyzsw. N1klllwanic 11ie pvwin11u stu.':.IJr! 1.11 
1.a~ttdę 1.lo zaliczania wyrobów por! pozycye, opl<.Lca.i;1en 
clo w yzszo. 

----.„-~-- ----

rh. k. rb. k. 

L.70 1.40 

[.70 1.40 

1.70 1.40 

[.70 [.40 

2.70 2.20 

!~-
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·u; ... ~-. Wyroby l">las:1:a.uc: . 
1) wsmlkio, unt1, wyroby z ill<tel1y : cl<LWO.J: pukry1,_o l<L · 

kierem, emtilią, eynkie111 .. olowiom, niklom i innomi proste1111 nw: 
tnlttmi lLLil 1mdowan11, I.tece irnl<two z ozdobami wyUar;m1~cm1 
i st.tancowanemi, w tynki blitsz;cue, rę1:zno, 1lo lrnwy, z d11so11rnm1 
1.n1wionomi, mLe.:i:ynict ~ul;two e1rrnli0Wtlllll, lakiorow;rnn lub nrn
low:u10, 1·lwćby bl'J:l\ld kh i 1uzy byly mnJow;Lno innym kolorom, 
ro:r.grzcWtL1~zo;ki hlitswuo 1rntnntowa11u, wyroby lll<ts1:1tno w Jl'.ilą-
1\;1,euin :1, eir.t)~t·fami i1rny1·lt mrd;urplów, j<tko lll<ttoryal,, lll<L.1'1''.Y 
slu~yc eto WJ7rolm guzików i inne wyroby z żllla1:a, opro1\z :i:al1-
ezonych rlo p. 2-go powyzszo.i p1izy•:yi, od ~uda .' . . . . . 

2) l,o samo wyroby z poilotą, rnalow1rU<1m1 lub lllllOllll oz-
dobmni, od lrnda . · · · · · · ·. . · · 
tTwar1a. że. azo, sL;Ll, cynk i W)"i'ohy z ty1·Me, Jl<!lO'yLn ,1ak~mlrnl

wioklla.dź sposollem prostom i me1.<t.litm 1 lgal wa111:r.owti-
rlll, okht1fane), pod.log<t.ią. oplitr-ie D1lpowiudnio.1 rlla w
l<ti::t, sL;Lli, 1]ynku i wyrobów z ty1~J1żtl, w Lyelt wyparl
lrndt, gdy sló.i m1.lożo111igo rnet.tdu ni11 prwwy~st:a 2f>

0/o 
O!fl!l1111j" rl'llf/i ort tull'll'J'lill' 11'//lll·ii'lliOll,IJl.'h li' JIUZ,IJl'!Jlll.'h:· 141, 
147, l:i4, ]55 i .liirl i 1011 / 0 ur/ to11·11r1111· 11'//lllll'lllUll!/t:h 

//.' JHl:.ljl'/Ji l(j;l. 
155. Drillt.: 
1) żoLt;rny i s LidlllV y: 
a) o szoroko~l'i <dll11 śrn1lui1:y 01l 1/.11·.al<t d11 Ni 2ii wlą1·z11ie, 

wodl.ug lrnJibrn birn1i11glrnm,;lciog11, orl ptub 
b) utl .~~ 25 clo 2B wl:.iewin, 01l pntlit 
r:) ciei1szy od ,\:1 21:1, ocl p 11d:t . . . 
2) miot'lziauy, :r, lrnmpD;.r,y1·y.i mio1\zi<Lnycl1 i wswlkil'lt tdi<1-

żów (próc:z 1lrogi1·lt rnot:diJ: . . . . . 
a o szerokotki .!nb 8ro1lnky 011 1/ 0 1:.;dn. 1lo .M 2ii włąc:rnto, 

worllug lrnJillrn birminghn.mslciogn; rlrnty t,olngrn.lit'.1,110 ws:1,0Jkio, 
jJti Jllldil . . • · • . 

J>rnty telngLLlit';mu ws:r.elli:tu, 1111 1rndn 
h) 011 J\2 25 1[11 2!J wlą1·znie, od pu11.1 
c) ei111'1szy orl J°'lg 2H, o_il pnd.:1 . . 

fT1nt!fll l. Wszelki d.rnt pol.nolaHy, pokryty 1:y·11klli~ll l11b i11no1ni 
mettdmni prostomi, opltw;t 1•Jo oclpow1utlmo rlo wyn1111-
ui1111yr·h pnnlct,ów niniojszo.i po:r.y1·yi i 1lml.<11,lcit1m 50°/0• 

W.ocli ug l«Ll'\'l'Y kon wellCJ'.i ne,i, z rlo<latkiom 2ii
0/ll'. . 

lTrl'll!fll :!. Zolitzo, s1,;tl, 1·ynk i wyroby z t,y1:liże, pokryto .Jil.k_11n
kol wiukb;\dZ ~po~ulrnm prn,;tL\lni nrnt,:tlmm (gal W<Ln1z11-
W<1l11J, olda1hL110), po1Uog;tją uplacio ndpowiodniej rUn 
żult1;r,rt, strlii, l'.)ltku i wyrobów ;r, 1,y1·h:i:o w tydt wy
pMilrnclt, g1ly sl1'i,i m1J:ożo11ego mot.alu nio pr:r.1:wy~s;.:a 
2511 /

11 
or1rilnr'.i '/l:rr,1;i ur/ to tr11rri rr, 11'//·JI/ i1'11ioll,1jl'h li' J){)://-

1:,1111ch :lłl, 147, l:"i4, 155 i l5H i 1011
/ 0 {)(/, t11 1ranirr, rr.r;

ur ie11io111rh li' 1u1:, 1ll3. 
156. '"Vyrohy z <lru tu: 
1) żolt1z110 i stalowo: 
a) ws:r.elkio, opró1::r. 0Lldzielni1) wymionio11y1·.l1, ;t !,aki:l) stn:

Jowo lntt:zyki do Jowicnia ryb, pręty do parnsulok 1 parnsol1, 
zlą1.~zo11e, alo bez rą(':r,ek i kijów, wyroby z tlrnt.n żolttznngo 1·.yn
kowanogo, znn110go po<i 1mzwą „1lrnt lrnkr.<t8ty", 1t1[1<:u1:l1y;,, rlrn-

il:
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tu żel!1znego z obrobieniom ślusrm;kicm luli b~z, ~rn1·im10 1,lrn
niny żelazno, zagruntowano pokostom, ptdrnnlo lo.n11kowo, wy
robione w postaci szpagnt11 z cieukiogo drntn Y.olaz11ego, ocl pnfa 

Drut żelazny i stalowy, pol1iela11r i pokry1,y cynkium. ob-
ciągnięty 1m1toryalom wJnlrnistym ln!J toż µuta~orką 

b) wstęgi gromplllrskio i grornplo wszelkw, od puda 
2) miedziano, z kompozycyj miorlzitwydt. 
11) wszelkie, opróe11 oddzielnie wymionionydt, 1lrnt miedzia-

ny, nic pokryty rrntaporlrn, orl putla . . . . . . . 
b) drnt miedzitmy, pokryty gnLnporkt\, Llrnumy z drntu. 

w któryeh 1rn dlngość j1:d11ogo cala przypadti 24. i wię1~0.i nici, 
drut obch\gnięty nrnterynlami wlt\k1:istomi albo gutttperlrn, od I'· 

Drut do .M 29 wlącznio, werllttg Liirrniuµl1.amskiog11 ka
librn, obciqgnil;ty materyaliwli wlóknistemi idbo toż gnLttperkn, 
od puda • . . . • 
lT1l'a,ąa. Jeżeli drnt owiniQtY jest jedwahimn, r·ltociażby w polą-

ozenin z innomi mfltcryalt1mi wl'ólrnistrnni, pollicrnrn: 
jest elo () 20°/u WjŻSZ•", aniżeli OZlll\('.ZOllC w Jl· 2 liL. h. 
w taryfie zaś kouwent·y.ine.i pohiornne jest clo wy:i.szo 
o 20°/

0
, aniżeli oztttu:zouo w p. 1 lit. n. i w p. 2 liL. b. 

niuic,iszuj pozye.yi. 
3) Gwoździe z dmt11, dęte do ku<"itl, gwoźttzin z s11rowr•a, 

kutego, nity, szplinty, kol.ki 1lo forl.epianów, od p11rla . . . 
U1rar111 1. Gwoździc ola:r.110 z rlrntn, z rnosic~żttcmi Jeblrnmi, oplr1-

eaj ą cJo wcdlug poz. lli9. 'fal;: id J. lebkami porl'o.lttno
worni - według p. 7(). Gwoździc z dr11t11 mnsi1:żn1:gu
wedlug poz. 15G p. 2. Kliny i s;1,pli11ty żolazrw, jedy
nie wówrzas, gdy 1.rnbionc z 1lrn1.tt żelaznego, wodlttg 
po(:yąi 15G Jl· 3. 

lhcag11 2. Zolazo, stal, eynk i wyroby 1. 1.y1•hże, pokryte j11kim
kol wiek bądź sposobem proste i ni motalmni (gal W1\Jli:.rn
wn.ne, okładane), podlega.i:i. oplneio odpowiedniej dltt 
żehtza, sta.li, eynlrn i wyrobów z 1.yebżo w ty1·h wy
p11dkach, gdi• slój rn1!07.ono1.w motttln ttin przowy?.sza: 
25°/0 o,111i/11e.i 1r11,r;i od to1t11r1iw, 11·,1;111i1•1iioi1_1j1:h 11· 110:,IJt//ili:/1 
141, 147, 154, 155 i 15!1 i 10'1/,1 od tu·11·111·1il!', 1t//111i°l'liio-
11,1jclt u· 11oz. 1()3. 

J 57'. lgly sttt1011'e i żolawo: 
1) do szycia, zupobtio wylrn1'H·zo11c, tt 1.nkżo igly sl,alowr: 

nie wykoi!l'zone, t. j. bez nszok i \Ysżelkie, oprór·J. ni?.nj wylllio
nionyrh, od funta . . . . . . . 

2) druty. rlo robienia pol11·zo1·]1, szy1follrn, igly 1[11 s;rnuro-
wania, igly siodlltrskic, ry1mmkio i 7.1\gJowr,, od funl.a . . 

1.58. Wyroby nożO'l-V•Liez(•: 
1) w~zolkie, w oprnwie z prostj'ch Hittloryalów, uoży1·zki 

(oprócz do strzyż1·nia owier:), szczypce, kliugi, no e i wiclolco 
zwyczajne i nildowr1ne, bez oprawy i w oprawia z prostyr·lt nm
teryalów, pólobrobione i gotowe, od put'lf1 . . . . . 

2) te sarno wyroby w oprawie pozla1·ane,i, posrobrr.anoj, 
ze srebra platerowt1nego i lrnrnbinacyj metalow)'Ch, t. szylttkretu. 
perl owo.i urnsy, z kośri sloniowe.i i mamut.owe.i, ttlbo kiNI y ma
teryaly te, nie wyl'ątiaj~c zlott1 i srobrn, stanowią nr.tfobę oprn
wy z prostych materynlow, od puda 

I ~ ~ .~ 
I 

d § ~ 
~ 

rb. k. rb. le. 

J20 .'1 

i).2() 

+.+o n.:w 
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i\) koziki wl:oseia11skie w oprawie mn1.alowej i inne.i, z pro-
stych materyalów, od pncla . . . . . . . 
U1r11ga. Wyroby nożownif'ze w oprnwie r. mettdi rlrogklt opht

cają ClO Wt'.dJug odno~ny(·Jt punklÓW por,. 148. 
159. Broi:a l.1'iala, klingi smbel i ws:r.olkin inuu, 

l.Jroii pal1m ręr~zna, opn'ic,,, to.i, które.i dowóz jest wzbroniony; 
wszelkie przybory i utousylicl gilr., ptt!.rouy i Jn1piszu11y, 1. nalio
j11mi i bez, glówki do stempli, rniarki do prodrn i pr11yr11ądy 
do wyciągauia ll(tbojów, od puda . . . . . · 
Um1g11. Brcn't pttl1m, przywożornt w pttdoJ lrnl')1 1 futornJat"lt, 

z przyborami, uph1c11 c·Jo rnznm z wagą op<tkow<Wiit 
i utensyliów. 

I.OO. Ii:osy i sierpy, nożo do rżni~t·ia sioe,,,ki 
i s:tomy, noży1,n do str;1,yżonia owilw, lopltl.y żelazne, linz lub 
;1, rączlrnrni drewniauomi, rydle, grnbin, wirll:y, od puda . . . 

1.01. Na:i·zq<lzia 1'(.;ezne. u7.ywanu w rZt'.Jl\IOSlt1r.l1. 
fabrykaeh i ZlLkJ adnelt przent ysluwydt, prt.ywożuuo w s;1tulrnl'i1 
e11lkowityeh lnb ro;1ebrnnyd1, oi·az 1·.z<:~l'i 1,akowFlt druwni.111<' 
lub mctidowo, a 1.t1kżo Jmc·zyki agatowe, używanu w ,iuhilnrstwin, 
ruletki miernicze nożyel.ki oµrodni1·t.e i ołówki me1,alowu rlo grn-
werowi1uia, w ilr:iwuitinej oprnwh', od puda . . . 
Uirnga. C;1ę~d druwuittnn l'!)<'illlj'd1 m1rzqd1.i, przywożono orl-

clzielnie, oplitr'.<t.ią do wodlug orlpowiednieh ptutktów 
pozycyi ()J. 

lfi2. (")zeionld tlrnl.:arsl.:ie, nrntri1·0 do od.-
lewanifl czcionek, s1.omylo do nrntrye, klist.o me1.1Llmvo, drcwnit1-
ue, i wogóle wszelkie przybory drnlrnrskiu, od purltt . . 

1(>8. 'VVyrohy z <.~yny i eyuli:u, lll'lt1. ir'.h alin,
żów, oprócz wyrobów, wymioHiDnyeh po1l pot.. 215: 

1) uio polurowane i 11i1J nrnlowauo, od purla 
2) polerowano, pokryLe bdcinrom, malowtuw lttb 11ronznwt1-

no proszkiem, pr7.yluywki olowitwe do urnsy wylrnchowu.i w lrn-
pis;1,onacl1, od puda . . . . . . 

3) te samo wyroby, pokryto mior11.ir\, lrnmpo;r,ycyami 1nie-
d1.ianemi, .niklem, ml pud•t . . . . 
/T11.·11y11. Zeh1:w, stflJ, cynk i wyroby z ty1·M•\ pnkqto .iitkirn

Jcolwiokbqdź sposobom pro tomi rnotH.Jt1mi (µ:alwanit.o
Wl\11(', okla1lauo), podlnµ:t1.ia opłaci<: odpowi,;dnie.i dltt 
żelaza, stali, r•.yuku i wyrobów :r, 1,y1·]1:iJ: w tyr-11 wy
parllrneh, g<ty sló.i trnlożnnogo mel,a.!11 nic prr.ewyż~za: 
25°/

0 
o,r11i/111'.i '/i'lffti o!/ to1r11nill'. lt/jmi1•11io11.1;ch ·1t 1w:.1JC.1J111·h. 

141, 147, 154„ 155 i 1:)7 i J00/0 or/ to1r11r1i1r, ll'.IJ!lli1•11io-

111;ch ·1t 710:. lGil. 
lH•-.L '\-V~vrohy z olff'\Yin i olowitt 11:1rtow<rnego 

(kompozycya olowin i itntyrnonn), oprMz od111.it)l11ie wymienio
nych (poz. 14G i :Lli2), ~rut, apt1rnty, 8lttżn1·u rlo otr;r,ymanit1 wo
dom, zrobiono z alii\Y.u olowiu i antyrnorn1, Jtrnją•·n r·t.it~l'.i ;r, iJt-
nych ·nrntory11lów, od puda . . . . . 

IH5. Zlot'.o i srPhro nu1hn•sldfl (po;r,Jol,11 
biała i żółta) w ksią7.r:r-zlrnch, wrnz z kh wH .. un: fol~1L ws;1,e1Jrn, 
oprócz pot.Ja1'tl!toj i posrebrznur.i (p. B po;r,. 14U), 01l fonta . 
L"'ll'1ru11. PnszysLy lekki proszek, mający po1.ór \Jrnuzowniczoµ:o 

le1·.;r, kti'1rego Wttg:1 jest uiurównio .lżejszn, (]ii,r wttży od' 

(j.(i() 

;t.411 1.10 

L.40 1.10 

-40 

1.;w 

4.8() 
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70 t.olot11ilct'1w 1lo :!,-r·.h f1L1JL.°1W), .itiko pot.o! W pro:;t.lrn, 
ophwt1 do wedlng pc·t.. 165. Ciężst.y za~ 1n·oszok, litr 
któropo waży więcej ni?. :!. ['1111Ly, st;rnowi<1ey prnst.ok 
brOllZO\\'Jlil'.Zy, op\;LCi\ e.lo w1~1Uug pot.. l(i(). 

rb. k. rb. k. 

LOG. Proszek (lo hronzfnyania, od pu1la 2-
U·u·aga. Pusz)·sty Jokki pros;r.ek, mająe.y po:i:ór ln·1111t.ownkzego, 

!ocli którego wagi\ nierównie liejsza (Jit.r waży ort 70 
zolotui\ców do 2 funtów), .i:drn potol w pros;1,kn, opl:11·t1 
eto według por,. Hl5. Cil):i:St.y z;1ii proszok litr lctórngo 
w<1ży więcej niż 2 funt,y, slauowiąey prns;1,ek bronzo
wnkzy, opŁa1,a do wuril 1tg JlO;/,. rnG. 

UJ'L'. J\'.[n.:->111yuy, aparaty, nlo1folo 111:1s;1,y11 i ap11rn
tów komplol.ne i 11ie komplotno, e1lł lcowitu i ror,e\Jrano: 

1) w:i;r,olkin z miorlt.i i juj ko111po;r,yeyj, 1dho w który1.·IL 
miedź sta1l0Wi gl1'1w11y 11wkry1d co 1lo wi1gi: mt1st.yay 1ly1rnrn11-
olektryewo, rnktyfilrntnry z mie1i;r,i i że.br.il„ rozellrnnc, w któ-
rych miedź stilllOll'i prznwng<1 111:1t.ory1\!Ll, ort pmla. . 4-.80 

Wszolkio z mietlt.i ijoj lrnmpo:r,yeyj, ;\lbo w kt.óryr·li minl\ź 
stauowi glówny urntory1il 1·0 do w:tgi, od p11dt1 11.:J:l 

2) gazorrwtry, hj'rlromot.1·y, maszyny: gaiowe, lrnloryforowu. 
ut1ftowo, 111<1g11otyc;r,ne, 1lo H;1ych1, pol1r·zos1.11ieio (1lrow11ia110 I'IL
teraly rlo masz;yn rlo szyr;ia, priywu~oao rnzom t. 1mLszy1u1111i, 
oplaoają cło stosownie du 01lpowiodnicj pozycyi taryf)'), lolrnmo
bilo (oprócz wymionionycl1 w p. 2), wn1lowslrn;.:y, uiozalożnio 01l 
matoryalu, z jakiego zrobiono, (}rn:1,yny lrnlo.iowe bnz motol'1'1w 
prtrowych, elewatory do mloc\rnrn, walce porcelanowo do rnly
nów, wszelkie oddzielnie nie wymiO!lione masiyny z surow1.'a, 
żelaza, stali, r. c:r.•)Śf'i<tmi ;r, i11nyr.h m;1t.nryał:t\w albo hez nidt. 
od pnrfa . . . . . . 1.70 

Gaiometry, wodowskm~y, mi1shyny: gazowo. kaloryfery, ll<tf
towo, magnetyczne, dynamo-nlnktryczne masz\'llY wszelkiego ru
d11aju, maszyny do &zyein, rl:i:iania, lokomobilo (oprócz wymie
nionych w p. 5), tendry, 1rnnęd·r.ia ogniowo (opróct. W)'mionio
nyeh w p. 3), wszclkio oildziolnin nio wymioniono maszyny ;r, s1L
rowca, ż1ilaz.1 i stali, z c1.1;:il-ia111i z inny1:h 11mt11rn1tów \111J bez 
nieh, nd pufa . L.łil 

3) lukomotywy, wagony, parowo1.y t. kolami lub bnt. rlni-
zyny, sikawki parowo, 011 purla . . . . . '. . :!. J.81J 

4.) masr.yny i m1rzęthi:t roluie:r.e bo:i: motorów gawwyclt, 
oddzielnie nic wymienione i morlolu ich, sochy, plttgi, knltywa 
tory, ekstyrpatory, lrnrczownie.e, brony, siewniki, lrnrt.oflu.rki, 
żniwiarJ{i, kosiarki (konno i ręr.:r.110), grabie, młockarnie, wialnin 
sortowniki, siecr,k;1rni11, masz:yny do czyszezouia ziarna, nioza~ 
leżnie od ilo.sci w nich r:ylinrlrów, maszyny do siekania pokm·
mów dla !Jydla. wi:tlnie .K10Lt1go" i inne mas7.yny gospod;1rr·zo, 
011 PIH[i\ . . ' . ' . . . - 70 -fJI) 

5) lokomobile przy mloclrnrnil1ch, kttlrr: wolno sprow11d1rn(·. 
tylko po jednej przy lmż11nj rntGclmrni, od pnd1L . . . 1.4-0 1.~ll 
Uu·aya 1. Części maszyn i aparatów otldziolnio prt.ywo'.':0110 

a talrżll wafoe mierl1.hme do perlrnlo- drnlrnrskic:h i in~ 
n~ch ~naszyn done są: a) mie1lzia110 lLLIJ z lrnmpor.ycyj 
mwctwrnyet1 pG rb. 4 kop. 80 w r.loei10 orl p111fa: b) 
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z surowrn, i:dat.« i st.tlli, po rb. l kop. 70 w :i:Lcwin 
011 pudci. 

Ull'11y11 (do taryfy konwcnr·.)'.ine.i). Części mt1~1.yn i t1p:1ratów, od-: 
1Melnie prt.ywn7.one: 11) mie1lzi<111e Juli t. kornpor.ycr.i 
rniod:t.ia11ycli, t•.101111 są pn rh. 4. kop. il2 w ztoe11i od µ11-
da; bJ z surowr11, st:l\i i i:eJ:11.a, 1.:Jonu 8:\ po rb. l le ff0 
w ,,;łonie orl puda. 

lT1rnfJa 2. Za ezdl'i urnszyn rol11iezyd1 1twaz<u~. należy li tylkr1 
·· · te irnsy sk1]1%rne, którn stt1nowią Ln1ns111isy1' mi1idt.y 

nddzielnemi częśda111i; i11ajd1!.i<\1:1imi siQ w _dane.i rna~ 
szynio i p11sy 1,ll powinny hyc: zs1,yl.o ~wen!l .brz1:µ;am1 
stosownie do przestnrn11i, rlY.ieląl'r,1 ll:i!L1. ktorn Ją1•:i:a. 
j\];1szyny rlo po111powania, sikawki u~·niown 1 LI'.· spro
w<1d1.om1 he:i: kisz1ik, ttd,1:1ow:1ne są .iak e:dkow1to ma
St.)llY (po:i:. 101). Kist.ki t.ilŚ po1llng ndpowio1,J11icj po
t.).'cyi tl1ryfy, sLusuw11ie do maleryaln, z kt11n1go 1.11-
kowe zrnlliouc, i Ln bo:i: uwagi, ct.y 1,1\lrnwe l11;1lą przy
wiezione rnzom z po111pa.111i, 1·.:qr llJ~ 111td.:dulnie. l't·:r.y
wni:on11 przy grmnph1r1:1ki('h 11rnszynill'li (lm1:t1'.1-111aszy-
1melt), wstęgi 11o takowych donu s~1 .Jtiko ct.1ise1 m:1siyn 
tyllco w ilo1:1t'i I) putlów rlo lrnżrle,J masi.y11y .. l\fasiy11y 
g:1rbarskin. wodne, nżyw<1110 clo r~t.erp:rn!i1 zw1ru, muJ.n 
i t.. p„ 11 usl.;1wio110 m1 ~latk:11·.!t, 1·.luno są we111ng.po
Z)'C~Yi 171i. l\rnzo11ty, pri;wo:i,0110 fH'ZY nrnszy1ml'lt, Jako 
nie s1.t11111wiąeo ct.ęśei takow:1l'l1, clonu są w1i1Uug po-
zycyi HJ4-. 

:H>~- "Va,2.·i, z pn:ybornmi, czc;śei wag, opróet. miu-
1t11ianyclL i ko11.1pozycyj 111iu1tzit1r~yell: . 

l) rn p1nrwszo B purly H:lt wagi w s:r.tuco; µ;wid11.y, 01l 
pud:1 . . · · · · · · · · · · 

:LJ ~m kaidy p111l wagi w sztuco _po nart B pndy, otl purla 
rc11'11.'ft1: Wagi 11ptnlrnrskio i laborn1ory.inc przopns:r.1·zann są we

dlug poz. 10\J. 
·1on. I''o/arz(~.aziu i iustrn1neuty nurt . .-

nu1·tyezuc,. rys1111kowo, lizy1·.zne, cherniezne i l'hirnrgicwu 
(w te.i licibie ban°1fa~u); prnyboq i :1parnty tnlogrnfic.zrn~, tulo
fonowe, sll1żą~e 1.lo o:hvietleni<1 eluktry1:wego, fntograltt'1.ne, ma
nometry indykatory rmornotry lLydromel.ry, priyrr.ądy 11o n1clio
wa11itt, globusy geog\·alir·;mo; s).\da do olrnh1rów, lornetelc, p1dą
ce, powiększ11jąl'e, wszelkie szklr1optycz11t'1 pryznrnLy hn:i: oprn1;, 
mtnt.Qdzh1 chirurgii')t,11e pocl 11n.r.1yą „Antropltor", 00111:1r\c~1w:,;\~11~ 
kubki lub iryµatury (srunt: kubki cJ0110 są wrnll ng od pow !e1l11!0.I 
poiycyi taryfy), rnrki µul.apt:rkowe do taknw)'l'h i. orlJ!Ow1e1t1!H!
mi przybornmi, a \;\leżo w:1gi 11ptel~Wu, lal,)(Jrntn~·y.1ne t tlrob11ll~J
si1e, gwicMy do t:1kowy<1h, uobionu t. mot:l!ow lan1l'h. zęby sztm~i-
110 r, masy pudolmuj do porcnl1wy, od pnda 

Apa'raty i priyrz:\dy do oświotlu11.i~1 .elo.ktry1·zn1'.gn, wyro
bione 'f, mu talu Zt\ pomo1·ą s:i:tanc Jub c1@innrn, (•.liocmzhy by l Y 
oksydowano, h1kierowane !nb e11u11i.omw11, loet. nin pnlerowt1.lll:, 
z częściltmi fajttusu, bZklt1, dr;.:owa i t. p. prostych materyalow, 
od puda : . . . 

Inne towary, wylmiane w 111nie.is;1,eJ po:r.ycyi 

rb. k. rb. k. 

li
t.7U 

8-

il-
1.4-0 

6-
(j.8() 



- 126 -

RODZAJ 'TOWARU 

lhr111111 1. "N"t1er.ynia 1lo robóL ht1Jorn1,oryjnyt:h, lnlrnrskit:h, ąptu
lrnrslcir·h, :i: gliny, piaskowr:a, ~r.kl11, porcclt111y i t. p. 
opłact1.ią clo wcdl1tg odpowieduid pozycyj, stosownie 
do nrnteryal1t .. Prnste p111U11 drewniane, niu ma.low:rno 
i nic 111kiorowa1w, w któryl'h et.asami prt.ewożono są 

in::;trurnenty fizyezuo, t1by uchro11i(: talrnwe w dfodze od 
zepsuefa, nw11ż11u1i są z11 niezbQrltw opakowanie i przo
]lttszczt1ne Si\ bo:i: cl t1. 

.U11.·ar111 2. T<LI;: stuno wodlug orlpowicdnir'h pozy(;yj opJ<te11.ią cJ:o 
rlosl arc:wne r. r.11g.rnnicy orltlziolno zapttsowe c.t.1)1i1·.i 1:.le
menLów e.lektq•czny1·h, b:1tc>ryj i in111·eh prr.yborów, 1Ilo
g<1,iącyr:h wiszezeniu p1·:1.c;1 uzyr·.iu, :1 wymagnjąr:yc:h 01l-
1wwieni<\, jalrn I.o: plyLki miudzi<rne, 1:ynlrnwo i inuu, 
węgle do nkh, orni 11o lamp elokLryc;.rnych i t. p. 

170. Okulary, lornetki, purspe\{tywy w oprnwio 

z materynli\w prn~t.ych; oprnwy buz s1.kier, 1111 pufa . . . 

Uwaya. Olmlary, lornet.ki i perspektywy w oprawie :r,n ;.:fota 

i srebrn albo ph1ty11y opli1eają do werllng pozyl'yi 
148-nj, a w oprawin z perlowej masy, s1.y.ldkro1.11, ko8ci 
sloniowoj i t. p. mutory<1łów e11rrnych, z oz1tobami z umt1-
lii, pozlnr:onomi, posrobrr.01wmi, wcdlng pm:y1:yi 215 

puuktu 1. 
Uwa,ąa o,ąóL11a do vo=!JC!JŻ Hi9 i 170. Wymieniono w puwyżsr.ych 

pozycy11L:lt instrnllloHty oplac:ają clo n1zo111 r. waga spo
cyalu1e dla nich przysposobionych pudele]{, f11tot:atów 
i t. p„ w kt1'irych sili r.11a,idują. 

171. Zcg·ary i icl1 cz1;śr:i: 

1) moc:lmniz1ay zelmrkowe: 
a) moclwniimy :1,ugar1\w kios:t.onkowyeh, prr.ywożono boi 

.oprawy i z oprawą, od sr.tuki . . . . . . . 

. b) mechanii:auy :i:egurów ście11ny11h, podróżnych, stolowyelr, 

komwkowych, kornplotno i niu lrnmp.lotrrn, pn:ywoilone bez kor

pusu, po rb. 1 w :i:locie O(l szt11ki, a opl'ócz tego od fnnLa . 

UWll(!ii 1. Zegary sdonno, komiukuwo, podróżtll) i stoi owo z 1110-

chaui~llll\llli, które buz ir~strn11w11Lu wydobyć oię ~ ~lpra
wy mo . 1la1L1ą, opłaertJą clo oddzio.lnio orl opl'nwy, 
względnw do m11tet·yalu i od sztnki moc:lmnizmu , 

Uwaga 2. Opmwy, przywożono oddziolnio od mot~htrniw:ów ze
!:(tLfOW ych, r.tlho z mocl.Htnizmami, które darlz11 się wy

Jąc, opl:tc<LJą do od mal.oryatu, :1, kLórogo ::;azrobi1J1rn. 
Uwar1a 3 do t11.r.11r1 1:oiw:r,11cyJ111:/. I\101·hanizmy zegM<1w 1„ zw. 

amorykansktch, "i>L<Lucowauo i.· ni o p11.lornw:1110, 1:hod;t~ 

trawiono i ~akiorowano, optw:ają po GO kop. 01l Hr.Luki, 
llilz .. osnbrH'.J opłaty orl wagi. Zegttry :t. lakio·niż mo
r:hau1zman11 w uprnwio opL1eają elo wiglęrlnio od ma
terfal11 oprnwy i oprócz Logo po GO kop. od nioclrn
lll Zlllll. 

2) zogark~ k\oswnlrnwe w opraw in złotej, r.egarki rlamskie 
w formie umdalrnn?'~· 1;1c::1. nic wys1tdzane rlrogiomi Jrnmieniami 

.z por.ll1cauem1 częsctal!lL lub ozdob1tmi zo zlot.a, od sit 11 ki '. 

:i) zegarki .kie~r.nnk?we w oprawie srebrnej, <1 m1w1it srnbr
ne z pozlac:anom1 lN~kam1, strwlkami i obw1\r!Jn do obswJzonb 

.r.:t.kla, od sztnki ' 
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4) 1,ogary ściouno, i to tylko l11kic, kLóryl'l1 01J81trla mec·lrn

nizmu jost 1lrow11iana i pu.siadają1·11 wt1gi: (".1dkowitc meclwuiw1y 

110 zogarow ::;zwa,r1,wnldski1„Jt. u Lll\cże drewniane osady do tako
wycl1, z przymoeo11'iL111i11Li tylko niekLt'Jl'ullli eię,~ciami rnuclrnniz

mu, w oprnwio z drzmv:.1, i miodzia11omi (mosięz11omi) lub rlre

wni<womi kol:tmi, od. s:1.l11ki . 
5) zugttry wio~owu, 1111 szt11ki . . 

fli)fft::0 , u) przybory zegarDwo ws:t.olkie, rozobrnno, dr.wonki odr.o

.garóiv, jo~uli sprowt1rl:-:n11c są J:ą1:z1tio z me1·lmnizmnm, włosy, 

szklo rlo )rng11rków, inrlelrny, lni1cucl1y, Wilgi, 01l funta 
l•U;.;!. In!'iit;1•u1uenty 1nnzyozue: 

1) fortnpi<1uy, org:111y Jtio przeno~11e WtSzrnłkie, orl sztuki 
2l piartitlil, od. sztllli:i . . . . . . . 
J) organy pr:t,uJtutirw, li"harmoniu, po1.yt~wki, liMfy, or! 

szt11ki . . . . . . . . 
Ct.4) Wt:iZulkin, ud1hiol11io Jtio wymienionu i11.strn111outy mu

zyczr1n, przybory mqzyc:r.110, orlclz1cl1110 przywowno, Jaku to: smycz

ki, Hlrnny lmrnniu ijuliwalll!n (struny metalowo do110 są wo1l!11g 

poz 15ri) klawii1lury, 111l11to1•.;1ki (kołki 1lo f11rtnpit1nów (·\ouo są 

wo1U!1g por.. li\li ll· :·l), ws;1,o.lkio samogrn.ią('o i grnją1:n 7.<1 pomo

ca>, korby szlrnwlki sa111ogn1ją1:u (por.yluwki), fo,ii1rlci (lruwt1il111u 

tokflrskioj roboty. ll!e1,rnnomy, lrnmertony, kltwzo do ar!' i t. tl. 

Dd fonta . . . . . . . . . . 
Tlwa.'111 :t. N:1hija110 walr·o 1lo instrnnrnntr\w mnY.)'c:i:nyelt w ilo~ci 

U szt. i pla11szu do rnor,lrnniczny(;Jt fortepianów rrn kaY.

de Hl :<ZLnk opll1ca.ią do rnzrnn z instrnmentar!Li· 
.f.hoa,1111 2. Cln od in:,;trnmontiiw m11iyc·.wydt pobierane Jost ra

zem ;i; wr1gą p11dolek i fntoralów. 
Uwarw :i. Zabroniono jost przywnżouie z :i:agrnnicy lnążków 

1!0 aryst11111'1w, których hymn nosi 1rnzw9 ,,J cszcr.e Poł
slrn lliL1 zginęla" lub l.oź z innerni piesu·:;111Li rowoln

c·.yj n umi. 
1?'!-1:. l:"'o,vozy: 
1) osobowo: 
a) dużu, j11ko Lo: karety, powozy cztoroosobowo, l<tnda, dy-

liżm1so, omnibusy, od s;1,tuki . . . . . . 
b) lukkie, jako to: powozy dwnosobowo, fae1,ony, dorożki, 

szarnb1my, kabrio.loty, lrnby, ocl s:i:tnki · 
2J forgo11y, hrnnlrnrdy, od sztnki . . . . 
il) prn~to wor.y wlm~ci11!lskio i t. p. Llo w ożcnia cię:i:arów 

i osobowo, wó:i:ki dzil1r·i1111e, fo1.e.lo na kol<tch 1lla chnry1·.li, w11-

loeyperly, wózki ręe.zno 110 woi1mi;1 mloka, orl sr.tnki . . . 

Uu.·11,1111. ll:i:lmuki i blttszanki, ;1,rn1jdn.iąL·.c sil) na wó:i:lrnclt do mlc-
lrn, opJa1:il.ią clo stnsow11io do nrnt.uryt1ln. 

li,) odd.ziol110 e:t.ęsr·i powoiów, jako to: pudla, kola, J;d,nr

nio i iunu, 01n·ó„z resorów, osi i innych przyborów, urldiielui11 

w tarylie tti() wyt11i1mio11yd1, od pndn . . . . 

U1r111111. Powozy z wykoóczono111 obir·iom oplaea.ią nadl.O 211°/n· 
l?'"cl. Wn~·ouy kolcj<Y~v.-: 

1) pliLiJormy i w1~g1:trki, od osi 
2) wttg"ny towarowe i witgony-cysLorny, od osi 

Pasaierski1): 
B) III klasy, orn:r. towal'owe i poc~towo, 011 osi 

I 

rb. k. rb. k. 
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4) III i lI klaHy, Oil o~i 
5) n klasi', od osi 
li) l i Il lch<~Y. otl osi . 
7) J klasy, od osi . 

Wagony llht kolei ko1rny1•1i: 
8) dwuko11no, od sztuki . . . . 
9) jednokonne, chDcht:i.by posimfająec przyHp_osullio11i11 rlo 

r.aprzęµJt pary koni, ler.:r, mająn1 krytyrl1 11io wit;1't\J Hall rn-r:rn, 
a odkrytyf'l1 nic więcej m11i '.!.O pasażerskich rnin.]Ht', lct·z huz 
impcryala, 0tl sztuki 

175. StaUii:i ui.ori.;;l.::ie i rie1·:.111eWC'illoś1·i, 'tCil
lem wyekwipow:rniem i bez n irgo, a także maszyny gral.1a rskit>, 
slużąco du czorptinia żwiru, 11111tu .i t. p., zupclnit' ustaw1011n na 
statkach: 

1) > olazHo, ml lrnżdoj to1111y t•t\J kowituj obj~trnki: 
a) za piorwsr.o 100 ton n, orl to1111 y . 
b) za nastqpnu 011 100 - lfiO'.I to1~1i., od to11ny . 
c) za nastl·pno od 1500 tonn 1 wyzo.], mt to11try 
2J drcwnia'ne, orl każdej tonny caJkowitoj objętmki: 
a) za pierwsin 100 tonn, od. tonay 
bJ za następne 100 tonn i wyiej, od tonny 

U·1c11q11 1. Statki parnwe z maszynami i buz nich priywożo1w 
' rozebrane czy8cio11·0, opJa1·ają do wodl11g odno~nycli 

pozycyj taryfy. 
U:;.·aga 2. l)odobnleż wodl11g odpowiednich pozy<~yj taryfy opła

cają clo przedrnioty, wr,J10rlząco clo inwontnrz<t stal.Im, 
z wyjątkiern tych, któro nit!złlęcl11u są tlo bl'zpiecznc,i 
i prawidlowej żeglugi,. albo którn przyrnor·owano są 
ścisłe do korp11sa sta1lrn. Bliż1:111n okreslonio ty cit przorl
miotów, kt.órn opJt1cają eJo lącznio ie statkiem, pow
stawia siQ p. minis1nnvi marynarki, po porozn111inni11 się 
z zarządzającym mittistoryum mari'11arki, li co 110 Ht.at
któw rze1:znycli, z p. miuiHLrom Jrnmnnilrnc:yi. 

r1c11,r111 a. Od statków ruskieh lub toż 11agrnniczuycl!, od któ-
rych clo już oplacouo, w rnzio ich odnowienia, ropit
racyi lub też zmiany maszyn, kortów i t. p. na nowu, 
cl:o nio pobiorn się powtt'.rnio. 

1'7t:>. ~z1nat.y i HHLSa 1n1 pi<~ro'"'a: 
1) szmaty: 
a) llSzolkio, oprócz woJnianyPh 
b) welniano, ornz okrawki t.kauin weJBianyel1, nio llQdącu 

pr6bkami (po;.:. 217), jeżeli cllngoś<:. icl1 nie wynosi wię1•oj jak 
arnzyu, a szorokośi: nio więr·oj jak \\'tJrszcll, rn1 1111rla . . . 
Umt.'fa. Jeżeli pr~:r sprnwdwuin w Hrzęd7.io eolnym szmal. 

i okrnwków w0Jnia.11yeh znalezione będą ckrnwki i lrn
w<d ki, prnowyższ:tjąeo wymion i oną w p.1 lit. b miarę, 
w1'1wc'ZRS caly trnnsport winion być ol'lony według poz. 
202. 

2) mastt papierowi< i nrnkulntura: 
a) wszoJkio (opróei cellu1ozy), okrnwki papierowo i próch

no drzewno, Oli puda 

rll. k. rb. k. 
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lTu.·a1Jit. l\fasa papiornw11, pnywożo11a w fur11ti» k<1rl.0111t (Lok1.tt
ry) i w arkus;mc.li, prt:np11z1.r·1:nm1 ,iu,t wo1lł11g pozi·i·.yi 
17G Lylku w ty1u WJ[Htrllrn, jd'.eli jost drnlrno kraja1tiL 
lull miujsee przy 111i0,jsr·u pnthiurnwiona. 

bJ r,oJ!ulot:a (masa papioruwa, pn~ygol.ow1L11<t sposobom clw
miczny111) pot!. ki1żd1~ postn1·i:\, 011 putl<L 

l?'":r" •. P'upior i '\Yyrol>y ]HIJph•1·o~vP: 
1J nrnsa pnpiuruwn drzuwna, prasuwaw1, w arkusz<wli, w for

mie karl.ou1t (tol1:tury, papy), papior bity (JJlfJiin JJwi:/11: i w1tu1J 
1iier1:J nie w wyrolrnt·h, orl 1rnrla 

~l kar1un w arkus:.rnr·h i rnlkM~li (opró1·z wy111i1J1liouogo 
w pp. 1 i 4 11i11il\iszo.i pozycyi), 1.oldnrn do pokrywa.11ia 1Lv·.1it\w, 
smoJowcowana i 11nsyr~a1rn s1110Ją, sulistar11·yarnl fLu1,y:;npt,y1'.we
mi, tr111·i1~11ą 11<1 owa11y, HaitJlq, sittrlrn, wyruby 1. papi1;r11 lii1.eg11 
(7i1111i11r 1111<cl11: i wrton 1ifrrr1), wyn1by ;1, )}({)lll'r m1u:/11: 11wlowa11n 
i lakiLH'OWtLne, nio rnnją1•0 poznrn tolrnrskio.i !nil r;1,1;;/,binrskio.i 
roboty, op.rti1,z wymioniony"h w uwadzti ninio,iszogo pu11kL11, 011 
puda 
lln'lf.'Jlf. \Vyroby z pnpiern bil.ego (1i1111i,,,. 111111:/ul i 1·11rtu11 i''"'rn·) 

lakiornwane i malowano. rnającc pozór wyrollt'1w 1. drzn
WlL, trw:r.onyeil l1th rzeź!Jionyi-11, opJar::i .. i:\ c:Jo wodl11g 
pozyc:yi {il, z ozdobami za::\ z rtl:i:nyt·h 111al.1ll'l al ów wo
dlug pozy(·yi 2Ui (wyroby g<tl<interyjno). 

3) pttpier nieklejowy wszelki, oprócz oddzidnio wymionio-
nogo, !Jialy lub kolorowy, bez ozrlób, papier liniowany, nutowy 
i do wyszywanii1, bez t.Lnsoni, od.puda . . . . 

J\olniorzyl\i, 111a11l\io1.y i gorsy p:Lpil'rowo, pokryto :r.jodnn.i 
lub z d.wó('h stron Ilia.tym lub rlrnkowanym porlrnlern, hoz oznak 
szycia, ląc:znie z wngą pndoJ:ok, w któ1:yr·h 1,ownr josL u lo~ouy, 
od purla 
T!ii·a11a. \VyLJ:ne;rnnie, mająt:'O pozt'ir szyf'in., 1rn kol11iol'Zj'lrncl1, 

mankiotaeh i gurst1ch papiorowydt, nio jest 1tm1żrurn 
za szycie~ 

4) JHlpier klejowy wszr•lki, oprócz ocldzielnio wymienione
go i prermrnty z takowego biały i kolornwy (koloruw1rny w llliL

sieJ, bez ozdób, lrnj 0 ty w oklar!lrneh, liniowaun, z drnlrnwanonu 
literami lub C)'frnrni na początku każdego wiorszr1 (baz oprnll' 
introligatorskie.i); brystol wszell1:i, lrnrton satynowany i glanso· 
wany - w rollrnr:h, arkuszaeh i cięty I)' paski 111.b hiluty; 11ilzy 
do nawijani<\ przędzy, papier, podklll,iany nadką 1.lrnninką, pl6L-
nem lub perkalem (tkaniny), przezroczysty 110 kopiowania (kal
ka), od plllfa 

5) obieia papierowe i sr.lnl\i (hortlinry),o<l p111b . 
6) papier do pisania i do użytku drnlrnrskiego, li!.tlgrn

licznego, intrpligatornkiogo i cukior1.Iiczego, jako to: z pot.I otą, 
posrebrzaniom, bronzowaniorn, wyciskami, wy1·inauy (koronki 
papierowe), z closoniarni, rys1rnlrnmi i t. p.; bihulka do papiero-
sów zwyczajna I ub w rnasiu farbowana, cienki papiur do owi-
jania (chii1ski), papier kolorowany nic w masie (pokryty farbą 
z jednej lub, obydwóch stron), papier w wyrolrneh:' koperty, 
abażury, kwiaty sztuczne z papieru, bibnl'ki i t. p., a także 
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arkusiki ~tilatynowc, imitujące papier i urnjącn to:i. Sil!Jl'.l co 

papinr prr.ewa1·r.1rnio cl.o 1~rn!;:owa11ia .na La!;:rl\\'.~clt . r,01,.nrn'.1,y1".11 

anon;;t'iw, wyroll)" z ,„o\lulo;1LLt, ;msti/JlllJ<l''O. P''lltet. w [lll llllL ,,11-

kii81.y, '/, ot.ilolmrni rlu ruhot 111trol1g1ct.nrsk[('l1 t t. p„ 01lp111L1 . 

7) pergamin roślinny, ~ilnotl1yki'. ~ydny, rpnn~,1 .i„L. p„ 
wykonano sp oso bom ih'ulrnr~knn, l 1togwl11·.zn y1~1, I~ t.llgt ,tit< ~11) l!I 

i fototypiinyrn, nrk11s1,e, rn1lrnkowanu 1·ozma11.~1m1 llimt11k111111, 

z których. wyei1•eia i 8klnjeni:t rollią si<) zalrnw\o, oh1·1L1.kt kolo

rowane w a1·i(11s~al')1, ;, ril"llf!;i1~,i strony p~ei1\gnięt.e 1.rnlll<\ ar:dislG\, 

sł uż:w.o 110 nnkltl.i1rn ia Ili\ róine lll"t.e1lm1u L y, o hr,~r.\~1 z drnkmrn~ 
nmui· u spnrl11 olija.~nie,11i<uni, w opra.wio, ~·i·s1mk1 Jitko dorla!.kt 

(\O tyµ;orl11ików mó1l, drnkow:wyeh w l1,osy1, 01l p111L1 
0},JOtll'llki i el1roJlłO\itograJ1l\, Oli plldi\ 

U11·1u111. Oloo1lrnki, n·r~iny, rysunki i ,t. p., ~tan o wią1 ·u kopi 11 
· z ollrn11ków i qs1111knw art.ystow rnsk1e.h, pr1.up11s1,1·1.11-

110 są lieL. r lit. 
8) wyroby i11trol!g,t1.orskio i k:trto1rnże. (w)'l'ohy .1. tnkt'.1~·y: 

pudelka) wszolkie (oprnr•z .lhtJ<\C·yd1 s.112 ,P01lt:1ąµ;ną1·. porl 1rnr,i1y1, 

215 o wyrolml'11 g:tla11t.eq,111y1·h), _k~1ęµ;1. k:r111toro
1
wc i 1lo kopio

wania w oprt1Wltf'.!1, oprawy do k:s1ązok 1 ttl b11m11w, pnywnżone 

otlrlzie\nie, od pllll<t . 
z1w1111a 1. Kart.01rnże, ptulol\rn i t. p., :;t:Lnowią1~1l tylko opako-

. waniu pl'!.)Wożuuyelt w ni>'ll wyrohów Jl<tpiurowyc:h, 

1•.lone są łąe1.11in z wng:\ tyelt wyrob1'1w we1Ung pozyey1, 

odpowiadh,iąr·e.i wyrobom. 

Uu·aya 2. \.VHze\kie fotogrn!ie i olu\zy, z1rnjtl11.iące się 11 po

dróżnych, z wyjątki.em ]llt,og1>1.l\.i _r~iil.wilst;w,n i z1rnjn

mych, lttb toi wirlokow ZIH\11)'{'.il 1mejscowo~c1, odsyb1110 

być winny 1lo wln,śdweg11 tll'1:1;1i11 eenw1·alnego. 

Uicaya 3, Bilety wizytowe, z pow.ins1.0Wi\11iem imie1.1in, .oraz 
wRze\l\ie bilety z 01:ilobam1 lnb bez ozcl6b, ,iuie\1 za

wierają ,i11kioko\wiek .n'.Lpis~, .wy_ra1,y lttb to~ 1yyo~irn

ienia i lllllblcmaty trc~ct rel1g1.i1rn.J, odsylanc byc winny 

do wlasciwego naęrln t•.enzuralnego. 

17'~. n:.siłiżki, {)}>razy, mapy i t. p. 
·1) obrnzy i rysunki wykonane ręr~;.mio, ma1rnsluypty, rlc-

korncye teatni.lne . . , . . . . • 
2) nuty, mapy i rystrnki techniczno, ry81tnki z rnskiemi 

podpisami, wykollilUC sposobem drukarskim, litogra!icwym lub 

fotogr,dk.znym, od puda . . . . . . . . 

3) książki i wyfawnictwa peryoclyczne w ję~ylrnd1 ,cn1ho

ziemskid1, chociażby z tekstem miest,111ym. z językiem rnskim, 

jnlrn to: słowniki, grnmatyln i t. p„ nic wytąr:zająe tyr'.]l, które 

r,awieniją w tekscie 111\l w formie dotl11tków nuty, map)', rysu11-

Jd i ryciny, wykonano sposobem ćlrnlrnrskirn, litogralicinym, olco

drnkowym lnb fotogrnlicznyrn gazety z ruslrn-fraucuskim .tekstem, 

cg!.emplarzo gar.oty .,Union" w Berlinie, "KenigsbergskiJa Birże

wyja izwiestij,1", oprawne wyd11wnietwa Towarzystwa 13ibli.i-

nogo 7) k~iąi:ki drnkowa'ne z~grn1iicą W
0 

jęztkn ruskim, lub' cer

kiewno slowiai1skirn, , cltociażby z cytatami w innych Językach, 

rli. k. rb. k. 
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a t.ak?:n ogloszenin, c,\nniki rlrnkow,me :mgrnnir:ą w języlrn r1toki111, 

od p11da . . . . . . . . . . . . 

,U11·11f/ll l. Od wszysl,kil'.lt wymionion)'Ćh w niniu.iszc,i pozycyi 

prwrlmioti'JW, pr1.ywn:%ony1·,h w oprnwie intrn\igator;;ldej 

(opróet. wy1lawni('1,w 'l'owMZYHt.wa lliblijnugo,· prt.ywo

~onyelt w oprnwiu, kt;ih-e zwolnione są 01l nplat.y cl:n) 

pobiun1 sir/ 1 rli. w :doeie ort purli>, nier,a\użniu 01l 

vrzyparlajac:ogo elc\. 

l..'11'11.r;a 2. Ul)kopisy, 1111dsyl:rne z z;1gnwicy, należy wy1l<L1rnó 

bl)t. przns11kody, nie orlsylaji\C kh do c1mzu1·y. 

1'7'H. Mat~orynly "1-Vlókuisto ro'"'Unno 

'W str1uic surowym: 
1) lrnwolnll snrowa, od pnrl.a . 

.[!11.:aya. Wocllng p. 111i11i1\iszllj poL:ycyi l'.lonc są u1lp11dki i grnm

plowin y bt1wul n i1u10. 

2) j11t11 s11rowa, l11l pu1la . . 

B) len i konopio ni1: r:znsann i e1.os:L110, oilparlki lnił1nc 

'i konop110, wl.ólurn z igieł. SDsnowyr~lt, lim 11owozolilndzki, kon11-

pin, rn11nilh1, wJók1rn z polcl'r.ywy i i11110 111al.eryaly rn~li11111:, Zl\-

sL12pnjące len i konopie s11r11we . . . . , . . 

'l)ia;O. .l' o4l ,vu h: 
1) kolrnny, p:tlrnJy jo1lwrd1111), ho11.r-i/1·-soiu, odp1ulki pn\' 

rozwijllllill lrnko111iw i olirn\Jianiu jerlwllbitt, 01lpaclki, pozostało 

Jll'i:Y czeSt\!li11 !Jlt!rnt jod 1rnbny~lt (ho11r-i/1•-.1'oie), nie i:znsano, 011 

p11da . 
2) s11rowy, c1.yli groź, 1rnt.a jc1lw<tllnlt, 1.~zyli 01tpadki jed-

wabne r:znsane, nie forbowanu i farbowane, od pnrla . . . 

ISL "\Vołu.a i pneh Z">Vi4'n·z•~O~', nic przę

dzone: 
1) nie myto i myt11, nio farbowane, orlparlki gromplar~kie 

wel11y, od p1llh1 . . . . . . . . . . 

2) farbowane, wdrrn 5zt.nc111rn (T\11,n.l'/ll'ui/1?. slwi/d,IJ, 1111111!!"· 

liri111' .rn111iss1111ce) i nacil:ra1rn, odpt11lki jll'/;J' ~t.rzy:i.eni tl i Cf;nKtt

nin, farbowane, tL t,,\lc~ll weJ:na s;1,1.uc:r.nn, nio r:1,ust1na i nie prię

dzo1.1fl, ~ domieszlcą bawolny, nżywnna do wyrntlll przr;df;\' wi

go111oweJ, orl pada . . • . . . . . . . 

1.82. 'Wata hn~velniana, gremplowana w ar

knBzach, odparlki przy czns:rniu bawełny: 

l) nic farbow1t110, 011 puda . 

2) farbc11rnne, Liawelna farbowana, wata b:twclni11Jrn, hy-

.groslrnpijna i an1.yscptyczna, oil purla 

USB, P1•z<.~<lza, hu ""''t).1 n.in ua.: 

1) niższych mtmerów do .N~ 38 (numuni.cyi angielskiej): 

a) suro w a, od pucla . • . • . . . 

b) bielona (bli11l10wana) i farbowana (opl"lkt. farbow<\llej 

·na kolor czerwony, adritrnopo\ski), od purla . . . 

c) farbowana na ,kolor czerwony, adrianopolski, 01l puda 

2) o'a. .M! 38 włącznie do .N2 49 wlącr.nill (nnmeracyi an

:giclskiej): 

rb. k. rb. k. 
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a) suro\vn, a także palrnnki bawel11iirne do lo.inilrów, 1rn

pojone lujem, z rlodaLkiem ttilk11; sznurki lrnwelniane luęi·ono, od 

puda . . . . . . . . · . . . • . 

b) biolona, forl1owtwa, od plldtt . 
B) wyżsr.yel1 nnnierów od .N~ 50 ( nnmr·rnL:)'i angielKkiuj): 

a) smowa, od p1llfa • 
b) bielona i l'ar\lowana, od pilLlfi. 

4) priędzit skręcana. 
a) nici rlo szycirL im s1.p1li kar;Ji drownitLll)dt, }ll'ZUZIHLr~zo-

nj'cl1 do spnerla~y detalicznej, 011 p111fa brntto . . 
b) wszelka skręctwa po1lwójnie i wit;cej, i wyj:\tkiom ni

ci do SZ")Ci<t, iwi11it;t~cl1 na drewnia1iych szp11lkat:l1 11.0 lrnnrllu 

dotalil'.Zuego, nrl puda bn1tto . . . . . . . 

Cmiya 1, ~zpulki zwycwjno, 1111 kt/1rycli pr:r.ywożona jo.-:t 11awi-
nię·1,a przę1lza, pr1.eµuszr·u1nD są llez cla. 

l'1r111111 2. l,i11y i sznury z ]'n:ęrlzy lrnwelniane.i elone ~ą wcdl11g 
p. 2 lit„ <l nininjs:r.ej po:r.yc:yi., 

1 S4. 1:>r:;o;q<lzn j1rto'"·n, lniana, konopnil, z in

nyeh materyali'iw wlólmisl.yr•h, w p. il poz . .LW wymionionye\1, 

nie kręcona, CHI Ptlllit . . . • . . . . . 
Cu·aya. 'Nymio11io1m w tej pur.ycyi pr:r,ęclr.a kn;cona oplnea do 

wcdlug p. li poz. 18il. 

!Su .• Jed,vnh krqoouy ws:r.elki rrrr1a11ci1u•, czyli 

osnowti i trum, czyli wątek, 1lo szy1~ia, przę1lza honr-de-soi11 ct.yli 

t. pakul jc1lw abnyl'll, bell 1Lomies11ki i z cl0111 ieszką w cl ny, pur:hu 

zwierzęcego, bawełny, lnu: 
1) nie farbowany, 011 puda . . . . 
2) farbowany, bielony, l11b· wygoi.011'<lllj', 01\. µ111la 

18(}. "V elu a ezeisaua, przę1lzona i kręcona: 

l) czesana: 
tt) nie farbowana, orl pn1ht . 
b) farbuw;ma, od pud:t . . . . . 

2) przędwna, boz rlomicszki albo z dornies;1,lrn hawnlny. 

lnu, ko~topi i przę1:tza wigoniowa, t . .i. z ba wolny, z· rlomieszlcą 

wetny, un1tacye zas be11 wel:nj' weillug pozycyi 183. 
a) nie farbowana, 011. pl!lla . • . . 
b) farhow:ma, od pwla • . . 
3) skręcana w 1lwie nitki i wii:el'.i: 
it) 11iu fi.tl'bOWl>llit, Oil ptHla . . 
h) farbownm1, 011 pudit , . . . . . 

['1rnya 1. l'rzQ~Za woJ nilwa, spi:wy1tlni8 w)Tohinn<t w 11·q:,e\ l,i, 

onzlrn 1 t. p.,. uzywana do wyrob11 [;wt.azyjny,•h rno
rlnydt matery.i, placi cło stosownie rlo 01lpowie11niego 

ptmktu pozycyi uinio.isz:ej. 
fT11·11ya 2. Od, pr?.ę1i~y wetnianej, zawiernjąrrj domieszkę jerl

wab111, pobiera się o 800/o więcej, niż, wynosi 1•10 we-
1Uug tOJ pozycyi bez takiej domieszki. 

U1c11.1J1r 0. Wolna blirhowa1rn. podlegt1 tejże opiacie jak i wetna 
nie farbowana. 

1~7'. rrkani:uy bn;welniuu(,' stirowe· i bielone, 

knoty bttwolniane, przerabiane wzdlu:i; kolorowemi nitk::uui rn-
stępującemi markę fohryczną: , ' , ,, 
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. 1) lrn\'10~1 i biaż (tk,anina wyrl'l~iana w Chiwio i Bncharie), 

'lllil.Jl\Ce w luncw 8 arszy11ow kw., ncl Junta . . . . . 

2) tkaniny, npróc:r, wyrnienionych w p. 1, nir1.jace w fancie 

do 12 msz. kw„ kari.on i bi<J.i, mają co w funcie od 8 'clo 12 arnz. 

kw., od funta . . . . . . . : . . . 

:i) tkrwiny, rnnjąco w foncie od 12 ·- 16 nrsr.. kw„ od 

funta . . . . . . . . . . . · 

. 4) tlrnniny, nm.i:1co w funeie więcej niż Hl arszy111iw kw„ 

od lnnL11 . . . . . . . . . . . . 

F1ruya 1. Doklt1.rować moż1rn be;1, wskazywania ilości arszynów 
lew. w lrn~dym lmwalkn. 

rrira,r;a 2. Na:llt1tlowrrne wstawki i Jmfl;y :r, tkaniny ba11·elnit111ej 

z deso11h1rni, wyko1rnno szt.anr·mvaniem, <tlo bez 1lrulm, 

placą cl:o wedtng puuktn 187 lnb 188 taryfy, stosownie 
ilo miary. 

188. 'T'kauiuy lHt.'\-Veln.iauc :t"arlHY'\vauo 

{w toj li.cz ble. farbowane na kolor czerwony, adrianopolski), pstro 

przornluane 1 rlruknwane. 
l) biaż, karton i porlrnl. mające w f1.rndLl clo !) ars1.ynr\w 

kwadr„ orl funta . . . . . , . . . . 

2) tkaniny, oprt\e:.1 wy111ienionyeh w Jl· :L, mn.jace w ftutcie 

do 12 tl.l'Sż:. kwailrnt,„ hiai, knrton i porlrnl, nm.iące 'v f'nncie od 

8 - 12 urnz. kw., od l'nnta . . . . . . . . 

, B) tkaniny, mające w fn111~io 011 12 - 16 arsz. kw,1.dr„ od 

funta . . . . . . . . . . . 

4) tkaniny, mające w h111cio wi11coj niż 16 ars;1,. kwadr„ 

O(l fonta . . . . . . . . . . . . 

.lhrayi uyól11e do iw:. 188 i 18}J, 1) \rnwelnitwe: cltusLki, smwet,ki, 

obrusy, _knoty tlrnnu, w~t.ęgi, worki, µJót.nt1. do Ltżyt\rn 

fabryk 1 inne tym porlolrne wyrolly. matoryo dziane 
1 lrnnwtt bawnlniana, tkaniny bawoJ:ni,we, uzywrwo 1lo 
oprnwy ksiąg i 1„ p„ imitująrc ro~mrnito skól'y lub cltn

stoc1.lu batystuwo, baw11,Jniano, z rlrnkowttnerui doso
niami, a także tk_aniirn hawelniana, 1rnklojana g1unii, 
o\asLyczną, o.placa.ią clo odpowiednio ilo pozycyi o tka-

11i1rnch ba w oln ia nych. 
2) Tkaniny bawolniane: ws:rnl kie chustl,i, serwetki, 

podldadki dn lrnpelns?.y z wycislmnomi herbami i innn 

podobne wyroby :r, m~klojanill!n lub naklt1d<tniem, zn 
y,J_otem, syn hr om, si ychom. chociaż by n iewa('.zną 1lo
m1oszką Jndw1dii11 i i innomi ot.1lohami, ornz tkaniny 
pr;.:yrz'.~1tzono na suknio dams\cio (con1io11s 1/1: ro/J1:s). 

op\;tcr1Ją do werllug µ: 4 poz. 188. 
U1c1i,qa 2. (!/o tary/11 ku1t11•e11v,1;j11cj;, 'l'lrnnin y bawelniarrn ws~el

kio, chust.ki, serwo Lici, obrnsy i t. p. ·wyroby W1.orzysto 
l11b też W paski, z 1lo1laniom nitek jodw,tbnych, do110 

są wocUng oclpowiedllir:h punktów poiycyj 187 i 188 

z dodn.niem 50°/0 • 

Od tego ilo1h\t.kn są wolne· tomwy, prwpust:czane 
_ wodlug p. 4 poz. 187 i p. 4 pn. 188. 

189. Aksutu1il:: ba'\-velnin.uy, plnst: i wstążki 

pluszowe,_ choefażby z_ 1iosenimni wytl:ae;1,anomi broniem, farbami 

11 nawet 1 z fost.01rn1111, od p1ula • . . 
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rb. le rb. k. 

190. Li11y, sznm·y i sznurki r. j11ty, lnu, konopi, pn

kul knaopnyeh lu.b l11it111yeh i i11nyeh ma,toryttlów wlolrnisti•1·h, 
w p. ;J po1,. 179 11•y111ieuio11ych, s1110Jowano i nio srn0Jow11.110, 

11 t11k*e elrndttiki, pleciono ze 1;1,11urków, Wj'l'llbionyeh z kury, 

orzer·hów kokosowycli, obuwie y, grnboj tkaniny Jnia11oj .lnb Jm

wo.lni<rnoj, z podoszwmni sipagatowomi, pasy do maszy11 sw11-

rowe, sieei rybar·kio lmwuluiuno, 1;d puda . · . - 70 

Thr11:1a 1. Sznlll'y, sznmki i t. p., w klórycli sklnrl wehorlzi .io-
rlwull, woln1:1, pttknly jorlwalllle, tlouo są jako ruboLft 
szmuklerska, stosownie 11o rnatoryttln. 

U1rn,11a 2. Sznurl;:i, któryeh pięć :-ążni w11ży mniej ni:i. 1 l tli., 
oplaea.if\ cl o w erll ng p. 4 poz. 183. 

101. '\-Vorki_jfffov.·e ipłó(!,ieu11P, ornz gru-

be tlrnniuy jutowe na \l'(Jrki do opakowania, od purlrt . . 2.()0 

Uir1111a L Choduiki z j1Lty, z kunopi manilskil'h i L. p. urnterp-
lów oplar:ają cJu wecllug powy?.:;zoj pozycyi, y, rlo-

r[al.Jdem 50°/0 • 

Um1ifn 2. vVorki u:l.ytc do wywiezic1tiłL rnskiego złJoża, powrn
CtLj q \Jr,z 1· la. 

1H2. '=ł'lutnin;y z Jniy, lnu, konopi i innycli, wy

micnionyl'lt w p. il por,; 179 materytdów, oprócz ilrnnin, wy

mienionych w pozycyi 191 i 193, J. llomicszką lub !Jcz domie:;zld 

bawelny, albo y, nkmi' sr,1•diowomi: 
1) ,iutil ua matornco, meble, dywany i 1. p. dę~kio tlrn-

niny, od fonta . • . . . . . . . . . -- 50 

2) tkaniny na 01lzioż (satyna, drolicli, rogóżka i 1„ p). 

od funta . . . . . • . - no 
3) obrusy, serwetki i ręeza1iki, ocl funta 1.-

Umtya 1 (do t1!11;.1i1 ko11·11·1't1ClJj111!f}. ,J1•żoli do wymienionych pu
wyże.] tkaniu wd10dzi eblrnl wiek nici jed.wabnych w r·n
lu sformowania dosoni lub pasków, to oprciez da, o!G·n

śloncgo w odpowiednich pu11kta1·h uiniojszoj pozycyi, 
pobiera się dodatkowo 30%. 

U1caga 2. Przyrzą1ty, chroniąc•: od utonięcia, zrobiono z grubej 
tkaniny jutowe.i, nabi.iauo krnjancm drzewem J{orko~ 
wem, opt1\.r.a.it\ do wodlng niniejszej poz)' cyi, stosownie 
do uwagi 2 poz. 2()0. 

1!)8. l".Ióttio i bai:yst: lniane, ko110pno r 7. ill

nych matoryalów wlóknisiyr-11, wyrnienio1\yr·h w p. il poz:. 179 

z do~11ieszką lub baz domieszki bawelny, tilbo z n1Ćmi szychc·~. 
wom1: surowe, wygotowano, bielone, l'arbowtrno drnkowttno 
i pstro przerabiane,. a także wstążki hiiane, tkane,' ehcwiażby clo 
uzytkn baudazowanut przy operacytv·h, od funta . . . \ l ----

lhr1111r1. Chustki tlo nosa plóeienuo i baL'J'Stowe, obrębiono lrr·z 
bOz dalsiogo wykońezonla, opłacają clo z dodatkie!ll 
20°/0, wszelkie i!LŚ inne ehnstki rlo nos11 plMlenne i ba-
1.~st?we .oplacn~ą clo wecllug pozycyi, zt1wiemjącej 

b1ol1z11ę 1 odziez. Od wymienionych w powyzs:i;ej po
~ycy! Llrnni~1,, ~aw.iernjącyeh doinieszkę jedwabiu -'
.1ezel! t11 nnesc1 r,1ę tyl Im w deseniach i paskach -
pobiera się 300/o więcej otJróc:i; elit wy:i:oj wymiol1io
nego. 
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rb. k. rh. k. 

l!>~l. :r:"lótuo ,.,,-o§.ko,vnue, na,,.yeone 

§1nol:1 i eo1·aia wszulkn, (opróe;r, .io1lwaln10,i, !')ono.i wu1ll:ug 

pozyeyi 179), emu: wyroby z nie.i. płótno żtLµlowo, plt'illlo zn.~ 

gruntow11no fn,r!J<\. lll'LlWnt)' (plót.110 smoJowanu), kiszki plócio11-

Iltl, używilno i~rzrz .st.r.i.:i:u og11iuw1:, wiadrn konn11110, pasy fabry1·;r,
mi: ku11up11u I bt1110Jn1n1tn, wyrnliy z ma:;y lrnrlcuwo.1 z 11•y1rnkle

mi ozdolrn111i z rnkowo.1, 1n1Linwtt11e i 111l.kloj1L11e 1rn ·t.ka11i11y lia-

wel11ia110, orl fu11L11 . - 20 

1H5. .-.-ecl,va hue: (·l111sl.ki, 1m1tnryu !kano i d;,iane, 

w ich lir'zliie fulary (oprór·1, wy111ie11ionyeh w poz. UHl) ws1,ażki, 

taśmy tlrn~H\ gn,r,il 1lo sit 111Jy1111rskieh (p)!.lu), t.i1il, kn1.nia i ;y,a

malarlżtt .11·rlwttlrn11 i pó.Jjudmtb110, tL!c,a1niL, pJn,;z i pod lrnżdfL 

postaei:t sznohl, orl J'u111.cL . . . . : 7.:iO 

„ l!: 6. >U'uhu.·y .je{łvval_>ue drnkowitno .. r·zyli wy-
b1Jann irn l 'w10rzc:l1n1 w lumaJJmdt t d11rn1lrn1·h, o•l fn11L11 . ii -

l'!V~. 1-"'ól,,jPd'' nh•H', dwsLki, nrntcryo 1,lrnno 

i dzin11e, wsla,)1.1, lu~my Llrn11l1, c·ornta ,ior!lrn.bnn i osnmrn jc~

llwabna woskowt11rn (wnszc~zanlrn), tk1L11i11y podwójne, 'kl1ulają1·0 

si(;l zo skl•'JOLIYl'li l'ilZOlll tk1u1i11 bawolnin,nn.i i pi'tl,juilwabnil.i, cie

niutkie 1.lrnniny jerlwilb1w, 11nklr·.iono na ]mpicr, 11żyw11110 .inko 

pocl~zewlrn w męskii·h lrnpc•lus1.aeh, ornr, 1.Jrn11i11y, 111a,i;1co osno

wę Jmlwit\lną a wąt.11k wd11i11.11y i w PZ•/Śr:i s1.yi:l1owy, tkaniny 

pól wel nifrne, w ktt'1ry1·]1 w .icdwabne.i osnowie I ub wą! ku z11aj-

d11.ią się rn11!.Nyaly wlóJrnisLo ilu uwyrlat.11io11ic1 des1'ni11, od J'u11t11 ii·-

. Aksmni1. i pl11ci'I, wstążki t1k81lrnil.11u i pluszowo z lil'i'lilgimn 

JGdWab11ym lub lm11r-ile-suie, nie positLrla,i:1,1·0 .iurl1rnbiu 111b honr-

dt:-.;uit' ani w o.c;nowie, t111i w wqtkn, el:o(·hy z .iodwilhnym luli 

1iół.1ndm.1bnyrn brzoµiorn, nio wh:cnj nad pól: 1·11la ~y,oroko~f'.i 

y, każde.) strony Lk<Lniny lub wstążki, 011 funtll. . . . . 

U1rn1111 lip i1u:. UJ:\ lf)(i i l!J7. Pc!l nazwą 1.Jrnnin pi'd,io1lw:1llnyc·.lt 
11t1lc::<:y ror;ulllioc tal\il', któro wyrobiono są nieti'lirn 
z osnowy 1 Wf\1.k11 .inrlwahnyeh (lllb liu11r-ilr•-sui1o), lc1;z 
z osnowy ezyB1o .iedwnbnuj (lnll hrn1r-drr-.wir'/. a. wątku 
r·z~ścio'.vo jedwabnego (Jnb /)()u.r-t/1•-soir'). częśt'.ią MŚ 

lrnwtllnrnnogo, J11mnego lnb wel11in.11ngo i 01lwro1,11ie. 
Potl rn1zwą t.kanp1 póljodwabnyr·h i nrntery.i 11alo7.y 

rozu.mioc t~kie, w ktt'trydt przy oHnowic r·zyst11 j1;rlwa
lrne.J wą tuk wc·ale nio ;r,awic:rn do111icszl\i.kdwabi11 (lub 
/!011 r-tlf!-soil'). 

Ustanowiony w 11i11iejsr,r·j n w1Hho przepis nie sto
;; uje się do poz. 19il i w ogólnyd1 do poz. 187, 188, 

HW l 200. 
. 108. · :H:ol(lry l)aj ff'\'ve (z grnbn.i wcl 11 y, rlury 

wol:nit11.10, m:1terye wetuiane, wojl'okowo n<L odziuż i oll1mie, l'ol'

my WoJlokowe (opróoz przr•r.miczonyclt 1rn lrnpnluszr:), lll1gt.1wh 

i pasy weJnia.ne, boz domie,zki jcclwilbiu, worki wolnitrne, gl'll-

be, slużqC"o do oklnda11i11 koui, od fonta . . . . - 55 

lH9. ~I'k:iue i dzinue nu111-.,rY•'· fl([llziulnitl 

nie wymienione, y, Wl:lny i puchu ko1,iogo, gJ,ulkii~, -p::;tro przu-

tknne, z domieszką lub llez domieszki bawoln y: 
1) serwo ty we! 11 hwe, tlrnno w rodr,t1.i 11 pl 11sz11, 1.. z w. rly

w:1nowr,, plus1, welniany w desenie, tkaniny grnbsi11\ rnt1,iąeo 

il-
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osnowę welnianą a, wąt.ok mins;rnni' (je1lwilb i lrnwolna) wszel-

kie, opróez wymio11ionyd1 w p. 2, ncl fonta . . 

2) z prv.r1tl.iy ezcsanlrnwoj (KnmmwollcJ albo z joj do

miosz:ką, 011 flln tn 
200. rrc sn1uc (p<J.Lrz poz.199), 1lrnko1rnno, opla

{·ają clo ż rlodatkiem 30°/0• 

Uu·a!Ji oy1i/11e du }JO:. lOD i 200: 1) i\fatorj'C z wolny i pwlrn 

koziego, nrnjaco osnowę Jnb wątek z jodw11bi11, op.la-

1·ają elo worllug pozycyi o nrntoryt1lt1ch jodm1bnych, 

jożdi ws 1l 1mir,szlrn jedwabiu składa się tylko z pnrn

tylrnnyeh 1loH1nti lub pasków, od 1.nkicli materyj po

hior:L się il0"/11 wyżo.i, opriicz elit, wyminnionogo w po

ZYC'J'<L"h lHO i 20B (wed\ng taryfy Jrnnweucyj11uj 20°/0). 

:2) Chustk:i, sz:L\o, nhus1;ecz\d· 1m szyję, lrnldry, plo

dy i ~.p. oddzielne prr.cdmio1,y z weh1y !nb p11f'l1u ko

:t.iego, opróe'/, wymieniou yrh w 1rnst111m.iącej (201) po

zy cyi, ophwa.i:l to s;1mn cJ:o no i nrntnrye. 
il) Tkiwiny woluitttl0 '/, szyd10wemi ,izdohami elone 

są ws1ll11g uwagi ogólnej -pozycyi 199 - 200. 

~01. rf'ku niuy, eJ111stki, f'llllstecz\(j lłt1 SZl'.iQ W 1'0-

dzttjll lrnszmirnwych, z nsnowy will'nhmo.i i W<\tlrn kolorowego 

wełnianego, tLillo welnianego i jcrlwnlm1~go, z 1lomios'/,ką lnb 

boz 11omi1Jszki bawełnir, oraz prnwd1.iwc lrnszmiry frn11c1t'J,kio, 

od funta . . . . . . . . . . . 

~0~~. rf'ln1niuy vvoluiane i pólweln'tlllO, !i\'l),t, 

sukno do n~ytku l'tibl')'k i Z<1klarl1\w prr.ernyslowyd1, wojłoki 

wszelkie nie farbO\YilllD, farbowano, d„l'llkOW/tllO, krnjlm Sllkien-

11~, prze(lini~it)· wyrobione :rn pomoeą wycinania woj Jo im .lub plo

c1onc t. krn.)kI, ołrnwic z tttkowej, lm17:ki na 01lciski zrobiono 

z wojłoku i podsmarowano z jodnej st.rany odpowiednim kloj1,m 

1~elnif\110 i pól wełniane l,Jrnne p1tsy do maszyn, st,anowiąrn tech~ 

111?z!tY artykul do uzyt\rn fabryet.nogo, pasy z welny wiol blą

<lz1eJ, od fo11t<1 . • • . . . • . . 

2.oa. Dy'\vauy '1-Ve.luiaue szyto na porlszewre, 

. wszo\k1e rnne, a t1;!cże go boli ny wszelkie (datt1 ,pochoclzenia 

1 artyst.yezna wr1rtośc na do nie wplywaJ, 011 fonta . . 

lTn·ar111. Osnowy wclniaue do wyrobu clywanów i drukownne-

mi rysunlrnmi clone są po 5 rnbli w zlocie orl puda 
brnttu 

20-.L. Fe:.11y, czy.li czapki Lnreckio wyszywano h\;tsz-

knmi i boz nich, 011 tuzilrn . . . . ' . . . . 

205. "\Vy1·ohy <lzinue (poiic7.oszniczn) i szmu

klerskie: 

wane: 
1) poiiczosznit'.ze (1lrn1.owe) choci11żby zszywano wyszy-

a) je1lwab11e, od fonta . 
h) póljo11wabne, 011 fontt1 
c) wszelkie inne, od funt11 
Bawehtiano, ort ftrnt<L . 
Wsirnlkie inni\ od funta 

<-3 
I 

<== 
.5 ""' 

,,; 
·o is: ::: . ....., 
t:D ::: ,,._, 
o o <-' 

~ 
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2) si:unrki i !,alimy s;r,mukil'rskie, agramenl.y, frenrlzlo, 

.r,bwt1st.y, ozdoby sz111Ltl\lol'skio i wszelkie in110 wyroliy plocio11e: 

11) jo1lwu.bnn i 1.dd.;kdw<1hne, od f1111t11 . . . . 

bJ s1,n111·ki b:tw.1lniaue i lrnl'bowano, slnżąee juko rnaterynl 

•lo wyrob1\w st.m11kl0rslciel!, h„inrn wlosirt1rn pl~cio11a, wszelkie 

inne, od J11n1.:1 . 
lTirny11 1. Od wyrob1'1w wymionionych w p. 1 li1. c 2 lit. b, 

imwiorn.i:\ey~h domieszki) j()llwabill i szychu' w post,1wi 

ui:d1'1b, pohiorn się arn; więetlj, nii wynosi clo odpo

wiodniu (wod.lng t,aryfy konwencyjnej 20°/0
). 

U11·11.r;11 2. W 01llug odpowioclni"h pnnktiiw uinio.iszo.i pnzyr:yi 

clą się wszyst.kio rlzLtno (poi1c:t.oswieze i szmuklnrskie 

wyroby, wykonanri ręrt.nie lub te~ rn1 wnrs:r.t:ttaclt, 

r. mm:drnmi s1.y1·i1t lub bez nich. JJzLinl) wyroby IM

wolniane, lniano i wol'niane ozdobne clono są wo1U11g 

niniojs;1,n.i pozryi b11;1, da do11a!.klwego, jeżeli upięk

sz,miiL nio 1,ttwit~rt1.j:1 .iedlVltbiu. 
Jeżeli powiel'f.(~hnia rlz:ia.nyeh l11b szmuklul'skir·h wi•

rob1\w pokl'yt:i josL i jetlwt1bi11m w st.os1uilrn 50°/ 11 -

LOll11/0, wówcMts wyroby 11uia110 będą za jo1Lwntrne. 

Jożoli powiorz,·llnict ty1·hże wyrnbów pokryttt hę1lzie 

jerlwnJ1iom w stnsunlrn 2011
/ 11 - 50°/0 , wyroby u:r.111111() 

hę1lą .iilko póljedwah110 .. Jeztlli t.a~ powiorzehnii1 po

lcryl1L hę:lz:ie jo1lw11biol!l w stosnu!rn nii.o.i 20"/0, wy

roby nwtiżane hQd:\ .i<1ko z tlomiest,lG\ je1lw1tbi11. 

~:.!O•>. rł:'inl (11111,,:,lin.) bR'\V<~.lniany: 

l) mol.Jlowy (1rntigr:.t) z oztlolrn•ni wel1q wyszywanomi, haf

tow;memi .i \ll'WtyktHwrni, tirnnki tinlowo i muślinowo, 011 fonttt 

2) tiul wszo.I ki, opróc1. wymionionyelt wyżej, w kawallmch 

gładki z: deseniom (Wyd1,yw<1nym), orn;1, Littl klejony (merla). od 

l'tlllł.<t 

~07'. Ji:oronh:i, hafty i ws1,11wki: . 

1) koronki ws:r.o.llcie n;ez:nej robol.)', koronki jodwahno ro

boty 11rnszy11owuj (blondyny), h1Li'ty i wst11wki prz11rnhia.11!l, joLl

wabne, 011 J'un Ltl . . . . . . . . . 

2) koronki wyrobtL m11s1,y11owcgo (sz:l1trki), npróei .ied.wab-

nych, harty i wst:iwki paornbiane, opróc.1, jodwabuyeh, od funtt1 

Koronlci wo:r.olkin wyrobu 11rnszy11owl)go (szlarki), opróe:r. 

jedwabnych, od fouta . . . . . . . . . 

U11·a9a. Ws.~y8Lkio, wymieuiono w niuie.iszu.i por.ycyi wyroby, clo
ne są jale wslrnz11no wy:f,o,j, chociażby wyroby to pr1,y

wożo11e byly w e<1tkowit.ych sztn!rneh. lmit1tcye ;1,11ś 

wzmi<111kowtrnych wyrobów robot.y tlrnt::doj clono są sto

sownie rlD llłt\Loryalu. 

~OS. 'T'kaniny v;·yszy'\-va.ue (ha!'towano): 

l) jedwt1biem, ;1,tot.em, srehrem, szychom (opróc1, ro ból, zlo

tolitych, g1L!onów), opla1;t\ią do woclłng 1Mtoryt1ln tlrnniny z clo-

1'h1tkiolll 50°/0 ; tltkże eto opJa1·ają i tkaniny jedwabne z desenia

mi maszynowemi. 
2) wolną, lrnwolną, pt1ciorlrnmi i t. p. prosl.omi llltttorya

lami, opfacają cl'o wo1llug tkrrniny, z dodttLkiem '10'1/ 0• 

:::.- j 1.HO 

1- 1-(iO 

1.50 1.20 

:l.50 

7.50 ().75 

:1.50 

:1.15 
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Umr,qa: nlt1 tlmnin llawol11ia11yl'lt 1l11d11tok proc:entuwy ub.lk:r.a 

się od e!a, ozwt1·;:01Hlgo w p. '1 pnt.. 188. 

200. l3ieli:or.1Ul i 11hra111ia :,.:;oto~vo i p1\J

gotowc: 
1) t1ielii1m z tlmnin h1mol 11ianyd1, .lninnyr:h i 11'nl 11in 11yd1, 

wszelka, ze z1rnlrnmi leci h1:z illlly1·h 01.1li\t1 i wyko1'11·zo11in 1·!in~t

ki lmwol11iane ;i;e sti:huówką a.żiu·ow:i, od f111lt.it . . ' . • 

2) hielizrn1 wszelka, opró1·1. jedwab111'.i i p6Jjnrlwah110.i (1·lu

noj werllng punktll fi niniojst.o.i pnz.) z kornnkarni, ws1.awk1uni 

i !·· p„ om~ ltanc,:mH1:, c·ltns1ki ba1y.stowo !11in11u, zw,zytc stub

nowką, ornz ]G"epl1~y 1 rm:r,o w~zul kw, opro1:z oddziulll io wymiu-

nion)f'h, orl l'unta . . . . . . · 

il) bielirn11 lll\Zkn 1. ozdobami i be?. nil'h: 

11) t. tk1111i11 b1rn-~lnia11i•1·!i, J11ia11yr·l1 i ko11op11yeh, od. 1'1rnti1 

b) z w1•Jny, orl .ltm1n . . . . . . . . 

_ 4) odr.iuż. dam$lrn i dzi~t·iu11a, ornz i1111e pnrncl11tiot.y octzio

zy, oproc7. 111lclz!oln10 wym101110nyt:h, z tlm11i11 \\'Szolldt·h, opri'1c1. 

.1edwall!ryc·li 1 pol.1od1va.linyl'lL: 
a) pn:yµ-otowano lwt. wykoi1rze11ii1 i n:r,di'1b, pud .lit. h wy-

miouio11y1·h, od funt11 . . . . . . . . . 

b) Ol du bi one wsi <\żlrnm i, 1Lk:'n!llitP111, futrnm korou lrnmi 

haftem, w Uości nie pr;;ewyżs:i:11jąr·oj 111atery1d u' 111l.rn11ia, oii 

funta • · . . . . . . . . . . 

. 51 ta sarna odzież. :i: rlwl\l'IJ lllb więct',j tkaniu, /. kti'1ryC'.h 

. )uln~L pol.l?~waiJJla lub J.IH~WH lina, lee7. w ilośei nie pnrnwyżs~a

Jl\eOJ rlr11gw,1, z nzdoh111111 1 bez ocl l1111ta . • . . . 

_6) orlzież w.sr.el~rn f innu p1 z.od mioty, do nbrauia 1wlr·~r1to 

(rnęzkIC, d11111:;kle 1 d7.icc·rnue), Ppro1·l. orlcl·dolnie wy111io11inny!'l1 

z aksamit~,. pól aksamitu, .tlmnin ,ir.dwahuyd1 i pót,ierlwaJ1nyd1: 

7. _oz~oliam1 1, b~'7., oraz udzrnz wszlll~rn. w kt<11:t'.i przo~vnża.ią wy

m1.omuno t]Ltrnny lu!~ o'.-il.oby :r, 111cl1, pasl1:1 1la1nsk10, robio11 11 

z Je.ilwalrnego.pln~l'.H.1 pnl.ioilwalJl\ego atlaó11, z papiorn111 w środ

ku 1 t. 01lpow10d111rnu khrn1erlrnrni l'd fu11t11 

7)_ kapelt'.sze, d11m?kiu i inu,~' n brania na gl;iwę;, oz1l~bamf 

ze wstązck, kwrntow, p1iJr i t. p., od l'unta . . 

Uu·a,1111 1. Futrn, Prlzioi: flltrzaw1 i okryr·iu, z':r,yto lecz nie po

kryte mttt01-y_;1, r~Jono są wodl ng rorlzn,iu fotrn, z któ

re!:\ o są r.rob1'.mo (poz. 156), z do1htl.ldom Goo; . 01hioż 

zas f1~t.rztLIHL 1 okry<·iic IHL fntrr.o, kryte mate~·yn orn1. 

er.a.pin fot,r~11110, clono są worll11g pp, 8, lJ-, 15 i() ·;1iuini-

szo.i pozycj'1. · 

lhr11,11a 2. Czapki, lrnl:dry, rler:r, firanki, rolety i innn po1lobnu 

wyroby, o1iręhione leer. linz inny('h ozdób, oplaf'ają r:Jo 

od glównego m11teryaln, r. ktiin•go są uobionn: · takio 

sn.mc wyrohy r. 01:dobmni opl tlf'tt.ią cl o /, dorlatkiom 2.)0/ 

r1o cl a od nrnteryaln. " 

Clwa/111 a. Ktt1~a.s~? na lrnty ze sy,tylpa1_ui_, t1le bez po1fosr.ow, 

podw1ązl'1 gumowe oraz ozelkt 1 podwiązki opl11eajn. 

:io wet~lug odpowi?dI~ic~ punktów nlnie,iswj pozycyi; 

s~.osowme do obrobienia 1111atoryal11, z kti'1rc11o H' zro-

brnnn. "' - ' 

''.:' 
CJ) 
o 

rb. k. 1'11. k. 
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210. J"i.:apclusze i <_•:.r,npki: 

1) Kapolnsu: k1Lst.orowo, póllrnst.orowt', wo,jlokowo, t. ró~-

nych tlrn11in, gotowe i pó lgotowo, od sztulci . . . . 

Kapol11s1.0 kastorowo, piiJ lrnsturuw11, wnjlokowo, g;otowo 

i prilgotOWI', nd SY.lllki , . . . . 

2) formy (wurki) lllL k11pc:J11szo, z lrn~l,l)J'll, wolny farllowt1-

no i nin farbowane, bez wozel\\ich 8h1d.1'111• prt1sowi111L1 (nfol'lnn

wania), orl sr.tuki 
J) kapul11szo skórztuie i ln.Jcierow<11111, 111l funta • . 

4) knpol11Hzu slornknwo i szyto z n'1żnego r111Lz<Lj11 plor.io

nek, na wzór .~lo111kowy"11, 1.rohio11e '/, mal.1)l'yalów roślinny1,li, 

7. domieszką l11b t11~:.1 rlomieszki .ierlwabin i st.yt"!iu, wszolkin, zo 

Skl'01llll811l odrobieniem, 1„ j. Wstążką kl)JO gJ1'iwki, nd J'u11111L 

5) bernt.y rni;:r,kic, czrq1ki ws1,nlkil: h1::r. futra, 01l st.t.uki . 

[Tll'O//" J. Knpel11sze rl11111skii: z n:r,1lollilrni, do k1.óryr•Ji nnfo:i.ą: 

wstążki, piórn, kwiaLy, lrnr11nki i i11110 11111Lorynly, 117:y-

11'1u10 1lo ul1rnnilt, ophv'..tt.ią l'łu weill11g p. 7 p11:r,. 20fJ; 

fasony lrnpduszy cln111ski1'.l! t. rt.<~111\:ic.i t.lrn11iny 11i1krn

d1nmlnnc,i, '/, ilruLe111, 0[1lt11·a.ią 1']11 wudlll:-; p. l 11inioj

szo.i pozyqi. 
Thra1111 2. Cz11pki z w:1Jog;i1mi l'ntrz1tn11111i i l't.1tpki [utrzano opla

eitją do wucll 11g po1.. 2WI o bieli:l:11ie i 01lt.ieży lllW<\

gn 1) . 
2Ll. l.'n.1.·~_l!<il<>lki i lasld ';. ]HU"HSO]an1i: 

1) w~rnllcio, nb1·iqg11ięttJ 111at.1.:ryą .i11dw11Jrną i pó.ljorlwi1li11n, 

z podszewką i bez nie.i. ;r, ozdobami luh hez, od szt11ki . . 

2J ws.:r.elkic. 0J11,i:w:ni1;l,1: mnteryą wolnit~U:\, z oidoliami ltlbu 

z laską rnezllionn, ocl st.Lltki . . . . . . . . 

il) piirasole i irnrasolki wszelkie, oildziulnk nie w-i•mic11in

ne, ollciągniltle 11rnteryą i nio ulwiąg11ięLo, lwi o;i;cl1'1b, '/, Jaską 

gładką. od sit.1tki . . . . . . . . . . 

Parnsolc i p11n1'1 lki wst.olkit'. Nlrlziolnie ni<; wymie11io111.!, 

obcit\gnięlu i nie obciąg11iq1.e, 1·hocia~ ;, ozdobami, z gla1lkq lub 

ozdolrną rączlu\, od szl,uki . . . . . . . . 

~12. C~11zi1ci: 

1) z perlowo.i masy, 1rnzolkio rnt:taln\\'o, opn'J(';r, 1.lot1,1·\i, 

srel1rnyd1 i platynowych (por.. 148), wszolkio lniano ,iedwabnn 

i aksarnil1w, gnzif'zkl du ręknwil'Zl'k, nC'zlrn ilu ollówia'., gorset.i'iw, 

szCJlek, ręlrnwkzok i -L. p„ poz.tarnne i posrr!brzrtne spinki. wszd

kio opn\cy, zlotyel1, srebr111·eh i platy11owyl'l1 U48) !\lamerki 1lo 

ręktLWie1'ek i 111ctnli tanid1, od fun I a . . . ' . . . 

2J porcol1111owe, szkhml', ilrew11im1t-, ko;l'inne i wsze1kio 

inne, orni oczka 1ln ohówi11, n;lrn11iezek, gorsetów i t'. p. nto po

zlac11110 i nic posrobrnann, ud l'nnt11 . • . . . . 

Guziki poreolanowo, od f11111.1t 
21:'~. o·brohioue p:iór:n ~1-1·1n:-;;ie, m11rnt111, 

ptaków rnjskicli i_ 1. p„ pln11rnżn (pióropns:r,e) i tlrnniny z pii\r 

do ozdoby nbrttl1, kwiaty sz1.llrzno, npróe:r. pon~olnnowyr·h, fajan

sowych, ba wolnianych i skórz11111'el1, liśr:ie sztu1·z110, zlocono 

w git;Jan~ly lub pąezki, , rr.ogą<'o sJuzy~~ bm: iMl11yd1 innyl'!1 do

datkow .l~lrn ozdulm; rosliny dokora1·y.i110 sztur,z11e, z dornie8zką 

.materyttJow droższych, 011 funt.a brutto 

1.20 
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Uu:a!fll 1. Phirn i sk1'1rki z pii'irn1nl pLak1iw iwyczajny1;h, na~ht
dttJącrnni pióm cunnc w st,rnie s11rowym, nie obrobio
ne, orn11 wszolkie e.z1).~ci sldadowo kw ittt '1w siltu1::-m yc!i, 
wyrobione z gtuny clastyc~no.i ltili inny.·11 1m1tory<1lów,, 
owoce, j<tgody i t. p. wyroby- ze s1,kl:a dęt0.u;o, slużą
cu 1fo 07.dohy st1·ojt'iw d<Lmsldr"h, od f1u1ta . . . 

Uw11!111 2. li11.iliny rluk·)rncyjue s1.tnc1.11u, z lcwiatf\Jlli lub boz 
nich, be1, dorniu'litd d1·o~s1,ycl1 11rnLoryalów, od f1rnkt . 

21.,t,. Sieozka s ... h:Lana, paciorki Sf;klane, mo
Lttlowe i z itrnyclt pro,;tych m<tt.erynl.ów; 

1J nie 11<L1vlor1wne i n:twlocwno 1u 11i1'.i, w fot'mio .iorlno
rodnyr„lt pod wt.glę1lem koloru i wiotkości szn11ric1'1w, pęer,Jdw 
ltlb m rtk·!W, ocl ptultt . . . . . . . . • 

2J wyroby il sie:t.ki s1.klan°1i i paeiol'ków, clrnciaihy z do
mins:t,lq innyL:lt m11to1·y1di'!W, od f1111ta . . . . . 

U1oa,qa: Slrnl:aczki, wyrobione z sio :z'd, żoln,z1t lnb tirnt11 że

litznego, stt!ll·J. ,rr1.tH siq. nie 11ż.rwa110, n tylko jako 
ozd.ol!a 1~0 strOJOI~ d1tmsloeh, clic naloi.y wo<"ll11g p. 2 
111me,Js:t,JJ pozycy1. 

.~15 .. °"VrPohy :.:,·ala.utel·yj n.e i t1utlei-o
'!-Ve, OLldi1el111e nie wy11110·1iono, w 1•alold i 1·01,obrnno :t,abaw
~d ~izi.oeinne wswllcie, tt tikżo. g1unowo, 110 \;:t.órych ;.mlic\wją się 
1 p1lk1. uu1,\01V<WO ltth Uli\ lrn.iuty z 1·vs1111Jrnmi 1lo koloroWltlli<L, 
bt·elok1 nrnt<llowo 1\1J :1,og1tr!;:ilw, elrncia7.1Jy poląc:t,qno z innomi 
mt~totyiLu~i, " takżo 11rn.iąr.~e form 1

.) kltt<'r.yldw z'gMlrnwych, 
d·r.1cc:111nn 1nstru1:1011ty 11111zy1·.z 1ie p1i1l tHIZWfi „mnndlrnrmonie" 
storoosknpy, ognie IJ0·1g,1,ls:1:io po!cujo1ve, Sr,ctehuw11i1~0 sklada11t~ 
[11b w formio p11 l1:1l:olc, !JG.f. 11w11gi Il;\ to, C'/,'f są przy tnknwych 
1~1wcaby lrr.b ~1.,'tel1y: mt111:1t11ynwa. hh:1'.~i\i gliniane, czę~r·.i dr.ie
crnayeh .fu~y.1e,c lnb ealkowite łilr,_nln, slrnri.Jonki (zah1twlci) 
slrnr~~nk~ row1aito, s1,tnel.1.1,i .pt:ti(i, t. j. g1Lr pii\rn naldejnno st~ 
na ~el~ttllę, welocypu•ly 1~z1ecurne, tnlernyk:t, spodoczlri, mu,;zlo 
WYlObJQJI~ Z ZW/)/r!/' l!Uft:fl1r lllh l:/IJ't'JJl-}Jil!/'/'I! 1, llJl\IO\Vitlll\Jlli, <le
lrnlkl)llll\JIJO, gnmown gr;t,uhionie, hrnnsolety i t. p., g~tlanterya 

gnmowa. 
ll cenne, w sk!a1l Jct.ól'ycli w1„hocl~ą: .iudwllb al11111ini1un 

perlo1Va nrnm. kornie, s1.yldkrc1t, lcos1\ sJri11'iowa, ema'iia, b111·dzl.yt; 
~ t. p. cenne m1Lt.e1·y1ity, motitlo i ko1upor.y1;yn m,1tttli, pozltt'r<llll:l 
1 pos1·eb1·r.a!W, w.>7.el::ie orl1l1,iulnic nie wymionin11:1 wyr0by t. 11rn
HY por.low11,1, .~1,yl1llnd11, lrns1~i sl·iniowoi, b11r3zt,y1111.' sz'rnt 11 tk:i 
drew~11<~11e z .iodwnhnern odrobieniom, 1\IL01:ia,żby wazyty więcej 

11,:11 o funty. m;tlow1dl<L (ryw1yJ W)'irn1rn1rn n" pot«;elc111io, oprn
~vwne >V nv1u<~h z. ro!.!n<Li.1'y;1h. lllltLer 1aló1~, ohrobionyr.it pltt:>lem 
Jetlw,tlrnyrn, ha[t.k1 z pl\rlow \l m:tsy, 01i fttn!.tt . . . . 

. 2l. proste, z czę.~c:i;i,mi, oprnwą alh'l oztiobami z rn1)!,t1li nio 
d1:ogtch, 1 .1rnrnpoi1:cr.i motali (nie pot.fac~rnyeh i nie posrebi::rn
ni eh), i. tog!1· kosr;1,. rlt'k.\wa, pon:nlrv1y, k1unieni nie rlt·o11i1~11 

szląa, prnnkt m~l'skie.1,. liszbintt, g;tg<Lt,u, eelluloictu, lawy I t. p'. 
t,~111~~11 _m,'.\t:oryalow,. kwrnty porcell1now~ w pcistn1_\i broszek, szy
ddk,i kosua11e, por t-c:ygary, port-t<Lbakt, pudotlrn, st.lrnt.utki i t.p. 
drobnu, wyroby ;1, papier-111achc, rna\owtrne lakierowane z malo
wanem1 rycinlrnmi, a l.ttl\:~e 1Htldoja1tu r~zm1dtemi 01,dóblrnmi 

4 -- :~.40 
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; rh. k. rb. k. 

z tani1'11 rnat.erya.lów, ~ur.iki z orzcwlm lrnmknneµ:o w :,l:iL!lL\ nio 
wykolier.onsrn, 1. j. bez rno'l.nn~ei [1l'Z\si1y1·itt l11irnwy1:li 1'1o sukio11. 
port-eyµ:ary blns:MlllO ze sprę:i.yrwmi st.<tlow1'mi, rn111ki 1lo J'ol.r1-
!:(l'ali.i, wyrobione z prosty cli nt1)ta.li, <·y11kmrn111), htkiurow;t1H,, 11i
klo\l'two, rlowizki i l1tl11·us>t.l\i rlo z1;gal'lc1'.w 111i<:dzit11w, nie po
zlacano i uio posrohl'rnnu, (·Jio1·iu.ż wyro li ono /. dod1t1lcii:111 in11y1·1i 
matcrytdów, mng1wzya mol n Iowo (ws1.a'l."'" 1lrn LJ jako z11hawki 
1izieeinno do oświet.ltt11it1 puk1ii, 1viozolkie nrlrlzir:l11ii' nio wymi1:· 
nieme wyroby z rogu, ko~l'i, pin11ki 111ur:;kiu,i, fiszbi1111, g11grll11, 
ccllnloi1l11, lawy i woskn, od !'unia . - 50 - 4!} 
Uu·a,qa do taryl'y konwcnr·y,iiw.i. Wslrnilrtne w uiniL•,isr.ym p11nk<·io 

clo oplant.ii\ \l'l'lllionion1) przodmiol.y n:tWol. w t.ym wy
ptvlku, gdy zawinrają w ~obie j1•rlwali lub póljcclw1dJ 
użyty 1lo ozdoh1wµ:11 wylrn1ll'ze11ia. 

o) 1laj:\Cl1 SiQ podeiqgn:\<~ ]JIH\ pozyr·y1; 11i11iej,Zl\ wyroli)' 
z miedzi i kompoi1y1·i'.i rniedzit1J1\'1·li, !H'Z r:z1l1'11J wypukl:y1·J1 i grn
worowauych, c·Jiot;ia?.by wybi.ia110 (szl<tnrowane Jl. l poz. l.l!). 
z ~olazn, hu1t'l!'O (surowea), s1ali, qny, olirwi11 i 1·)'11k11. wn7.:\"D 
umiej niż il funty w s:-:11tr'1\ b!';t, do111ieszki i1111y1·!t m1:1.ttli, 01l 
funta - ~5 
lf·wa!la 1. Wyrohj', w kl1'1ry1·li z lol.n l11l1 plitl.y1m Nl.1111<>11·iJil gl1'1-

wną wiirtoŃÓ nplctt·ają \'.lu wurlJ11g po;i,ycy.i o 11·yro!Ht1·li 
zlol.yd1 i ornl1rny1·h. 

C11·11g11 2. Wi'rohy i 1lrzDw" :-: nr.rlobnmi z 111ic:dzi i Jrnmpor.y<·y,i 
rnierlzirrny1·1l, il inkn1s1u,1~yą i wykl<t1la11ie111, w11żą1·11 
więc.ej ni~ a funty w :;zr111'l\, opl:trn.ią do wu1U11g po1.. 
fil p. 4: \V[LŻ;\('L\ ZllS JlllliOj niż i_l ft1lll.) \r S!.itll~I', ('.]11110 
są wurll11g pi1. 1 i 2 poz. ui11io,i:;zt:j, urlpowio1l!1io du 
t.1,go. jakie m1tlnryttly slanowią gJówni11 warl.o~c w i11-
kr-usta1·yach i wyklarlaniu. 

l'mry11 il. Fttleraly„ w któryt·lt prM:woiouu są \I') 1·l!liy, p111kia
g11iętn po1l pozyqę niniejszą, up.lai:ają e.lo Wl'tllllg 111.1-
toryalu f11terali\111

• 

,216. P:rzyh<n·y <lo J>isauin, rysunków i ma· 
la.rstwa, gd.;doindzioj 

0

lliO W\'n1ienio110, w r·aJ.ości, i r<~zn)Jrnnu, Jtt
ko to: olówki i piórn wszelkie, obsMlki, do o~owkow, stemple, 
pieezątki i t. p., wrnz z wagą pucleli:k, w JcturyL·lt są Jl.rzywo
żon1\ gunrn do wy('ieranin, ai.rnmnntll i 0Ji'11 :.:u, w taiullrnc:li, 
1v drewnianej oprnwio, 1L t:Llci.e wsZLilkiL' W)'l'li 'Y yu!llO\l'LJ, ,p1k11 
przybory do pisania, linio wszelkit' rlo l111JL1ll'ttnm 1 rysowan1:1, 
prnski miedziane, sln:i:ąc:e jako stc1npol, lrn11lll kraw.1udrn t 1111 
kart w tal'ollrneh l11b Jaser·zlrnl'h, bin.la i Jrnlnrc1wn, ptot·mk1. bl,a
szano z bltwhy metalowej, rąezki, l.rt.y111tttilt1 i t. p. do papterow 

z Laniclt metali, OL1 pnrla . . · - 40 
OMwki ws:r.clkin, równioz w oprawie 1 b1•z, Ją1·wit> t. waµą 

pudelek, w kt,óryl'l1 są przywozonr, od runi.a _ · . • . · - B& 
U1r11ga l. Obsadki do piór i do ol<1wków i I„ p. wym1ornone 

powyżej przedmioty, w~·t·obinne r. rndali szlad1etnyclt, 
opłacają du wedlug pozycyJ o wyrnbaeh 1,Joty!'lt 

i srnbrnyeh. 
U1cag1i 2. Tabliczki szyfrowe (łupkowe) przepusze:t,an1: są we

dług poz. 70 p. 2 lit. a z dodatki em fJUOJo. 
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Uwir!Ja 2 (1lo taryfy ko1111'(\llr'yj1wj). Tabliezki s;:yfrnwo 1„\0110 . 

są w1:1tl ug po1,. 70 p. :2 lit. a) z 1rn1l1latkiem f,(Jll/0• Szy-

f'ry 1tiu oklo.io110 p;ipien'm ltth innym 11rnteryal.u111, lliL 

r1'il\Tlli :r, lillJliczkami. 
Uu·apa a. ZalJrnnia oię pnywozió piór st.alowy1~li t. lig'urnmi 

ilwi~tycli. · . 

~17. "Vyrohy pP:.-.e~naezono do nLH• 

zeó"'\ov, kolokr:.y,i, g<1.hinut1)w: areileologii:;.rnyr:h, 11umizmatyc1,-

11yd1, i pn:yrcHl11il'zyi„lt, .iako to: wyp1•.lrn1til sl\1!ri· :r,wiur:r, \I„ pta

ków, ąll (opróct. lllllsz\i), rośli11y s11sin1rn w liibnlo, 1.wiu1·1,1;1.n. 

w spirytusie, mi1wmlx. sk;1mio1ti<dnś1·!, t1111miu, stim1żyt11uś1:i: 

cgipskio, grocki1:, r11y111ski1: i 1„ rl.: 111e1h\11, moauty, s1.1Ln: i 1. p. 

riadkio pr1,1:1l111iu1.y, .ieżnli p1·1,y11•ożo1w są od1lzi"l11ie l1tll w ko

lokr:yar:h i nin 111ajr\ l'i1arnktern towarn . • . . 

lf1capa. 1Ho1Jlo .)t11rożyl110 wo1l11tg 01lpowilld11kll punktów taryfy, 

jako wyrohy stolarskie . 
. 21§. l"r<'>by ró~uyeh 1uat.c1·yj i w1.ory wy

.robów, nio J11;1ją1·0 cllarnkt1lrtL towal'l'iw hozcla 

TOWARY 
których dowóz jest wzbroniony: 

RODZAJ TOWARU 

~ln. Th:Iouet.n zda-wko 1va rosyj ksa, mio

dzin1rn i srohrna. nru.z wsz(dlG, 1.agrn11inznn. nliodzia1rn i sn1hrna, 

nit.kie.i prlil1y. . . . . . . . . . . 

~.!..!O. J."ro<· h, tll lliSl.anlil y 1!0 sprn zą1I:.m111;L pl 011lrn 

i miosz;winy 11\rnplo1lt1.iact1j. . . . . 

U11!1U/a. J'rz~wożunn 1.a spe.1•.ynJ1w1n po1.11 nlenwm p. m1111~tm h-

. 1HL1is1)11• (l:b. P'" t„ \'I 11sl„ cllln. art„ lil2 nwngeL), pruelt 

i llHLilll'jr,: W)'illl1'illlWll, opLwa,F\ i:]u llit.~tl!Pll,l'(1ou: 

n) proc\1, 011 p111l;1 hl'lltL·i ._ . . 

h) 111;11.1:1·1•(: wyhuc:1own ws1.c:lk1u 1 dy11nm1t? urn1. 

lonty, NWttt'\ci sill!'kow:LIH\ z.n.p1~ly 1:lokl.ry1•.1.n1: t I.. p„ 

w tn,ryliu 01ld1.i1:!1Jiu nio wy~11ea1onu, 01l pn1la lm11,Lo 

~.~l. Na1·:J1<~il~ia 'vo.1oune, lll'lll<Lty, d.1.1;tln, 

lrnlo, grn1rnty, ho111liy i 1„ d. . .. 

~~~~- l:ł:1•<)1l1 ·1>·111'.!~11 v:n.:t f.y<'lz11a, il1,1ał 1t.1ąca hoi 

wncllll, a 1.;11\:żo laski, tr;,ei11y i r.ylrnehy. '!. ki111lż:lla111~. s1.p:11l:~~ 

mi i inną 1Jro11i:1 ukryL:\, 1irr11. rowo\wt:ry kws;1,onkowll „1 rutl)ctot 

systemu '1'11rbirw:c 
~Q!:-t„ ]_i:,;\·1.•t,y <1<> ~~1·~r„ 

2~-J. ~l.'rnt:.ka, nżywana w ryllolówsl.wie (h11ccau ta-

c nli im/ fri!. 
2~5„ I.Jr.1..(>(111.·li:'t~,.. n1~1 R·~·aI·y_a_t.'>„"'r'-~· 

~.2(-). Sz:t f'1.·< ur1 sz tt1_<:,~z 11.:f. 

~27~„ Z:t1>:.t.lłi:i 1·>t~11~.:;;1lsli:i(.:i-„ 

~~~S. Wszt.,łkio i.o"\vary i rzenzy, nost.ą

co clrnrakLer aatireligijny ;tl\lo ro1.1H1sL11y, or;1r, to;1rary, r,aopn1:rio

no marlrnmi \tth opalrnw;111iami 1. wi1.nr1rnlrnm1 ~WtQLych, lc_tory!n 

tt1ki charnktor jest przyd.any. ltówni1:ż wzbroniony .1os.t doW<n 

pr:;:edmiotów z 'portret11mi us1')h Najwyis~yei1, o ile odlJiorea nie 

nrn im to odpowiodniogo po1,wnle!1h1 minisLorynm rlwon1. 

2 I ~ ~ 
:o ' ~ .;::, 
~IJ I >=i °" 
o I~ "' 

rb. k. rll. k. 

., 
;,,-~-



Towary eksportowane: 

RODZAJ TOWARU 

1. I•'ost"oryl.y, koH/·. surowa i obrnbiona: 
a) fosforyty (opróez 111il!onyth), koś(~ nie w wyroba(·h 

wszelka w kawnJlrncl1, rozbijana lt.zw. knsza), L!uo:u1rn, u1•r<'in: 
sprr1szkowirne.i, kdl- palona· w knwa.llrnch i w proszlrn (popiól 
z ko~ci), ubstHiy rngnwL: IH:z rogi'nv, u1l p1ula brnttn . . 

Il) fusfory1y rniolo1w. llii\kn z kni'.;ci. ko~(· 111ii'l1111a ollr1•
bionrr lnil .11io obrohiu11a lrn asL m ~in1 ezPllJ lll, w1:gi1d z k11~1·i, 
sadze z koM!' I . . . . . . 

2. J(o];;-011:-1·, nil r11nta 
8. i->znn1t~· i ,g;alµ:;n ny \\ ~zul::i<'. r;Jn·11wl\i w1·J11ia-

nc póJmasa. pupiorown, a111halaiu .iutowo, 011 p11d<t . . . 
4„ Gnl:n111n1 (rn1ia eynkowr1) surowa. pal!rna i tr1r-

ta, rndy rnie1lzia110 i ni ow inni:, 01l pn da . . . . . 
5. l':nila lflelazua i s:daki z zakla1l1'1w m1·1a111r

gieznyd1 przez kornury ]{ról . .Polskiego . . . . . 
C1t11y11. Huda zrl!izna z kopal!'i w I\ról1:s1win l'olskh:111, m';1z 

szlaki z_ h11I, żcla?.11ych mogą byf:: wywożono przez k1:
rnciry- rnie.1scowe .]ot'ly11i1J za zezwoleniem p. 11li11istrn fi-
1rnn:;ów. i Ul zgU1lą p.111inis1n, 1ii\hr pai1stwa, Jll"Z\'C/,Llll 
opJarnJą do po l kop. w złocie r11t pn1la. 

(·i. Drze"'\vo JHthno"'\vo, orzrw.110WL1, nalot; orz1:-
chowy, od puda . • · . 

. ~· Wszelli::h• iuue I ff'-Y:tr;v. stan• szrnnty, li
ny, siecrn rybackie podar1.o, plocio11l\i :;zpagaLowo i 1„ p .. upró!'z 
wymieuionyi-11 w niniejszym wyka.zie . . 

!'-\. Hilet.y H:.a.,.y Pa:i1st.,vn emisyi l8Dfi rnk11 
i lat mt5tępnyclt 

-l:.!, 

Liez1·J n 

I

:.!,-

- :w 

-ua 

w yw1)z 
wzii1·,,· 
nio11y 

-ilO 

lrnzda 
W)'W!JZ 
w z lir. 

rli. k. 

TARA CELNA 
(taliob do put.n~(·.ania wag-i, opnlrn:v:tnin . towarów prz.ywo~'.111yeh lu h 
w ywuio11yd1, od kt(1ryeh opłata pob1er:11rn .JCRt bez opakowania (u cli.u J. 

Objaśnienie: Jlla 1ulilrnięeic1 powl.;1rz1111ia :;zez1·µ:1'J!"111:... Z;1warl.y«l1 _w .1111zy.1·ya1:h 
l.ilryf'owyeli, 1.n111 wsz~1Lzi1\ gd.zio 1.:1ra po111zsza zg!1tl1111 .1'''1. 7, 1i:z111IL'
nii:in l.n.i·yfy, po wyrnzn.1'.h poi'Zi\l.lrnwynli pozy'")'.! d.od<1,Jt'lll\" i i .cl. 

Li:.!.I 
41 

11 
Hl 

I.O I 

l t 

12 
Iii 

Rodzaj towaru 

H.yl. 
i\faka kart.nil 111111 
\Vt'1rmiszd i 111:1.lrnrony 
Sngu . . 
nwoeu i j11go1ly i I.. il. 
J\.ilpary, nli11·ki i I„ 1L 
Pinprz t.uru1'id . . . , 
An yl., k111i 11, ko I 1;n1l1il', or7'1H:]~ )' \H11narn111'Z11-

wn U1itl1l11.ir:ml u ll0lllttm11ez1: :ml'ł111J 
p. L. Urze1•1ty ws·~1·lkit• i I. d. . . 
p. :l. i\Tigdaly i L 11. . . . . _ _ 
p. 1. (iurezy•'i\ SIL!;lta. przyw. w 1l11z. op:\!,, 
Korzn11i11 . . 
p. l. Wa1tilla (w hlasza11lrn1'lt) 
::lzt1f'rnn w h li1,z1111 lrnelt 
p. 2. Kar(lt11111111 i I •. d .. 
p. :1. Owoi:tlziki i I,. 1l. 
Cykoryt1 i :i:o!t;dzin pnl1111u 11_11110 s11r11gat.y 

kawy w kaw1\lk., lioz 1lo11uuszk1 lrnwy 
p. 1. Kawa surow:1 i. t. 11. 
p. l i :.!,. l\nlrno i I.. d. 

:.!,:.!, Cnkicr i 1.. 11. . • 
p. l~ Tuni:n w p11del:lrn1'h 
p. 2. ltalim11fa i t. LI. 

215 p. 1. Droż1lże w ply11i!1 . ' 
IV ll]i\SZillllrncli 

i 1· w i i i1 '/ .. I :i [ - \1 

::::::: 111 l\1'1 1/,! il2 1
/, łi Ili 

--115: . - --1-i 1 IA i u ~ 2 I !f łi I li I (I = ! IL I K: 11 )j 2'1 :!.'/,i łi Lil 
li 

::::::1 ~I i~:1 I. -;1 ~I li Ili 
i ' 

l
i .. -i :Jl :; i 

:::-:: wl 1'1 
1

;, ~-1 
j(; I I 'f I';, il -- li Lil 

I I.li 

l!I ! -I 
:lll' -1 

'.IK'1 J IK :l + -- li· Ili 
··- ~lK"J lK 11/, - l:l 1

;,' fi 

111 \ 111 :!. !f li I li 
- ().fi) 11/:! ;; "J'/., 
LO iii j I'/, :l ;\ tf 
1,-, ;-.; . :l !1 (j 

10 
8 K :l 4 U H K 

12 ::::::\ 

l) W 1.e.i lit·z)Jil! worki wdnh1111: i ku11op1111, 
2) W lt:i ]i1·zbi1; w11rl\i lrnnopn,.., 1ili,zyte 1nal.ut'\'i\ 11·i:l11i<rnil 11111 :<k1'1r;i. 
:11 llpl1•1·i<n1y•·li i ni1•opl1wio11yrl1. 
4l Urnz w wa1'1i.111'it<t!'lt. 
;->) \\" IJtwzlrnd1 tlęllllwyel1 10°/11· 

.Cias". D:i;. Jnformt1<;yjny. 
( 
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p. 2. S!wh1) i prnsowitne ws;.:elkie, pr;r,y
wożone 11• blaszanlrncil 

2() Chmiel 
Tnnżn w waiitudt;teil 

w ;r,wykłych \nb rynkywy«l1 11\asrntik. 
„ „ bur'.zkacl1 żel.. 1·.hodiy puLHuh1t1yt>h 

Br. Sól knrhonna wszelka 
H5 Ser 
B8 lifas.\o krowie i owczll 
42 t:\arlzo w.~zclkie i L. d. 
l>il p. 1. Klo.i rybi wszelki i I •. rl. 

p. 2. „ r. lcośei i t. 11. • 
4-5 p. 2. W losy nieoilrnl1. ws:r.ol kin, pr1'w11l11fl;1,k. 
4-7 l'nch i piurze, opnie;.: oddziu\.1Yymin1iionye.h 
50 (;ąbl<i grntkie . . . . . 

Tnż same, przywożono w wai'1t111·hacl1 
51 p. fi. Sadlo zwirrz1;c1i i t.. d. 

pn:ywożoue w lilas;r,anlrnch 
prt.ywożone w żn\awycłt, cynkowyr·h i rnio-

dr.ianych na1:.1.ynianh . • . . 
przywożono w J11\11zy11iac:h szkl1111yl'l1 
nrzywozone w ll<lC'i':yniaf'h kamienny„h 

fii1 Swiece wszelkin, po!:l101l11ie 
110 p. t. rlrzewo korkowe w st.i111iu p1'1fuilro-

hio11ym lplyty, sześcii111y) i t. 11. 
p. 2. w wyrobach 
p. a. Nasionie ryr,ynown i konopne . 
p. L p. ;J. i p. 4·. Materytily hntlowlann 
p. 2 •. f\.arnio11in obrobiono i pt'i\ohrnh. i t..rl. 
p. a. [)e~ki i I,, d. . 
p. 7. l\Iika w lrnwalirnr~lt i arkusztteh 
C:nllullli<i w~zelkillgo koloru, w \rnwal!Gw.h 

11ioohrohio11 ych. n hn1c;1,lnwh i p I ylar·.h 
Emalia w Im wal le., proszlrn, glawrn wswlk. 
Lnż w pakaeh po1lw1'i,juy1·1t 
l.ttż w po1lwó,inyel1 hlaszankar:h 

·P· [. i p. 2. L\;t, bas 
p. 1. l\foterynl y 1to pol11rnwa11itt i L. p. 
p. 2. i t. Il. 
il· :i. lit. a i li . . . . . 
p. 4. szmer~lowe kręgi, ~1sull\i, httll', pł:yty 
p. 4. ll)aszk1 węglown, swicco w1w:lowe do 

,,o]ow oloktro-1,111·h11ici1n)'f·.h . . .. 
p. ii. li1.. n. i ~i ua woslrn, 1.l11sz•·z11, oloju 

lttil klu.111 1 he;: 1.ycJ1 przymi1~swk . 
p. fi. li I,. a i il tnż st11110 w hlasrnn lrnelt 
l.n:i, samu w 11nc1.i·niach szkla11yclt 

12 

4 
12 
20 

12 

20 
:Jo 
40 

12 12 2 4 6 ii H 

7 1 2 
8 8 
D $) 

20 2 
2:l IO 
2B 111 

2') 
:J 4. () 

2fi :.lO ;{ (i 

g l7 

17 

LI/, il 
B 4 
1 2 il 

5 l 2 
ii I. ~ 

- !~11, 

15 
12 

12 
BO 

5 f) 2 

:li) 

10 10 

IO IO 
IO lO 
[() ()'/, 
I.Il lO 
14 10 

20 IO 

I.O lU 
-·-1 ·-

l) W tnj lii-1.llie wu wsr.olkich waittu0!1ach. 

I 
~i 
di 
;.., I 

:::'I 
;:... I 

I 
I 

I 
T:!.1· 
H 
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t.11:i: si.111111 w 11t1r•.;r,yni<11'.h lrn111i1rn11yr·l1 
p. 2. ~ft1K;t s1,;u11ri1.ow11 w lrnżrlnj fornli1: 
Jl. t. :\;11~zynit1 i wsznlkin wyroby, opt11cz 

rnr i 01l1l;r,inlui1' wy111ie11io11yr:li. b11;r, 11-
z1!1ib i 111<duwidul., r·.Jior'.ittżhy ;r, pol11wą 
(glazurą), 1·ngla i 1far:Ji1'1wlrn po\1.11Va11n, 
L;die i.rli11i111111 prze:rnw·r.0111; 1ln 11kJa-
1h111il10 p111llt'1g i wirkla1ltrnia ś1·.ia11, jl'r\1111-
ko\11r11w11 

'l')'gln ·/..\T<liil.ow11 
p. 2 i il i t.. 11. 

Tri p. l i 2. Wyrnhy foja.11~ow11 !,, iJ.. 
p. rf. 'l'nż same i k 11. 

TG p. [. \Vyrnlii· porenln11ow11 i I. tl. 
P· 2. 
p. il. i t. t\. 

7T p. 1. Wyroby 0zklt1111.' i I. tl. pnnk1, I. p. l 
lit tt, b, punkt 2, p. 2 lit. a, !J. pnnkl. 
il, punki,+ i pnnkl, !r lit. li i h 

!J• D j j.. 1J. 

p. () lit. a i li 
\V po1lwój11y1·lt p<1lrn1·li 
lit. r: i L r\. 
1'11"1/!fl/ l i 1„ r\. . . . . 

78 p. 1. Sr.klt1 ltt.Slt·z1111u, 1~hr11hi11111· i 1„ tl.: t\11 
iill werKzk1i ''' kw. wli\r:;r,nit• 

Le:i: w 11i.rnk11wa11i11 p11rlwt'i,iHn111 
7H n·:!,. l\.oks 
82 Zywka i t. 1l. 
Hil p. l i 2. l\twtini1 aK.LLll.owy (1·1trla) nidln

""ony i li' 111i11in 
Il· il i t. 1l. 

H:f Nt1Ua surow:L i I. 11. 
85 Ply111111 prod111\1,y i 1,. 1[. 

\\T !Jlaszanktv·ii . 
w żda;r,nyd, q11k11wyr-.!1 !nb 111i1:1l;r,ia11yr1h 

11aet.yniit11lt . . . . 
„ naczynia1·h s;i;klan yr-11, op ledoll)'l'h slu

mą !nb ni11, nrn;r, w k1immch Juh hn;r, uieh 
„ mwzyniar:li lrnmie1111i•r:lt, opler~io11i:ch 
- slonrn lub nic w kos;r,ach lub bnz 1111'.it 

8G Olejelc 1.1\rpontync;wy i 1„ 1[. 
\V beczlrn1~h pu1lw<i.i11ych 

K7 

b las;.mn k;11·.1t 
„ szkle 
,, lll\\lt.y11 iftCli Jrnlllii\ll Il y1:!1 
p. 1 n umy wsznl kil' i 1„ d. 

.\.li 

2fJ 

-~I I-\ 
!)I -I 

ilO HO 
;w BO 
HU HO 
i1H rt~ 
4-1 4-L 
ti.i> L~r· 

iVł: :·v1. 
51 45 
:W 

211 
l l" I 

211 

I.
„ 
;) 

I I 

lfi l7 2 
Ui 15 2 

:li 
17 

12 -1 

:.lll I 
:rn 

+o 
17 

7 I 11 1/., 

1) HówniP-~ w lw:izylrnl'.\1. 
:li Choc,by p<Lki byly wewnątri W) biL11 lihtr'l.ut luli 1·.y11khl11t. 
B) Uplncionyeh stomą, w koszt1ch lub bez nich. 

I 
-'.:!.U'I 

I 

=!:.i~l 
--

1
2fi 1 I 

-1:25 1 1 
-~- I :.lfi 1) 

- ,l:!i?°) l) 
-- 251 ) 

„ ,, 
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p. 2. Żywi<'a . . 
Kitmfora, nrnnna, assa fontifla, snbst.t1111:yt~ 

binlkowe 
p. il. Ambrn i 1,, d. 
\V bla87.an!rnch 
W żelawyrh, cynk11wyeh i miedzianych 

nar7.yni11cli 
W nn,r,7.ynilich szklttnych 
„ „ lrnrnicnnycl1 . . . 

88 p. 1. Clnma w stttnie rozp1tsz1~zony111 (klo.i 
gmnowy) w b\asza11lrnd1 . . 

W JJaczyniadt żela7.t1yeh, r'ynkowych \11b 
miedzianych • . 

W na('zyniach szklanyrh 

!Ili Sole i L Ll. 
lrn111io1111 ycb 

W blas:rnnlrnrl1 
111 IH. a i b i p . .t. Siarlrn i t. rl. 
H2 p. l i 2. Anti·mon i [,. d. 
HB p. l i 2. Boraks i t. 11. 
D4c Jl, l. iVTagne;i;yt naL11rnlny w lrnwttlkar·]1 

p. 2. w prost.ku 
!J5 Kamioi1 winny i I„ d. 
!lH p. 1 i 2. Szpa1> i baryt i I„ rl. 

Ifaryt siM'CY.twy, cinstowy 
!17 StroncyaniL i I,. d. . 
$18 p. 1. Salrnial\ (chlnrok amonu) 

Ar.otan i węglan amoni,drn 
I'lyn amoniakalny 
W blasr.ankadt 

mtct.yniaeh żelttznyr,Ji 
szklanyt•,h, opl1Jeio11y1·h sJo-

mrt albo w koSZit~lt lub hez nidt . 
„ nitezyniaclt lm111io1111i'r~l1, oplnr~ionych 

,Jomą albo w koszat~h l uh buz 11ieh 

I 

Jl· 2. 8ic1rct.tt11 amoniaku 
~J!J Arszonik i t. rl. 

lilO p. 1 i 2. Cyanok potasu t. d. 
101 ~1. I i 2. Aluny i I,. 1l. 
1112 Tlenki i 1„ tl. 
103 p. 1 i 2 Salotrn 
LO!f Chlc11·1)k rnag·nezyi i L Jl· 
lOfil Jl· 1 i 2. Sod11 i potaż i I.. d. 

l Ul 12 

12 

1 :l 

li?) 

Lil 7 

H . 12 

IO IO 

(i 
(i 

7 

111 
7 
~o 

(i 

()I 
4. 
7 
(i' 

4 
7 
4 
(j 

() 

8 
8 

8 8 

7 7 
7 7 

I O 11 l 
10 lO 
8 8 

LO li 

2 

l 
1 
I 
l 
.I 
l 

4 
4 

:l 
:l 
:l 
:l 
~ 

2 
2 
:l 
2 

(j 5 
(j 5 

'I 
il 

a n 
il i) 

a ó ., ;, 
'.> 

" ~) 
•> ., ;, 

8 
8 

8 
8 

8 

8 

8 

8 
8 

I) 'l'aż t11 rn stnsowitnt\ .inst nhv1linli. rlo w~zolkir·.h lrnlst1m<iw i prod 11 k l.1iw 
ply1111ych, wy111k11iunycli w poz. Hl p1rnkcie l t11ryi\•. 

2) Powyższe potrące1tio tarowe odnosi 8ię równinż i llu W8Zystkkh aparntów 
11111011i1;Jrnlny.d1, W)'lflienionych ''! P.ozycyi 87 t[tryfy. . 

•l) Nrnzaleznlo 011 rodia.1u 1 gatunku op11kowa111n. 

.IO() 

107 
108 

lM) 

µ. a. Soda gq)',<Jtll i t. tl.. ()(~)',YS)f,CJIOll() i 11in 
iWZJ'SZCZO!le 

\V 11a1·zyniaeh ~elaznych 
p. 4. Siarczan sorlu i L. tl. 
p. 5. Siarc;:ttn 8ollu kwa~ny, si11r1-,1,;111 sodu 

(oboj!)1.ny i kwt1ś11y), podsiarezan sodn 
siarnk sodn 

l\.n:emir1n sod1t i pu l,a~ll 
Prosiek octowy i I.. d. 
Chlorek waptrn .i t. d. 
p. 1. lil. a i b. Kwas sian:11any 
W naezyniach żclaznyeli, kry1.ych u111tala-

mi zwyc;:aj11y111i . 
nac;:yniacll 11lowit111yd1. ornz w pros1.ych 
11a1·zyni:tch źolawy1:h, nie krytycl1 in-
nymi metalami . . 
11aczyniaclt szklm1yeh i lrn111i111my~:.l1, 
przywożon yd1 w skrr.yn lrncli di·own1a-
11 ych, na s1u·1.i'nki . 

Na szklo i na1·zy11in kat11it:111w . . 
W m1ezy11iad1 szklt111 yeh, 1q:ilnei11nyd1 slo

mą lttll 11in, w kusza1.·h lub bez 11iel1 . 
rrn1-.zy11iar'h kamienny1·.h, oplt:l'i011yd1 sło-
mą l 11 b nie, al bo w kosz;u·h i bez nich 

p. 2. Siarek w~gla 
W blasrnnlrnd1 . 
„ beczkach żelazny1~h rnboLy !rnl,h1rHkiuj 

irnezyniaeh siklaByd1 
„ „ lrnmiennyi:h 

p. il. KWitS azotowy w nact:yninch szkla
nyd1, uplel'ionych slmną luli nit\ w ko-
szar-li I 1tb bn"' nicl1 

W lleezku1~!1 żolawych . . . . 
„ 1mr~zynitt1•.h lrnminnny1:li, upl1:1·io11y1·li si u-

rną l 1i1J nit\, w knsz111·,Jt I u il JH;z n i1:l1 • 
I\ was su lny 
W 1111ct.y11iar~l1 s1,klanyd1, ople1·.io11yeh si o

rna lub 11iu, w k11s1.;11~.h lnb lwt. 11it'.h 
~ 111tct.yniar·Ji lrnminnnyPlt, oplrwio11y1·h 
· slomą lub 11io, w kus,,,;t"h l11b buz 11il'!1 

p. 4. Kwas ndowy . . 
W na1·zy11iad1 s:r.klirnych, ople1·iu11ych slo-

111ą i !101. 11io.i, w k11szad1 !nb, bn7. nich 
111H·,zy11iach lrn111inn11i·c·.h, npl,·cio11yd1 
s.loma !nb 11in, w kosz:11·.h lub lrnt. nieh 

p. li. Kw.as winny 

IO 
w 

40 

l:l 
20 
il() 

40 

!1.11 

Ili 1; 

Jl) 7 " ,, 
.IO 7 
Jll 10 l 
lO (i 
11) .IO 

liJ Lii 

111 111 

111 Ili 

IO 7 
-I -W blasz;1nkaeh . 12 

" naczyniar~h 1~~;~~/:~:1~ 1"ll~ 11 ~:: \ ~- I :=I -::: I 
" I'.. l ' .. ': I I .. I Iii 'I I I p, (). 1.was 1cmzonsowy 1 „ 1. _· -__ 

i) 8 

8 

W blasrnn lrn1·h 
1 '' I --1 _ 1 __ :..._· 1

1 

„ uaf'1,yniat~l1 s:t,k]anyeh ;:11 - \ ' 

„ kamic1111 yc.·_h _______ ~4.-1.1 ;.I ----·--.1 •••••••• 
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i~-1 ~2 l-~-~--„j~~1:~i _T;;1;,"i';,~-

nl 1~!2 ~~1.l\!1.~1„::i'1·~ 
~ ~ Q j ... 9. ·c·.~ I ~ :O"I ~ -~ ·e·-~ '1 ~:~ 
p.*-' ~ ~ ~ ..... !!:: -e P-1~ ::t 

-...l-'l-'a-1-1i-n-<1----------------:--
0

1-.).-"-~-;l-J _10 I : '1 : I (; : 
1
1 : 

W blaszankiv:li - --1 - - -
„ nar,zy11i1wh szldt111ycl1 ~11 11 -_ = = ' 

[1)$1 I 
t tn 
111 
112 

llii 

1 u; 
117 

„ „ ka111iennyr·h . . • 7 

p. 1. Koperwas :i.olazny e1.yli zielony 10 i li I 2 il 5 8 

p. 2. ll'lie1hian y i 1.. 1l. 8 1i l 2 il 5 8 

· Lapis i t. rl. I o I.O 

Antrnr·hinon i 1)11111tvlc 
fT1n1y11 i t. 1[. . 

f,'11·111111 oy1il1111. Uti towilrt'1\\' wysr.e1,og1il-
nio11yeh pod pozycyarni 100, 105, 107, 
109, 110, l.Ll i łlli tary!')', przywo7.o
nyc~h w naczy11iach szkla11y1·h, lrn111io11-
11y1·lt, ~oh1y,nych i blas;-:anyro,]1. należy 

obli1~z111·. nt1 1.al't/ proi:·unLy, nstnnowio-
ni: rl\n tychże 1Lt1ezyil w poz y(',y i 08-oj 
niniej~ze,i tabeli. 

Etyl chlorowy i t.. il .. 
W blaszn11Jrnd1 . . . 
„ 1u\J',1,ynit1clt żnla~11y"i1. 1·~11lrnwy1·h i 11lin-

1lzh111ych 
„ 1rnr·1.y11ia1·l1 .~zkl1111yeh 
,, ,, ka111in11ni r·J; 

Upi11111 i bd11a1·i111J1 . 
O!cjtl ro~linnu LJ1p;h1 i I„ cl. 
W Hkórnch wolowy1·b . 
" „ kozit'.11 i barnnir:h 
„ b l<t~ia11lrnd1 . . . . . . 
„ żelar,nyeh, 1:ynlrnwyd1iml1:cb~ianych11a-

e1,yniad1 
„ 1wczyniach szklanydt 
" " lrnmiennyeh . 

p. 1. Ulej ld1Joz1:zowinowy i 1. il. 
W blnszanlrneh . . . . . . 
" żelaznyclt, cynkowyd1 i 111iorlziany<'11 na-

cz yni aclt . . . . . . 
„ nac1,yniacil ~zkl ;1n y1:!1 
„ „ lrn111ien11yd1 . 

p. :1. Ol1'lj kuku~owi· i palm11wv 
W sk1\rar·h wotowyr·h . · 

„ koxi1·1i i liMa11i1·.l1 
„ l1!asztwkach . . . . 
„ naczyniad1 żc:lazny1·1i, mintlzianyr;h lnh 

1'ylll\OW)'t'h . . . · · 
_ rnte1,yniiv·h szk Ian ydt 
,, „ kamiennych . . . 

p. !b Olnjl'i lot1w i 1„ .rl. 11' blits1'ankttt·li 

811 1 ) 

':w 
:rn 
Ir() ·-· 

17 

Il'/., „_.„. I --„1 
:.l'/:. „„ 

8-

:.l() 
il() 
40 

20 
BO 
lrO 
12 

17 

17 

=i 
i 

- I „ 

-: 

li H11l.qlld 11phv:ają tarę s1.11suwnin do mttl,nry1tl11, 1,jakingo Sl\ wyrohinnn. 

2) Clill(:by z wiokinm i wybite lllacha. 
Hi Ul iwa. p1·1,)·woż11111\ w bul.dlrnel1 i· ówiun'• b111,!:llrnr:l! z !'.1.\'kint:w1i, kl.lint 

'"'h""""'" hnva w1·a.z z lrntnl!rnmi. i101llu1„rn uplitcio ląer.nio z wagą buloluk. 

118 

120 

121 

122 
l2H 
124-

12ti 

127 

128 

12fl 
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W 11aczyuiacli :i,nlaznyr·.h, cynkuwyt:h lnb 
I I I 

=I mit:.lziimycli . . . . 
" 11nczyniad1 R1.ld1111ycli lub kamie1111yel1 

p. 5. Glieeryna 11iooc1,ys1,<:;i;o11a . 
W blnswnlrneli . . . . . 
" uac1,y11iaclt żnll1zny1:h, 1·.y11lrnwyclJ i mie-

dzianyeh . . . . . . 
„ 11aezy11iad1 szkl«ny1:!1 
Wody aronlitl.ycwe i I„ tl .. 
W bh1szanlrnch , . . . . . 
„ naczyuia<'.11 ż<JlaznyPil, eynkuwy1•lt i mio-

rl1,ianFl1 . . 
„ m1r„zynhwl1 szkl:Lllych 
„ „ lrnrniu11nyd1 
p. '.2. Mytllo i I.. tl. 
W blaszanlrneh . 
Lakiery i t. 11. . 
W blaszanknr·.11 . . . . . . 
„ :i.elaznyeh, c·.y11kowy1·h i mi111l;t,i1tnych 11t1-

C'r.y11i1wh . . , . . . 
naezyni<u·li s:ddn.11yr·h 

„ ,, ka,11lion11yeh 
L:tk, Y.y wir' a lakowa . 
Zl1palld i I„ 1l. 
p. 2. ](urn i 1.. rl. 
p. 0. Ekst.rnkt.y µ;arbnikown I„ 1!. 
W blaswnlrnr'.!1 . . . . 
„ ):elazn yeh i cynku w yr„h 11n1·zyni1u:h 
„ mtt·zyniar'.li szkln.nycli 
„ „ lrn1niu1111y1."li . 
p. I.. lit. 11. N<Lt11rnl1ie n11\l.1:ryt> J'a.rliiarskiu 

ro~l i 111w i I.. d. 
Iii. b .. 
W blasz;111irn<'h 
0L'Htllia i L tl. 
W blaswnlrneli 
Krnp i 1.. d. 
W Li laBZ<lll lrnr·.li . . 
!11Llyµ;o i I. •L; a) 11lnzonn sM·.z1:lnin 
b) 8yp11111) . . 
c) wszulki1'l w c·yllik<telt 
Knszu11ilil1 i t. 1\. 
Ziarna allrnrmils11 . 
BlękiL b1:rlii1ski i I.. 11. 
W blas;rn11lrnl'l1 . . 
Biel olow1a1rn i 1\ynlrnwil 
NI inia . . 
Bahvniki 111iedzia11n i I.. d. 

20 
:io 

12 
2U 
il O 

12 

20 
iltl 
!~() 

12 

12 

211 
;w 
li.() 

12 
20 
illl 
4.() 

12 

l:.l 
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L7 
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10 to 2 
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2) W ]lilk,w!J pr1jp1ly11<'zjTl1 i pu1lw[1j11yt'l1. \\' pl„11 nii• i ill'Z. 
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\V pudelkach podwiJj11yr·l1 
„ b I asz;tn Jrndt 
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,, naC'zyniaeh szklanych . 
t:H p . .t i ;2. Pruparnty farb iarskit: t. Il. 

1.eż ::m111e w hlttszanknclt 
W ż1:htwyeh, cynkow~„Jt lnb lllh:1lr,ia11y1·1i 

ll<W:I. yn i [l(•lt 

,. 11ac1.yniw".!t st:k\<wyclt 
,, „ JrnllliDllll)CJJ 

lilu llanvniki lpig11t1:JH\' I i t. d. 
W blas1.n11lrn"1L . 
„ nnezynia•·h s/,klanyd1 
. „ kR111iunnyeli 

t:lG I' Farby miniaL11row11 i 1 .. li. 
J:l7 J"arby elirnmo11'.1J. a11tymo11uwr•. (w te.i lir'.Z

bie s1dfaura1.), knlrnl!.owe (w tnj li1·1,
bin szrntt!t1t), ;·ynoher, ·a1,rnmen1. IV pły
nie i prosilrn, ~1.nw1iks, lakmu~ (tur
nuso\) 

W 1llasza11k<v:h 
„ palrnr•.h pmlw1'r,iny1·li 
,, btwzlrn1:!1 po1twó.i11yl'h 
• , lltLezyni1t<'li szklit11yd1 
„ ,, lrnrn i111111 \''' !t 
Wszulkiu l'al'by i mat1)ryn hanvi111·.n, od-

111.iolniu niu wymiu11ion1\ Lnrl.1;, suchu 
i w cid()ie, pr:.1y1·ządzorltl na 1Vorl:r.ie 
i 11a oleju 

W bliLSZttnlrnch 
„ żelttznycli, cy11\cowyd1 !nil mio1tr.i<rnyl'i1 

1Ht~zyniad1 
„ na1·.zyni1tr-h ~zldany"h 
„ „ lrnmionnych 

l:l8 ltttrly i t. ,d. 
l+O p. ll i 4. ielazo i L. 11. 
L41 Blacha i t. 1L 
lcl:2 P· 3 i 4. St;LI i t. r!. 
14il p. l. Mie1H i 1 .. <[. 

.\ikiel 
p. 2 i t. 1l. 

144 p. 1. Cyna i I„ rl. 
p. 2. 

L4i'i IU1;(:. w worktlch skórzanych ;1, hec;1,lrnllli 
i w rtttr:zynia\'(1 szkht11ych 

W nac„;1,y11ial'l1 zelawyr:h i kamir~nnv<•h 
!!;1i' p. 1. UIL'1w w lmwttlka<'h i ok1·11i'lt1t<:l1 

1rlnj1,a, glojl.tt srnlm1. popiól nlowh111y 
p. :l. i I. 1l. 
\\' zwil.lrndt 11a i·ollrnch <l.n:wnianyeh. ~lo-

111ą U hwiąZt\ll)'1~h 
: p. :i. i t.. 11. 

!H I p. I i 2. Cynk i 1,. d. 
Jl'il I <iwu~rlzio :i.u!8zno kuto 

U> -!-'-1-1 I 
12 - -i - , - I 

:m w .w --~ 14. I li ri 8 
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li'iil Wyroh\' ~ulazne i t. d. 
li'i4 \VyrnlJ\' hhtszann i ż11lazno, 1l1111tliowa11n 
lf>ii p. t. ])rut wlaz11 y i ~l.idow y i 1„ rl. 

p. 2. rlru1 mit>rlzit\11 \ i 1.. rl. 
15() p. 1. Wyroby z rl1·111u i t. d .. 

p. 2. Wyroby ;1, tlr11tu mit•rlzia111igu lub 
kompozyc·yj mieil:dnn )"'lt 

p. 3. Gwoździ i~ z rlrntu, i L. rl., opn'11:z kot
ków rlo fortepianów 

Kolld do fortcpiunów 
rno Kosy 

W słomie 
Kosy i sierpy 
Nożn do rżnięcia słomy 
Nożyce do strnyżeni<t owiul', lopaLy, qdlt\, 

gmbie ! wirlty 
Sapy żolttznn 

Hll Instrumenty ręezne dla r:r.orniosl 1 •. d. 
1'i2 Czcionki i t. d. 
164, łVyroby '/, ołowiu i t.. d. 
HiG Proszek 1io bron;1,0wania 
1()7 l 1u'"fl" a) Cylindry rniedziaue do maszi•n 
176 p. l. lit. b. S;r,maty woJniano i t. 11 . 

p. 2. lit. b. i t.. 1. 1[. . • . 
lifl p. 1. BawnJna surowa IV wai1t11cha<·h, opa

kowana ~i1·.'!,0Jnil1 w Ale\rnandryi l11h 
Egipcie, t. ubręc:rnrni żola:i:nnmi . . 

l'akoW<tmt w Inrly<tch wschodnir-11, An1oryi-o 
i t. p. (z n~:r.korl:r.oną powierwhnią, '/, żo
lawe11ti 11hręl'rnmi) 

180 p. 1. Jotlw1tl.H1<' kokony i l. 1l., w Wtti1lt1· 
chach 

p. 2. i t. ci. w wtu'tt.11cha1·h 
181 p. 1. Wolna i pt1l'h '/,Winrzę1·y t. rl. w 

mtiitu1·zach 
p. 2 .• i t. tl. w wai1tuchttch 

Lfl2 p. 1. Wata hnwelnian1rn i t. d. w w1u'1tn 
elrnc:h 

ll· 2. ·wata bttwolniana farbuwtt1rn w wai1-
t1rcltach 

Wat.a hyµ;rnskopi,ina i anty8r~p1,ycwa 
18il p. J. lil. a. b. e. Przęrlza hawnlnia1rn 

taż w wttittnchaeh 
p. 2. lit. a i b. i I„ 1!. 
ta:i. w 1Vtti1t11cluwlt 
Jl. o. lit. a i b. i I„ rl. 
ta:f. w wai1LucJrnc·h 

184 Przędza j n I.o w a i t. cl. 
W md1l.uclrnch 

l8i> Jl· l •. lc1lwah kręc011\' i i .• Li. 11i1.! l'ar\J11wa
lll' i farbowany 

W wai1!.1tcliach · 
zwojach 

-I ()l/2 --1 UO :~() - o n 11 
--1 7 7 
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p. [. lit. a i p. Wel1;it f•Zt~Sil 1la, farbowana 
i nie farbowana IV wai1tuehach 

p. 2. lit.. a i b. i I.. d„ farbowana i nit\ 
farbowana 

w wai1t11chaclt 

" 
zwojar.h 

Nitwinięttt na szpu!l;:i papierowe 
" ,, krt'i1,Jl:in ;,,wij ki papiernwe 

Wolna do wyszywania 
w wailtnclwch . . 
p. 3, i t„ lit. a i b. 
w wai1 t1iehnch 
IL 2 i 3. Wolim przędzona i kręr:ona, 

gotowiurn i nawinięta 1rn wały 
przy-

p. l. SiccY.lrn szklana i t. d. 
!r/l'tlfjl/ :!. Tabliczki szyfrowe 

O d t o w a r d w w y w o z o w y c h. 

12?, a) Szmaty pra8owane w waiituchnr.h, w ru-
gożacli, z żolttzneml obręczami . . 

ll) W wtti1turhach, w plocionce, z 4-ma 
żelaznemi obręczami . . . 

CJ W W<ll1tt1c•h\tc·h, w rogoży, lie;r, obręczy 
f'1taf!a. W W,<t11tu9l1ach, w płot:-ioH«e, bez 
obręczy. olll1L~zanie, 11<t tarli 111ic.1sea nie nrn. 

t:11kior nrnki. prt.y wpvot.ill zagranicę w 
uuczk:wlt .1orltowycł1, s snowych i innydt 
1l~·zcw .l?:e.iszyt'łt, µ1ly, calit beezk1t waży 
mo millcJ niz 26 pudow łJrntto . . 

W bcct:kad1 i paka1·h dębowyd1, .iesiono-
wyeh i, illll)'f'h drzew dęższych . . 

Dla workow . . 
J>r;r,y wywo:.:ie rali!mdy 1ln Turcyi i l'ersyi 

azyatyckiej w kosz1td1 lnh wojtokad1 
waga '.ig1iliHt. okrn~ltt siQ przy. pomocy 
wazrrnlit, ZtLS Jll't.Y wywozit) w pakach 
wagi 11ie wyższej nad f> 1/., purl. hrutto · 

2 -

- 15 
21/2 -
- il51) 
- 30 1) 

- 17 1
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- :!.5 
10 -
- 22 

() -
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- fl 
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21/1 --·· 

11; ~ -
1 -

7 -

n -
- -·-

11a I.arę prz ypatla . 28 -· 

1'l Taż sama tarn i· 11la w•~iny kręc·ónej. 
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rn - - - - -
- - - - - -
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30 1
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171) ---· -- - - -
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-· - - - - -
- - - - - ~--· 
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SKOROWIDZ 

do T· ary f y Ce 1 n ej. 
1 ·'l/'llfjll. Pr:r.y 1dfahe1.1·c;r,n1rn1 ukltt1h111iu skqrowitlrn w:r.!ęliH1ni· Z<i podstawę rr.e

czownik, skutkitJit c•zego w skorowid:r.u s:r.nlrnc rndnży ni1: „1n:•"'·el
nin uyoh "'vyro hó,v" kc· z „ '1-v~·ro hó°"" bu "''c-.Jnia u~····l•"• 
nitJ 11 ,C'~l•i:1·111·:,.ri(·~.11~·<~l1 1•.;•·1·'.'.ł:;t;:cl:.1".ii"" loct. „11u1\i-z•c•l~i c.,Jii· 
r1H·,:.:;in~11~"'h'" i t. 11. Co się 1.a~ Lyr•t.y chn1nilrnlit'1w. t11 w s!rnrowi-
111.11 używam\· nu111u11kliti.11ry 1rn.i1·.1.~~r·i11.i st,os111rnnn,i, t. j. ohlort>lc 
eyulcn, .-iinJ"<•~an uti.-,l~i, haryt·o :.>,'1'~·:11a11 i t. d. 

A. 

Abażury 177 
.\ hrnmusa l r.n 8fl 
Aµ:ar-agar !fll 
AgTllllWJl • . 208 
.\ksamit, trnwolniany l8fl 

" .in1'lwahny ma 
Alabaster . . tii'l, 70 
Albumy (ptt1.rt. oprnwy) 
Alizary1rn . . . Ulfi 
Aljaże metal i . IA:l. 14:-J, 146 

miedzi, ol:nwiu i ant.y111on11 l4il 
olowin i an1.ymonu 146 

Alo:'~s . lil4-
Ałi.1Lnki ogro11owu H4-
Almnininrn (p. (l]in) 101 
i\ mhra ezarna li8 

„ SZfLl'<L 1l7 
„Au1or-Piecrn" . . 27 
A monirtk w przu1.worac·h 98 

„ ze spiryt11s11111 27 
An il iny . :t::i"> 
Antigrn . 200 

„ bawnln. z haftami wt:l 11. 20H 
• \n trnct:n 81 
Antrachinon lll 
Antrophor Ui9 
Antymon fl2 
Any~ . 10 
Aparnty . . ltl7 

chrnHicznu r. platyny . 14-8 
tly~1.ylacyj11t'.! w si.anie roz. lf17 

Aparn1.y rlla n11rków . . . 
rlo 08wiollm1ia olektryr·w. 
do otrzyrnywiLnia wotlorn 
dostarc:wjącn wodę gorą-

cą do ko LI 1'ilv pMo wy 1~1i 
fotograficzno 
t.eld'onic·zne 
telegrnficzne 
w morlelach 

Arak 
Argnn1,yn 
Arfy 
ArkuH:r,e 111etalown qia1.rt. bla(·hnl 
Ar111atury rlo kotl1iw parowyd1. 

stosownin clo 11rnteryaJ1',w. 
.\rn1a1.y . 
Arrow rot. 

J(i() 

IGH 
Ui4-

L5B 
rno 
UIH 
[()ił 

1H7 
27 

Wl 
172 

221 
4 

Artykuły spuż1•w1·zn 
Ars;,,onik 

24-. H4, :1!1 
:w 

Asl'alt 
AsHa-foetirla 
Atlasy geogralit·t.11L! 
.\.1.ramenty 
Atnunon1. hnkf,ogrnlit':r.ny 
Atlasy . . Hl5, HUJ, 
Azbest . 
A:r.o1.an pol.asu 

sodu . 

H. 

Batlya111d1: 
Babtu11y 

83 
87 

177 
137 
1'37 
197 

$)6 

10?. 
10:1 

75 
8'7 



ll<1bam poru wiai1ski 
„ tol11tai1sl{i 

l1t11111<lŻ(J l'OZJJHtitl! • 

87 
87 

11)9 

HJ:l „ opal.l'llnk. lniauo, t.lrnno 
ilanvnil\:i lili> 
Baryta gryząc<\ . . . . L02 
lhtl.crye eloklry<-z. i C/.i;~ci 1.akow. l(if) 

lltd yst . urn 
B11wel 1rn. I7!J, 182 
llonli;:i 1pałrz l\')'l'ohy bn1l1rnrskioJ 

'/, papier mw·l1t'~. 111 
c11l ~ledzi 37 

Beli~i 57 
lhmzol R11ro1n 81 
lhmY.nos . ·· 87 
Bnnzyna. 85 
Bnret y męz kic 210 
llerlinerblau . . 130 
Ilihul'ka kolorowa„ . 177 

do papiorns111w. 177 
Bib li':1 178 
Bk.iyslrn . 27 
Binl t'.ynkowa. 1:u 

„ olowitwa . 131 
Bi11li1llo w pl ynil'. 119 
Bielizna wszelka 209 
Biksyna • 121i 
Hiloty wizytowo 177 
Bizmut . 14H 
Biusty . 70, '71, 74, 76 
!liż uterya drogocenna . . . 148 
Bfaclia ·cynkow11 i ryI101Vt1 . J 411, 147 

z metali roz11rnit)'!'h. 140, 141 
142, 14-8. 14-4-, 145, 14-6, 14-7 

111icd1.i1wa . 143 
olowia11u . 14-li 

qnowa 14-4 

" 
lakierowana 14-4 

sl.alow« 
żelazna J 40, 

pobiel: i lakiorow. 
w wyrobar·Ji . Hi2, 

Hla;;clixo . . • 
BlttsY.ki, blyskulki 1lo haftów 

srnbrne 

142 
141 
141 
154 
91i 

1!~8 

148 
14-8 siychowe . . . 

węglowe do elemen. elek. 
" iloto do hafl.ów 

71 
148 
un 

. ''130 
130 
207 

90 

Bloiwass . 
Błękit lrnrlii1ski 

." paryski 
Blo11d.y1iy . 
Htota 1uinornlno . 
Boksery, stosownie do nmt.eryalu 
Boksyt 
Bolus 
Bornb\' 
Llornks 
Bornur . 
Borouat.rokalc~·t 

158 
65 

125 
221 

\)8 

mi 
93 

15B 

Hour de soie 
Branlrnnly 
Bransolety gumowe 
Breloki mot.alown 
Bruzenty 
Brikiet lopal J 
Broi! lJiMa 

,, palna 
„ pneuu1at.y1·111rn 

Bron:t. . . . 
Broszki porcol1i11u1v u 
Brystol • . 
Bób (rodzaj groel1u) 
Burnki kmjanr. 

„ palonr. 
Burs11tyn 
Butelki . . 
Buty dla 1111rki'1w 
llytlto domowe 

( ·.·· '• 

Carton pierrc 
Cap11t mortuum 
Cebula . . 
Cub1ilki loviat.owe 
Cogla 

eement.owa . 
„ ogniotrwa]a 

Cellnloid 
Cellulo:t.a . 
Cement wszel11:i 
Cerezyna 
Cerntt1 

gumuwa 
„ jerlll'alina 

Clmtwn 
Chloral . 
Cldornk eynku 

et.ulu 
glinu 
magnm:yi 

„ potasu 
„ wapna 

Ch I o ro form . 
Ul11uiel . 
Chodniki 

„ koko8owe 
Chromiany . . 

180 
17;) 
215 
2Hi 
1Ll4 

79 
1iifl 
lii9 
2:l:J 
14:! 
216 
177 

I 
17 
17 

HB, 87 
77 

167 
41) 

7·1, 117 
121i 

()2 

72, 71 
flli 
7'2 
68 

104„ 

176 
(i5 
ii'2 

19·1 
188 
1fJ7 

7 
11 ii 
lllH 
llf> 
112 
I04 
lll4 
l07 
11 f1 
2fi 

Chwasty (wyroby szu111kl<\rskie) 

fi4, Hll 
wo 
1011 
2Hi 
tn:I 
20fJ 

Chustki do nosa . . • 188, 
bawołu. ażur. stuhnowanc 
hatystowu lrnwoln. 7. drn
kiom Jrolorowym 
llillystuwn b11wuln. ::;1,•~
buuwanl\ . 
jorl w ab no 
wolniane 

20H 
ID5, 1fW 
200, 201 

Ciasta ws;1,elkie . . 
Cięzrtrki apt1:cz11e i laborntoryjne 
C;r,cionki rlrnlrnrskio 
«Ya!iek pok1sn i jego soln 
Copll'bnehy . . 
Cremortartar 
Cukier . . . 

„ kroełunalow y 
„ lotlowat.y . 
„ · winogronowy 

Cukiorki . .' 
Couponcs do rolrn 
Ćwieki do kucia koni 
Cygara . 
Cykorya korr.011 
. „ palona . 
Cyllnt1ry grnfi1,owe 

Cyn't~ 
Cynk 

wi:glane 

„ w prosilrn 
„ w ró;:guch 

C)' IHlJllOll . 

Cyn lmols 
Cyno her 
Cyn ów ki . . 
Cy.~tnruy (wagony) 
Cytron . . . 
c;ytry1'.Y ilwieżo 
Ciapki . . 

;, fntrzano . . . 
,, tnreckie (patrz fezy) 

Czapraki . . . . 
Cr.osadla żclaznn do Inn i t. p. 
C:t.ęści fazyjek rlr.lccinnych . 

- 157 

24: 
rnn 
W2 
100 
177 

95 
22 
2B 
j2 
~~J 
24 

188 
156 
21 

i5 
17 
71 

144 
lH 
144 
14-7 
H:l 
li) 

un 
Ul7 

114 
17il 
125 

(} 

210 
~@9 

20!) 

Hi7 
215 

gu:t.ików . . . 
,, kotłów parowych 

lii4 
HO, 152 

,, kwiati\W sztucznych gn-
mowych . 

ma~~yn i ttpa'(.atów . . 
tlrn,ynianc mas:t.yn 1lo szy-

na . . . . . 
instrnmcntów m11:1,ycznych 
1,n1~ b li gi~ t yeh . . · . 

„ srof.arslnch masiyn . 
„ mu·zQdzi rzernirnllnkzyl'lt 
„ parasoli i parasolek . 156, 

powozowe . . 
„ obsatl.ek do piór 

resorów wagona wyeh 
„ s1.elek . 

2rn 
21il 
168 

W7 
158 

61 
158 
161 
215 
173 
2lG 
1()8 
188 

telefonów . 
„ zamków . 

(il, 1()9 
15H 
171 
171 

zegarków . . 
, „ szwarzwald:t.kich 

c;,bsnnk 

llni'.111\wirn 
Dakl,ylu 

„ kwi1~11e 

u. 

Degrnn . . 
Dekalkomania 
Dokoraeyo l.oat.rnlue 
Dekstryna 
Dery 1!18. 
Deski . . . . 
Dosoezki •·iętu w lrnwnl.ki clo wy-

robu pudnld: rlo eygar . . 
Destylatory w stani•l rozobrnnyrn 
Dewizki miecl1,iano . . · . 
Dreli<'h . 
Drezyny 
Drożrlżo 
Druki . 

f'ot.grnlini:ne 
fot.otypijne 

llt:;l L 
„ izolowany 
„ nrngnozyow y . 
„ 11dnd1.iany, pokryt.y lrn11ez11-

kiern . . . 
l>rul,y 1lo rohiunia po1'w1101·1i 
Jlricwa ro1,1nnil.1J gatunki 
Drzewo lwbanowu 

farhiarnkic 
lrnrlrnwn 

,, ;• . obrobiono 
„ rzezb1one . 

Dna 1lo kotJ:ów żnltt:t.nn 1411, 
Dwuwęglan potasu 

sodu . 
Dywa'1;iki • . . 
Dywany pleciono z krajki Huki!\n

rrnj . 
serwet.owe 

„ wohliane 
„ wojlokowe 

DziL~gieć . . 
Dżet 
Jhyn (wódka) 

7 
7 

:Jl 
:Jlii 
178 

4 
208 

fJ8 

Df» 
1()7 

:Jl5 
rn:: 
Hi7 

2fi 
171i 
l77 
177 
lii5 
!fili 
215 

I.i57 
I f17 
GK 
Iii 

J2i5 
5X 
HO 
ffl 

152 
lOfi 
lOfi 

74-

li'iil 
lfi7 „ 
.lHJ 

Ekenomaj7.cry . . 
l~le~vatory do ml:ockarl1 
lWksir do zębów Kot:r.ogo 
Elementy elektry(,zno i i(·.h 
Errtalia . 
Einctyk 
l'Jkstrnkt 

., 
aloesowy 
eltmielowy 
indygowy 
kart.aminowy 

c:<.ę~•·i um 
(i8 

lll 
11\f~ 

2() 

lB4. 1Bfl 
lil.t 



EksLrnkt, kl'okoszowy 
ma1·1.tm11owy 

„ on;oliowy 
„ :;nJlorowy 
„ slo1lowy 

Ekst1·akty forhiMsklt: 
,. gm·l.J;trskic 

gtirhnikowo 
,, Ili il<H!lO • 

Ese111:yn owcrnowe 
l·~tory wsze] kit~ 

micsr.ane z1~ spiryL11:->clll 

Fajans w wyrobar·.lt 
Fajki pon·olanowe 
Fnrba c'wrwona . 
Farhka do bielizny 
Farby ani linowe . 

antymonowe 
t~ltl'DnlOWO . 

„ kobalt.owe . 
,,' miedziane . 

rn ieth:iano-ar~zouik. 
miuiaturnwe 

„ rozmaite 
,. do wlosów 

l1'asony do kapelust.y 
Fasr.y1rn 
Feldszpat 
Fenol 
Fozy 
Filtry z węght 
Firanki · 
Fiszbiny 
Flag:tur~h . . . 
Floischpepton 1>rn Kocha, 
Folga malal'Ska . . . 
Formy drmvniltue do odlowt\ w 

Li~4 
1'24, Iii 

124 
l'2 

llf) 
ll5 
lHI 

lill), 2W 
. lB7 
. 11H 

UJ8, 21() 
58 
l)(j 

81 
204 

GG 
290, 20H 

4!1 
198 

l " .. 
Ui5 

()[ 

,, (work) do wyrobu lrnpclnszy 
,, wojłokowe lrnlpaki . . 
„ merlowe do lrnpclus1.y rlams. 

Forni01·y 

:HO 
lfl8 
210 

„ /1 or,dobarni 
Fornirki cięte llo W)'l'Obu 

tio cygar 
l•'ortepiany 
Fosfor . 
Fosforyty . . 

.Fotele rlla chorych 
„ na ko fach . 

Foto gen 
Fotogralio 
Fototypio 
Frendr.la • . 
Fniarkl drewniano 
Fn'tary 
l'urgony 

. . 
pudelnk 

195, 

58 
G1 

58 
172 
114 

41 
173 
l 7il 

85 
177 
177 
205 
172 
HJ(i 
1n 

158 

.ltl7 
Fu tomi y 1lrnw niann do JllilHZyn 1lo 

ozy ei a 
,-Jli, 20!1 

;)() 

Mi 

1•'11 trn • • · " . · 
lmrnnków i,y llnt111.~k wh 

„ s1.1, 11 c1.ne i yodrabrn1w 
Fur.ye ( p<1l.rr. l1ronl: . 
[_<'1111y,j ki tl1.it•t•i JllllJ I Jt'h t'Zt,'.~ 1 ·i 

(iagtd, 
U1da11tt•rya 

. pi~Jllil!llllil 

., 11 brnniowa 
" tna\t'LO\ViL 

Unlarot.y owo1·.owu 
U11llipot . 
(in.Jony srobrnn 

,, szyl'!JOWL\ 
,, ;Iloto 

Gnlµ«t11~· . 
" weJniane 

U11lki hohlrnwci 
,, 1111181.1'1\LU l [)\V Il 

n <L1.c\ do sil . 

2Hi 

L 7H, 

Gazy wsznlkiu (pal,rr, 1,lrn11i11y lub 

wyroby) 
Uazolina 
Gmrnmotry 
Gu.bki grcek:iu 
CJilr.y do nabojów 

„ nawi,inni1\ przQtlr.y 
Gir;s 
(flar.urn 
me.i ta 

„ srnbrna 
tilicory1m 
Win 
(j lina 

8ii 
Hi7 
li)!) 

15!1 
177 

. (if}, 70 
li8 

\!~(i 

1.l(i 
l.12. 111 

ir1-a 
(i[) 

farbiarska 122 
„ wodna Ul2 

UlÓilllKY jeogralinrn1: 1GO 

Uorc:i:ym1 12 

Grabin 11ir.t1tln\\'u . L<lll 

Urnllt 71 

Urnfoslrnpy . '2Hi 

Granrntyki (lrni:\(f,ki l l78 

nrnnaty (lrnmin11in) (i7 

„ wo.iemw . 221 

((reż . 180 

Grempla l5B 

Urn111plowina bawul11i1111a 17D 
wnłnit1na 18·1 

Uroch 1 

llrnebienie gumowe 215 

Grr.y11y mary1wwalll', solonp i I„ p. l4 
., snche i ~Wil'Żt' . G2 

GtH\110 l~I 

Gudron . Sil 

r 

l 
t 

r 
! 
I 
I 

f 

I 
i 

Gumy 87 
1i1111rn <trabslrn w plynin 4:J 

oln.;;t.ylrn . • 88 
do 'VY('inra11ia olówlrni nt.rn-

1nn11tu 12li 

W pJyniu 88 

' rogowa 88 
Unnrn-żywir·a 87 

(iut11perk:a 87, 88 

Ouiiki ! <~t:\\H."·i f.id~uwy;.ll 154, 212 

Jedwalmn nie wykn1'1r·11one 212 

„ kan1io11110 . . . . 215 

; 
1 

do rękt1wic1,ek . 212 
(lw11· tł.y . . . • rn8 
. ",- , . apte1·i111: i Ii1hnrHtoryj11n :tO!J 

l1woid1:10 d1'1JWtlli111e do ob11wia . lil 

do ktwia koni !:"il) 

dr11ci1Lno 15G 
" kuto . Hl1 

7.nlav.no . 15() ,. 
Lapic~nrsldn 111osit):i.110, :r. 

. lnpkami laki•!l'OWan. . 14!:1 
Uwor,t[;r, i ki (km·zrmin) . . . 15 

gl<lwkl (pat.rv. t:lulo 1w

Urym;z pa 11 
giolskio). 

FL 

1., •• „ ~' 

!liil~t:~·ki agaLnwo dla. jllbilnn'1w 

" do towinnia ry iJ • 
l.G2 
l5u 
2Ul 
215 
207 
187 
207 
lM-! 
148 
14:-1 
215 

llaftki 111otalown . . 
,. :;r, lrHIS~· pnrl:OWl\i 

llaft,y 
hawelnianu 
n aś 1 allow ano 
~rehrnn 
H:;.-;ychown 

„ xl·ott~ .. 
llannonijki 1lzitwi1111u . 
I h\lrnn \V rlrohnycli kawal lrnd1 
llnktogTafy (m;isa) 
llr.nm I.ni n 
lhwlw.t.a 
Il yd ro me try 

l. .• 

61 
4il 

lB4 
2n 

J G7, HiH 

l~ty clo :-;zyt.fa wykoi11~1.011u . :Lf>7 

n 1lo szycht nie wykoi1cr.onu 15li 

n ry1narokie 157 

" siodlarskie i t. p. 157 
lmhinr : . 15 

Indygo karmin 13!~ 

naturalne 128 

" sztuezne 128 

I11dygot.yna 135 

158 

f 11 t.rn I i1-1at nry a1111:ry lrn1·1ski1' 
Inżekl.ory · 
Irygatory 
l11Htrunw11 t.y ."~li1; 111 i;·zil" 

Pliir11rgkz111· 
lizy1·z11n . 
g1!0tlezyj111' 
matl:mn 1.vez11u 
111111.y1·z 11 ;) . . 

dziu1·.i1111„ . 
kurbo1V1! . 
sa 11u1gr1l,i;~t· · 

up I )"'!.lit: 
ry;-;11nkow1: 

zol11z11y 

• J. 

.Jahl1:1:z11ik (11apój) 

.Jagudy . . . 
„ suszo11e 

,Ja>; tyk (LltHiZt'Z l'j'hi) 
J, dWitfl' 

„ kr1;n111y 
,J o<Lol'on11 . 
.Juta 

IC 

Kajety . 
I iniuwann 

„ z ryeiuami 1lo k11lor11wani<t 
Kakno w proHzku 

„ z tllkl'•'lll 
„ w t:itu·mwh 
„ jlitlOJll' 

Kakowollo 
Kalafonia 

do .0111 Y•'Z k1·11\' 
Kall.'.a . 
Kalaman:e 
Kaloryfery 
Kamfora 
Kamgarn 
Kamasze iw ob11wi1• 
Kamertony 
Ka.minii nsfastowy 

,, winny 
Kamienie 

,, 
bt·nkarskit! 
drogie 
sztnci1w 
litogrnfimme 
mly1'1skie 
11<igrobkown 

„ obro bionc 
Kanwa bawełniana 

I i'7 
ITI 
:JF• 

:21-
:!-~ 
l!I 
J!I 
l!I 
'i'' ' -
,'i:J 

171 
:!lt> 
Ili i 
Hi 

:Jllrl 
:Jll!I 
1 l:J 
k" ... 
t•:· 
io 
i)(j 

(il 
Iii 
1;1; 
li(j 
1iri 
Iii i 
p~s 

I 



Ktwwa papiet·owa 
KapMy. . · 
KapBl nsz() rlt1mskln 

„ lll!;JZkin 
slom kown 

Kapi~io11r 
Kard1unon 
Kili'y11tyriy . 
Knrrnol (farba) 
Karmelki 
Karmin kos:r.en i low y 
Karty do gry . 
Kaswmiry ltlrn11i11y) 
Kasztany . 
Kasza \\;szelki\ 
11'.awa i stirogaty 

,, palona 
Ktiwi.or . 
Katoch11 
Ki\lln;uk . · 
Kiełbasy (wzbronioirnl 
IOrszwassor l wótllrnl 
Klzarit . . . 

l77 
u. rn 

:!OH, 2.LO 
20\J, 110 

. :no 
liifl 

l:'i 
71!, 7B 

17. 18 
18 
il7 

l:W 
87, 88 

i\4 
27 
8\J 

Kiszki do pomp i ~ilrnwek lHi7l 
według mtttoryaltt odpowierlnia 
po;t,. t;1ryfy. 

rn4 
71 

Kiszki ogniowe . . · · 
Kit do sklejania szl,la i pureulttny 
Kl<tjster krochmal, z elllurkiom 

cynku . . · . 
Klamry 111et<1lowe :.: :rnmlrnm1 do 
sakwojaży . 

Klamerki metalowe 
„ do ręlmwi1;r.ek 

Klit w iatury . . · · · 
Kl<twisze hebtt11owu du i11Htrn111en

tów nrnzyew yeti 
Klej 

,. gumowy 
,. roAlinny 
,, rybi 
„ płynny . 

Klepka bednarslrn 
„ clę bo w a nieobrnbiona 

Klingi szabel i t. p. 
Klisze drukarskie • 
Klinkiery . 
Kluczo do arf 
Kl<'idki • 

„ miediiano 
Kmin 
Knoty . . 

„ baweh1iane . 
Kobalt . 
Kokony . 

., jedwabni~ 
Koks (węgiel) 
Kolender . 
Kolekcye dla muzeów . . . 
Kolie kolorowL~ z klamerkami 

.. j 

liiil 
215 
212 
172 

(i.l 

4H 
88 
t,;1 
4:! 

Ml 
58 

lMl 
162 
72 

l5B 
15B 
Wl 
10 

188 
187 
1·13 
11 

180 
79 
10 

217 
67 

HiO 

Kollorli11111 
Kolumny ktwtitmnn 
Kola polorow11ieZ1) i 
Kuldry . 

b<t,]U\\'U 

,, wolnian1~ 
Kolki do l'or1.epia1t1'1w 
Ko111pusty 
Konfok1·y1t dtunska. 

., 111ęr.lrn 

Kn11!it111·y 
Konie 
Koniak 

llfi 
711 

szl itinl'~ki1~ lili, 7l 
:!OO, '.JUB 

lfJfl 
UJ8 

li'itl, 172 
H 

20\1 
20H 
2!~ 

'fil 
27 
27 KO llSOl'W y 

Ko1\ce dei sto111pli fo1:yj11 y1·h 
Koper (nasionie) . 
Kopur1.y do li8tów 

lli!I 
ll:.l 

l77 
10!1 
LOii 
lOlJ 
[Il!) 

Koporwas cynlrnwy 
miodr.ittny 

„ sale burski 
„ ż1)la1rn y 

Kopyta Lróg) 
Kont rlęhowa 
Komin 

„ St,LtlCZIW 

Korki 
((oranki 

., papieru 11 u 
Kort.y 
Korzeniu l[irzyprnwy) 

1!1!1, 

44 
.1:! 11 

li7 
ii7 
ii O 

:im 
Iii 

„ w pros1:kn . . 
„ rabarbarowy w piguJ.kad1 

21111, 20:.l 
Iii 
15 

Il:! 
:tl!J 
wo Kosmetyki 

Kosy . 
Kosz1mil la 
Koś(• 

n111m11tow il 
niiolon<t 

., pulo1rn 
sepii 
sloni0Wt1 

„ preparowairn kw<tst~111 

Kotly mioclziano 
żc~tazno 

1211, rn:i 
.'f1 
()8 
41 
42 
411 
GH 

u, !fil 

152 
152 

„ parnw11 żulawu 52 
Kożuchy 54 
Krajka sukienna 202 
Krnny mieclr.iane 14H 
Krawa1,'f 201! 
Krap 127 
Krążki w11jJuirnwu n<L otki8ki 202 
Krnda G5. l2fi 

„ dla krnwetiw i 1lo karet 2rn 
Kreplisy joclwabno l9ii 
Kriolit ttuczon y ()() 
Kręgi szlilierRkie s1:1.tw1:11u 71 
Kror·hmal 4 

„ z boral\8\llll lf 

,, gotowany z chlor. uynlrn 4 
Kroks11tynkl mindziann 14fl 

I 
! 
I 
I 

l 

I 
t 

I 
I 
I 

' j 

t 
l 

I 
t 
~ . 

Kriemiei1 
l\t':r.emian pota8u 

" sodu 
Krysztal górny 
Książki . 

~ do kopiowania . 
rl.rulrnwa11n po L'll8kll 

gramatyki i slownil'i 
lmncllowo . 
;r. rys 1111 lrn mi 

K1{bki Esrnnrclir1 . 
Kttft·y . 
Kufy w sta11in ro1:uhranyrn 
Kuln arnrntnin 

„ llilarr\nwo 
ogningaszącc Gordo1rn . 
szkla11e lnstr;r.anu . 

Ktfnstwolo 
Kutnia . 
Kwarc 
Kwas 

" 

aroenuwy 
bonz1rnsowy 
łlorny . 
chromowy 
cylqnowy 

., . fluornwy 
fosfornwy 
g11l l11sowy 
giubnikowy . 
karbolowy . " 

" 
„ octo1~y 

oc.zys:r.c1:on y 

„ oleinowy 
„ orzes:.:kowy . 
„ pyro gal 11sowy 

saletrzany . 
„ salicylowy 

sian'.zany 
„ solny . 

węglowy 
„ winny . 

()6 
105 
105 

(i7 
178 
t.77 
178 
178 
178 
178 
LHH 
57 
59 

221 
w:; 

112 
77 

181 
HJ5 

(j(j 

~rn 

108 
~)i} 

108 
108 
l12 
108 
108 
108 
8.l 

112 
108 
51 

lOfl 
108 
108 
108 
108 
108 
112 

95, 108 
108, l12 

112 
Kwasy miuoralne 

„ skroplone 
Kw er 125 
Kwiat muszkatolnll'y 15 

„ shtrc;r.an y . . . . 91 
Kwiltty fajansowe, metalowe i por

relan. (patrz od po wio dnie wyroby) 
Kwiatt\' papierowe . . . . 177 

., porcelan. w postaci broszek .177 
sk(n·t,itne (jiLlrn wyroby skór) 
św ie7.e . flil 
woskowe · 216 
sztuczne . 215 

L. 

Lakier 1ilc1l!:iowy • 90 
Laine retrnissance " 181 

"Czas." Dz. Informacyjny. 

161 

Lak . . . · . . 122 
Lttkinry olejno, spiryt11sowo i Lul'pen-

ty 11owe . . 121 
Laklrn alizarynowa :l;J:) 

kanninowt\ rnri 
„ JlliJ,1'7.itllUIV<t 1iJ5 

L11Jonu8 . . 
Lakt11m·i um . 
Lanoli11a . . 
Lt1pi8 (sól srubrn). 
L:1ski • 

„ do p11rns1J]i . 
„ 7. bronią 

Lanrki . 
Lelrnrst.wo rlla nwioc 
Lektirstll'<L 1:lożo11e 
Loa 
Ligroina. 
Likiory . . . 
Lilli fo 1ir. Kuclw ('ft1llurlrnli1111) 
Li11il• ws1:ulkio . . . 
Lini' 

„ lrnweł11ii111e 
„ tolngrnliewe . 

Liśeio huhkown 
ialll'OW8 

lil7 
11() 
:il 

110 
21:) 
:215 
2~5 
177 

91 
1rn 
17H 

8:i 
27 

Im 
21ii 
HJU 

~w iu>i.n . !i:l. 
SllSl.llllO . ()2, 

„ farlJOWi\.110 1)2 
„ SllWl'llllO :lU 

LisLwy rl.o ram 70 
Lokomobile 11i7 
Lolrnmotywy . lu7 
Lonty 219 
Lopnlina 2f-i 
Lornotki . 170 
Lnkroc,ya smażo1rn z anyżom LVI 
Lnn1p . ~2 
LaRtra . 78 

„ nzrlobne 78 
„ rozbite 78 

Ł. 

Laiw.nc!ty z drnL11 :i:elaznego . 
Laitcueliy mitHl;r,ianc do zogarld1w 
Lopaty mot.11\owo . 

1 i'li) 
:ll[) 
[(i() 

lW Lop<tty żola~no 
Lódki i lodzin w 
J,11g blicharski 

sl.lLnie rozebrnnym 5fJ 

„ potttsowy 
" sodowy . 

Lupinki lrnlrno 
„ \rnwowe 

Lóżlrn żela:t.ne 

l\foee żydowslrie 
Majzeirn. 

M. 

11 

107 
105 
l05 
19 
17 

15;~ 

24 
4-



l\fagno:t.ya meta,low:1, wstąiki i !ll'llt 215 
M11gi1otyr. !14 
1Yfa\rnron 4 
1\falrnla.turn 176 
1\fa\1.'l. exLrnt . 23 
1\farnia (gurnmo-:i.ywirn) 87 
M:rnekill\' (i1 
I\'langm1 surowiec . rnn 
Ivfauomctr lGO 
1Vla1111skrypty. 178 
M~y 1IB 
1\farnn t . rn 
1\fannolam1 24 

t11rer-lrn 7 
. Man;'mr tlne;rnny . 
l\'faqnaty 
1\fal'Z1\111HI 
Mas<L cl1rnasUrnwa smowtt 

" drzew'na s1wli:1 
„ kubolowa,na 

l1ekt.og;rnlicwa 
pt1plei·owa1 • . . . . 

., chenncznrn 
1 owtul<I . 

1mpil~rowa 1lrzewm1 
w m·k11s·rn1·li . . 
ouniotrwnl n. 

" SX.i\lll''tll\\'11 

Masło lcrowio 

przygo-

GG 
H 

127 
!fil 

112 
112 

4B 
176 

171i 
177 
172 

7G 

, ow1·ze . . . . 
!vl<t'Hzynki Jntrolig:1torskie (pcttr in

tro ligator/\j'). 

71 
iłt} 

fi() 

Maszyny c.ale i rozolmrne 
tlo pls:111b 

lf17 
Hi7. lliB 

1 7 " clo szycit1. 
dyna1iw-clektryr·z11e J1i7 
fl'i\ZUIVO • . ]1;7 

grnb:1rskie wodno 17.i 
ka.loryforowe . 1li7 
naftowo . rn7 
poiirzoszniezo . 1!)7 

„ rolnir·zc . Hl7 
lVfaterneo 84 
Maten•aly t1ptccz11e H, ii l, 62 i od 

81 od. 111,, 119 
barwiące 137 
bncluwlane 65 
d.rzewno 58 
h pinntliczne 65 
do polerowania . 71 
farbiar. miucn11. natnral. 12fi 
farbiarskio roślinne . 125 
grornplarskie. . 63 
ko8zylmrskio pochodzenia 

roślinnego . 62 
mineralno do produkcyi 

przemyslowej . . 66 
nawozowe . . . 41 
piśmien. 136, 149, 153,177,216 
sukionnic:te . 17 

162 

s%mnklurskie. 205 
„ wignninwo . . 187 

wlt'ikiun ro8lin11y1;1i 17H 
l\falc~·yo lrnwelnimrn 208 

1111!'1,uwano 208 

" 
jorlwahne Hl5 
lllOblo\\'IJ . 193 
podwójne sklejane . 197 

„ póljcrlwnbno . 196 
„ p1'.1lwdni:uw . 202 
„ wolni:1no . rnH, :WO, 201 
,, wojlokowo rns 
,, ;t, w~lny !'·zcsankuwuj 1\lll 

l\fatryec. rn2 
lVIMy ti4 

Malm 3 
,; Jmrtulla11:1 4 
„ „Nesth1'' . : . · . : 24 

owsii1n11 llltt karm1t>11lll !lztoe1 !f 

J'vI~'iJJe . . . . Hl, fi4 
„ gięto G4 
„ s1aro7.yl 111] . · · · 127 

1Vlecl1anizmi• zegarowe i zognrkowo 171 
Mochlyony 75 
.M.e1'l11lo rl.la m uiuów 217 
l\foi<1s 22 
MPrl:1 klejo1rn :JOo 
Metal anlymnnllW) fJ2 

b:1!Ji t.uw y 143 
!Jry1.t~i1ski 14il 

,, (lr11lmrnki 146 
l\lotalc ódiiel11ie nio wymioniono ll•H 
Met.ale w 11rlrnszad1 llfil 

Metronomy . 17:.l 
Mi:llJ1ie „Knt.ogo" . 1G7 
Miarki do pro1~.Irn . 15H 
l\'liedi . . . . 14:~ 

„ w arlffn~z11eh malowanych 143 

!\'licsz:1ni1111 lill sklojania . 7l 
Miesianiny prochowe. . · · 220 

„ rogu rnszplow11ncl.(o, sodu 
i s11li <1111oni:1lrnlnej . ;1;1 

Mięs'~ 
wybncltOWO 220 

39 

„ m:1ry11owane. 
„ wędzone 

Migrlaly. 

34 
:14 
11 

Mika ti6 
Minya . . . 142 
Mineraly dla mur.ców . . . 217 

„ do prodnkcyi pr;r,emyslow. 66 
Miotetki . 64 
Mii\d (nazój). 2!) 

„ patoka i plastry 23 
Mleko . . . :19 

,, zgęszczone . . 24 
Młoteczki do fortepianów 156, 172 
Mlynki ręczne do kawy 154 
Modele aparatów i maszyn . 167 
Mody do tygodników mód . . 177 

~Monutn, z1'1.awkowa . . 
i\fonety staroxy\110 d.la muzeów 
.IVIosty 7.elt1zno 
i\fozaj !{i . . . 

.l\'lnmic starożytne . 
.Mun dharmo nie 
i\fmigo . 
:Muślin . . 
.:M ust.er kl :1nll"y 
.lvJ usztarifo 
.Myc!lo . . . 

„ do~yBfolrnyjne 
„ pl:ynno 

tna.lot.owo . 
,, w proszku . 

N. 

:Napoje . 
Naezynia chirurgiczne 

,, 
,, 

" 
" 

emaliowano 
gli 11ia110 . 
fajansowe 
lalmrntoryjne 
porcelanowe 

, szklane 
~Nart:i . 
N a i'tll li 1rn 
.Ni1grobki 
Nalewki. . 
~Narzędzia chirnrgiczne. 

" 
chemiczno 
fizyczne . 
matomaty(Jzno 

.„ optyczno . . 
rolni1~ze i iclt cięści 

rzemieśl 11iczo ręc;1,ne 
„ rysnnkowo 
„ wojenne . 

Nasionfl. 
„ ryc y1111sa . . 

Nasienie zębn kol1skiego 
Nriwozy naturalne . 

,, ptasie 
N ens il bor . 
Nici do szyria 

srebrno . 
„ ztotc 

·Nigdtina 
Nikiel . . 
Nity żelazne . 
Notatniki . 
Numizmaty . 
Nuty . . 
'Nóżki mosięzne . 
Nożyce do strzyżenia owie . 

i nożyczki ogrodnicze 

o. 
•Obicia papierowe . 
•Obrazy • . ·• 

2 ll) 
217 
152 

G8 
217 
215 
181 
20ti 
HD 

18 
120 
201 
120 
120 
120 

HiO 
l(jf) 

150 
14 
715 

:tml 
7G 
77 

84, 815 
81 
G7 
G2 

16H 
Hm 
lGH 
1()9 
l()f) 

167 
lfll 
1fl9 
2:31 

D2 
G2 

l 
41 
41 

143 
183 
148 
148 
119 
143 
156 

57 
160 
rn1 
14\l 
217 
178 

177 
178 

163 

Obrnzy nrnlowano na poreolanio . 215 
Obrusy . . . 188, 19:.l, ma 
Obsttdki eto piór 2Hi 
Obuwiu . . . . . . m 

" tlamskie z !llillnryi i skóry m 
g·uiuowo 88 

,, pa,refane . 209 
;;; lcrnjki snlcionnoj 203 

„ z tkanin bt1weln. i skóry ·157 
Ocet . 31 

,, t.ualel.owy 119 

0!.'.hrtt CZOl'\VOIH\ 125 
,, żóll.a . . . 1:.li> 

Oct:1n tlriowny wttpna. 11JG 
Oezka do gorsetów . 212 

,, rlo obnwi<t. 212 
rlo ręlrnwiezok 212 

„ do szelek . 212 
Odciski (pal.rn Jn~żki) 2u2 
Odlewy żelazuo . l:iO 
Odpadki bawnluiano 179, 182 

judwabno . 180 
,. konopne 17~l, 180 

lnian8 . . 17fJ 
,, soli, mieszane z ziemią ;1;1 
„ wolniano 181 
, iwiorzęee 44 

O dz i oż wszo l ka . . 20fJ 
Ognie bengalskie pokojowo 2115 
Ogrodowizny . 5 

solono i t. p. i) 

,, suszone . 5 
Ognrnwaczki blasiano plltontowano 1/H 
Okrawki papierowo . 17G 

„ skór wyprawnych 55 
Oirn.lary . . . . 170 
Oleina . 51 
Olej gotowany 117 
„ µarnfinowy Si) 

·,, solarowy 85 
,, lMpentynowy 8() 

Olcjo kostno . iil 
•t minnrnlno . . . 85 
„ pochodzenia zwierzęcego :'il 
„ roślinne. . . . 117 

Olojki etorye;me 111 
Ol eo druki . 117 
Oliw:1 wszelka 117 
Oliwki . 9 

Ołów 149 
Ołówki . 216 

,, grawerskie lGl 
„ metalowe . . .• 161 

Opal z mialn węgla kamiennego 7H 
Opium . . llG 
Opłatki do lekarstw 2t 
Oprnwy do albumów 177 

,, do lcsiażek 177 
,, do zogi1rków 171 

Organtina 185 

11* 



Orlean · 
Onmmnnty 
Or:t:O(~hy . 

bobkOW(\ 
,, migdaro.wo 

pomara11l,1:011·1'. 
Orn~li1~ . 
Osolki . 

sztuczno 
Os'~11, Sllkiennic;i;y 
Osnow<1 1tyw1wowa 

jedwabna · 
'.'. ·,;osko w mrn 

Ossascpia 
Ostrrni . 
Otręby · 
Owoce . 

suszono 
'' w cnkrio 

w li!dul't\l\h i t. r· 
o~:lohy z piór 
Ozoceryt 

P. 

Pttciorki wszclkin . 
Pakuly jerlwa~1tw · 

ws,,,nlkto · · : . 
Pi:lrnnki bawclnianc d1~ 1!1.ar.mc 

i:olawc uo rnamlC • 
Pttl;;1iLimi 
P<Lt'lllilHI. 

Parnsolo 
Ptirnsolki · · · . · 
Rantso li i parasolok s:r.\uclety 
Parisenlilan · 
Pttrowoiy 
l'aslih• (ptttr ser owocowy). 
PasLyll\i. 

lee in i cze . 
w iosba1lei1skie 

Pas'~tety 
Papier . · . · 

carton p1orre 
;; 1lo Jrnpiowanill 
,, klejowy 
„ polorownir·zy 
„ papierosowy 
,, krzemianowy 
,, liniowany . 
. „ l'a1iicr-Mach!: 

nit 11i11chy .· 

" :~::~~:~~:~ ~: ~~~;~;~·~ptyrz;1io 
· " nasv<·ony siarką. . 

poriklejon)' tlrnnin:uni 
' '

1 

sti;k:Jany 
·
1

' szn1orglowy. 
" 

• 12() 
70. 73 

11 
11) 
1l 
LO 

126 
Uti, 71 

71 
Gil 

20:1 
185 
HJ7 

44 
:18 
ll 

I) 

7 
24 
24: 

2Ul 
51 

21il 
180 
180 
lfj(j 

156 
51 
52 

211 
210 
211 
130 
1()7 

24 
113 

;19 
rn 

177 
177 
177 

71 
71 

177 
71 

177 
71 

·177 
177 
177 
177 
177 

71 
71 

164 

l'npior w maknlatur:i:e · · 
„ pt1pior w o~rn1wkacl! . . 

z rycinlrnnu rlo wye11rnnrn 
„ i s\dojttnitL zttlmwek . 

i:n\ai.ynowy. · 
p,{iiiory oz_clotrno . 
I'11pior11sy . 
Paski 1lamskir: 148, 
Pa::;y do maszyn ~7, 1d7, 190. 1fJ4, 

,, do wurszi.<1tow t.lrnt:kielt 
l'ap<I · • 

„ asrnltow11 . 
Porgmn1n . · 

roślinny. 

Po.i c~c rzen1icnno . 
l'orfnmy . 
l'orlow11 nuwica · 
l'erly 

" szttLCZllO . 
Postki brt:oslcwiniowc~ 

„ moreli. 
l'o111lz\n . 
l'itt11lrn munlrn 
Pinsok . 
l'iucrn I.ki 
Pice'!itic·ie 
l'iepri . 

„ 1nrecki 
Pierniki. 
Pierze . 
Pierzyn~ 
PigmenL\' . . 
l'igulki rabarbarown 
l'ikle 
Pilki cellnloi1low11 

„ giunnwr. 
Piryt mi.etlziimy 
l'ista1:ye . 
Piórn ozrlohne 

stalowe 
„ ::;trusie. 

Piciropns:r,e 
Piórniki blaszane . 

176 
177' 
177 

21 
208 
198 
57 

177 
177 
li5 

177 
57 

119· 
98 
wr 
()7 

41 
11 
4[) 

GS
ti(i 

2rn. 
216-

15 
15· 
24 
47 
48 

1:15 
L12 
m
rn 
~L5 

rns 
ll' 

21:!' 
21(), 

Prwo . . 
Pla11sw r\o IHOr·ltuniczn\li 

for1opianów 
Platy1rn . 

w 

2f). 
grnjąqd1 

172: 
148: 

Pledy 
Pln11ui~:o 

postt1d star. yell tygli 
i drut11 

PJ11si lrnwolniany . 
jo1lwabny 
ptiljerlwabny. 

HS 
200 
213 
18}) 
HJ5. 
lf).I} 

pMwolniany v. ·desenituni C'i-
śuionerni . • . 18fl· 

bronzownnomL i farbą ro!Jio-
nmni wyciskmni. . . 

Plusr. wolniany z clesonimni trn- · 
wionemi . · 

l!W, 

l9!:J-, 

! 

! 
I 

I 
I 
j 

f 
I 

I 
I 
f 
I 

JPlótno . . 
„ grnntowane farbą 

188, ma 
19B 

nrnlarskie . 
„ polerownicze 
„ smołowano 
„ smołowe 
„ woskowo , 

żaglowe 
!Płyty cementowe . 

„ glinian o 
„ lrnmienne , 
„ mU.rllllll'OWO 
~ ognintnvało 

Podlewa lnstriana 
:Podnó~ki żelar.no do pedalów 
ł\idpallrn llO pieców sztuczna 
Portnsiki 

" moblowe . . . 
.P1Jds:i:ewki bawełniane do kapolu

szy . . . 
zlotem cisniono . 
jedwaJrno - papierowo 

LH4 
74 

1D3 
Hl!l 
l})!l 

HJ4 
6.'i 
7.l 
61) 
61j 
72 

1H 
l5B 
10 l 
48 
61 

.l88 
188 

l'odwiąr.ki 
P1ikost . 

110 lrnptJ!nszy 197 
88, 20fl 

117 
Pokrywki miedziano 149 
Pomarai1cze świożc fi 

„ niorlojrzale snrhe 10 
Pompy . . . . . 167 
Poriczochy(patrz wyroby poi1czosr.-

11icze). 
Popiół ołowiany 146 
Portm . W 

Jlort-cyg11ry 215 

I'ortfolo 57 
Portmonety 215 

Posągi . 5H, 70 
P 1tas (potaż) . 106 
1\iwirlla owocowe . 24 
Powozy . l7H 

n pomszane g11zern . 173 
Pniski do odbijani<t stempli . 216 
Prepa~·at rlra Koclia „Floischpopton" l4 
l'roparaty amonialrnlne . . 98 

borne . 9il 
chemiczne . . 112 
do skle,i<rnia szkła i porc. 17 
farbiarskie . 1B4 

·farmaceutyczne 112 
garbt1rskio . . 1B\. 

„ wybuchowe . 220 
,, z papicrn klejonego 177 

Perspektywki . . . 170 
Proch . . . . · 220 
Produkty, poch~dząc z dystylacyi 

smoly gazowej .. . . . . lB5 
Prodnkty chemiczno i farmaceutycz-

ne garbarskie 124 
mineralne do produkcyi 
przomyslowoj 66 

165 

Prod11kty zwierzęco H 
Pros1rn\1: atramentowy 187 

" brą:.1awnic1,y . . Hi:i, I fit) 

Pros1,ck Knnern clo leczenia owiec (Jl 

Proszek oci.1JWY . . lOt> 
„ węgla d1·zowncgo . 42 

Proszki do czyHilCzenia mota.li 74 
do niszczenia robaetwa 112 

„ korzeni 15 
Pn\bki nuitoryi 218 

„ towarów . 218 
Pr1,odmioty mnzoalno . . 217 
Przedmioty wszol!1:i11 clo ubrnnia slnż. 209 
Przędza bawclniłl1H1 18il 

jedwabna 185 
j11tuwa 184 
konopna 18!t 

lnittna 184 
wełniana . 186 

fa nt.azyj na . 18G 
z jedwabiem l8G 

„ wigoniowa. . . l8i:i 

z wszelkich wlt\kien ro-
ślinnych . . . 

l'1'7,yrządr do rar~ltowania . 
„ ratunkowe . 192, 

Priyborl' rlo kubków J<~snrnrcha . 
drnlmrskie 

184, 
1()9 
209 
lGfl 
Hi2 

,, 

" „ 
malarskie 
lllllZJ"CZllO 
myśliwskie 
piśmienne i 

1'111 .. 21() 
82, 1511, 172 

71, l-'!!l 

" 
rysun-

kowo . 
„ telefonowe 

117, rnn, 2rn 

,, telegrafic:r.ne . , 
lll. lt:i9 

169 
Przy!crywki olowiane do materyj 

wybnchowyclt w kapiszonach 
Ptaki szt11czno 

„ wypchano 
Puch . 

,, zwierzęcy . 
P11delka 1lo szachów 

„ d1'ewniane obrobione jed-
" wabiem 
„ papierowe . . . 
,. „ do l~knrtw za

granicznych 
tektnrowe . 

,, telefonowe 
,. z papier-machó 

P11rila powozowe 
„ żelazno . 

Puder 
Pudrety. 
Pumeks . 
Purpni:a złota 
Pnzyolan . 
Pylki drzewne 
Pytle 

Hm 
21.i} 
217 

47 
181 
215 

21fi 
177 

177 
177 

61 
215 

64 
152 
llfl 

41 
71 

110 
()5 

176 
L!l5 



R. 

Raclmt-1.okum 7 
ItafiilHHla 22 
R1tki morskie il8 
Hab.u·barum w pigullrncb i kawał-

kach 112 
Ramki G4 
Rmuki rlo fotog:r. metalowe. 215 
Itamy 79 
B,amy 1lo luster . Hl 

Ramy do obrazów 61 
ltąr~t.ki mosiężne . . . . 149 
ltetorty gliniane dla fabryk gazow. 74 
Hesorowe cżęsci do wagonów 151 

Hezorwoary żelazne . . 152 

Bęczniki 188, 192, l6il 

Hęlrnwiczki fi8 

Rodzynki 7 
llodzyuki korynckie 8 
Hngi 44 
Rogoże 6H 
Rolety 20[) 
Hopa naftowa 84 
Rośliny clokoracyjne sztuczne . 213 
Rośliny i ich częsci używane w me-

dycynie G2 

Rośliny suszone dla muzeów 217 
Rośliny żywe 62 

,, suche. fi2 
Rowery . 173 
Rtęć . . . . 145 

Róg raszplowany, mieszany z sola-
mi kncltcnną i amoniaeką :13 

Ilóg 1v drobnych wyrobach . 215 
„ w pręcikach . 45 

Rncla asfaltowa . 83 
Rudy mineralne 138 
łtuletki mierniczo. . . . lt>l 

Rnrki do nawijania przędzy . 177 
Rurki gumowe do lrnllków Esmarcha l6fJ 

Rury cementowe 65 
,, drenarski o 72 
. , gliniane 72 

„ ołowiane 146 
,, żelazne . 152 

Hus ze jedwabne 195 

Ilóż 119 

ltyby 37 
„ w oliwie 37 
,, żywe . . . . . 37 

Ryciny . . . . . . 177 
Rycinki do kolorowania w kajetach 215 
Ryciny malowane na porcelanit 

w oprawacch . . . 215 
Ryciny wycięte do naklejania • 177 
Rydle metalowe . 160 
Rygle 153 
Rysunki. 177, 178 

166 

R~ 1~ 
Hzemiei1 na pasy rlo maszyn 5(). 

Hl':eżbit w dr~cwio (il 

Saclmryna 
StLdZO 
Sadlo 

„ roztoi:one 
Sag: o 
Sniotrn wszelka 
Sardynki 

s. 

Sati mi , 
Schody kamienno 
Sor. 

112: 
42 
i}l 
51 

4 
10il 

;17 
192 

70 

Sery owocowe 24 
Serwetki i serwety 188, H12, ma. 
Serwety Llywanowo Hl9 

,, pluszowe HJH· 
Siano 02 
Siarczan baryt.u HG 

„ cynku :LO(j. 

,, glinu 101 
,, mngnezyi . 104 
„ miedzi lO!J 
„ potas n 104 
„ sodtL 105 
„ żolitza 109 

Siarek potasu 105 
socln . lOi> 
„ węgla 108 

„ żelaza 138 

Siarka !H 
,, zJota UT 

Siatki drnciane clo lóżek 15:~ 

Sieci rybackie 190 
„ „ lrnwelniane 190· 

Sieczkii szk.lana 214 
Sierpy . . . 160· 
Sikawki ogniowe 1[)7 

parowe 167" 
Sio dla " fJ7 

Sita wLosiane 41> 
Sklówaczki do papierów tMJ 
Skunksy podrobione . . rn 
Skórki baranic z fntrem farbowano 5!} 

„ cytrynowe . G 
„ futrzane sztuczne óG 

„ polerownicze 71. 
„ pomarai1czowe . G 
„ ptasie z piórami 2UI 

Skóry biiranie . 54, 55 
Skóry krajane do czapek i kapo-

lnszy . . 
„ krajane na obuwie 
,, lakierowane · 
„ niewyprawne 

57 
57 
56. 
54 

I 
; 
I 

t 
f 
[ 

I 
ł 
{ 

Skóry wyciskano 
„ wyprnwue w okrnwlrn.ch 

55 
55 
55 
54 
55 
il7 
08 
27 
()2 

łi2 
G2 

,, wyprnwuo 

" 
w okrnwlmr:lt 

, „ ZltlllSZOWO 

~Jedzie 
Slimaki . 
Śliwowicit (wódkt1) 
Słoma farbowana . 

oczysz()z;ona 
„ z;wyczitjn.l . 

Slownild (ksia:i,ki). 
81ód . : . 
Stupy lrnmicnnc. 
Stmtry . . 
Smol'.a . 

asfaltowa 
ga1.own 

„ piwowarska 
„ z węg.la kamiennego 
„ ziem na 

Smoly balsamkzno 
„ żywi(:a 

Smyczki 
Sofa 

„ gryZl\Cll. 
Soje · 
Soki owoeowe be:r. cukru 

jagodowe bez cukru 
jagodowe i owocowe z 
krem 

Sole 
cyan lrn poiasu 

„ kwasu cltromowogo 
„ platyny. 
„ srebrii . 
„ st.assfllrc kic 
„ zlote . . 

Specyfiki leczniczo 
Spm·rnacet 
Spinki . . . 

17):{ 
:i 

70 
71, 85 
80, 82 

. 82 

Oil-

135 
82 
8:1 
()8 

87 
87 

172 
l05 
105 
rn 
HO 
il O 

24 
90 

100 
100 
110 
110 

Spinaczki do sirojów damskich 
Spirytus. . . 

89 
110 
na 
51 

212 
214 

27 
„ mieszany z eterllmi 115 
„ mieszany i amoniakiem . 

Sprężyny do lawet armatnich • 
27 

152 
148 Srebro . . . 

· „ mahwskie 
„ nowe 

148, 1G5 
143 
1'15 
153 
142 

. „ żywe . . . . . 
Srnby żelazne i stalowe do drzewa 
Stal 

„ hartowana 
„ w arkuszach . 

Starożytności · 
Statki morskie 

„ rzeczne 
Stearyna 
Stereoskopy . . 
Stemple (pieczątki) 

146 
141 
217 
175 
17:! 

51 
215 
216 

U:i7 

Stern p lu rlo ma try'~ 
Stop11io lrnmienno . . 
SLroiki rhrn1skie do g:lowy 
Stroucyttn i t, . • • 

S tronc y !Lllil gryząca . 

Hi2 
70 

:lOU 
\l7 

10:.l 
Strnuy Jmnwie i .iedwabuo 

„ metalowe 
S11bstancyc bialkowe 

172 
155, 171 

87 
124 
188 

1!)9, 2\lll, 202 
105 
104 

„ garbnikowe. 
Sttknie dtlrnskie 
Sukno 
Sól ghrnborslrn 

,, g:orzlm 
kizorH 
knrhe1111a . . . 

„ mięszantL z rogie111 rnszplowa
" nym i z Holą mnu11i:tcką 

89 
:rn 

„ w otlpad luwh . . . . 
„ „ Vichy" w proszk. dozowanych 110 

1B7 
41 
17 

17, 18 

Sulfourat. . . . . . 
Superfosfaty . 
Surogaty c:ykoryi 

kawy 
„ s:r,ezeciny. 

Surowiec nrnuganowy 
ŻO l LL,111 y , . , 

" 
:i:ohczno-dtromowy . 

lcrzemowy . 
świec'.o 

grnfitnwe 
„ pirolnzowo. 
„ WQglowo 

Syropy cukrowe owocowo . 
Syrop enkrnwy rafinowany . 

„ kartoflany 
Szachy . . 
Srnl"!wwni1·0 
Sr.adkownico 
81.afrnn . 

„ situcwy 
S:r,agrin (skbrn) . . . 
Sza.iby Llo lawet armatnich . 
S:r.al;cmitndrn • . . . 
s,mrnpinny 
Szezocilrn 

., surogat 
Szczotki 

45 
rns 
1B9 
urn 
1:19 

r,;1 
71 
71 
71 
24 
23 
2:-1 

215 
215 
15::! 

lfi 
22G 

5fi 
1:!2 
195 

14-
4G 
45 
57 

Szelki 
Szlrniulki drewniano, 

jedwahiem 

88 209 
obrobione' 

Sikl;t 
z Papior-Thfachó. 

„ bite 
dęte w formio owoców, ja
g1\1'l i I. p„ .iako materyal 
do WJTobu kwiatów sżtucz
nych 

,, 

lu,;;trzane ,, 
o:i;dobami " z 

ma Lowe 

215 
215 

77 
77 

213 
78 
77 
78 



Szidit proszkowano szlifiersk:io 
woclnc . 
w okrnwlrnl'li 

„ tlo olrnlttrów 
,, eto lornetek . 

fotoirrnfic•zno 
npti~·ino wszolkio ,, 
paląeo , 

n ioga1·owe 
Szlak ziarnisty 

„ miedziany . 
Szl11my rninentlno . 
Szl!nki . 
S:.rnia l ta , 
Szmaty , , 

„ we1 nirme 
Szmergiel 
Sznelit . 
Sznurki. . 

bawelniunc kręcono 
do wyrobu frnndzli. 

" 
si<trkowe . 

S1.~'i1ry 
z żyl 

„ bawctniano 
Szpagat . 

„ z żyL 
Szpat ciężki . . 
S;.:pill{i do papierów 

„ tlrowniane do 
,, do przędzy 

Szu1rnks . 
Szyby l nstrzmrn 

„ rozbite 
Szych . 
Sl.ydelka . 

„ ko:.\ciane 
Szyltlkrot . 
Szyny stalowe 

„ żelazne 
~zytgelb · 
Srót 

"."l,. 

ObttWiiL 

l7ll, 

rno, 

L83, 

71 
105 

77 
1U9 
1G9 
l(j!J 
HHl 
l(l!), 

171 
(}ii 

1B8 
f)() 

207 
U7 
l7fi 
218 

71 
1% 
205 
18B 
205 
2HJ 

57 
190 
188 
rno 
57 
!lfl 

2 L() 

61 
18:1 
1B7 
78 
78 

148 
157 
215 
68 

142 
140 
126 
164 

Tabttka . . . . . 21 
Tabliczki gliniane miniaturowe 215 

„ szyfrowe 70, 216 
Tace żelazne • lM 
Taflo gliniane 74 

„ posadzkowo ()1 

Talerzyki smołowe 74 
Talk . 65, 125 
Tamaryndy . 4 
Tanina . . 108 
Ta8m1t . . 205 

„ jedwabna • . 165, 197 
Trzonki rlo uoży srebrne 148 
Tektura . . . 177 

smolowcowa . 177 

Hi8 

Terpentir1m . 
Tinkal . 
Tittl Hlii 

bawolniany . . . :JOLI 
„ klcJowi' (pal,rz merla) 
„ z haft cm 20G 

„ meblowy. . 20i) 
Tkaniny łrnwelnh~ne 187, 188 

,, do robót introliga-
1.orskieh imitująee 
skórę . . 188 

Tkaniny bttwelniane gumowe 188 
drelii\11 1111 orlzioż Hm 
ttrnciane . 15fi 
grnbe ua worki Ull 
htt!'towane 208 
jodwi~bne. . 19:"'> 

kic.i one na impior l!J7 
.iut~'we rn2 
kamwolowe lHfl, 200 
konopne . rn2, 19ll 
lniane Hl2 

,, 

" „ 

" bandaże. . rn:l 
podwójne \mwelnia.ne i pół-

jedwabne sklo.ianc rn7 
póljeclwabne . Hl7 
pólwclnianc 202 
wlllniane Hl9, 20ll, 20 L, 202 
w los i ano . 45 
y, piór . 2rn 

„ z wJókien ro.·'.linnych UJ2, ma 
Tlenclc żelaza (rzorwona farba) • 125 
Tlenki wodne i bez 102 
Tlusicz wielorybi. . . 5il 

„ pochodicnia Z\\ it\r:r,f)C'.ego i)l 
. ,, mineralny . 85 
Tombak. . . t4c3 
Torby . . 57 

" we1n. do okrywania koni ns 
Torf . . 7fl 
Towary bialoskórnicze. ii5 

„ futrzane . 5ti 
Tram (wątek) . l8i) 
Tran rybi rozmaHy f> L 
Transmisyo skórzane iW 

imrehtne ii7 
Trad'. 
Trociczki 
Trufle • . 
Trutka na ryby 
Trykot,ażo . 
Trypla . . 
'l'uberkulina dr. Kocha. 
Turnesol . 
Tusz c•hii1~ki. 
Tygle grnlitowe . . 

uszkodzone . 
Tyto ii 

115 
ltfl 
14 

224 
20ii 

71 
113 
l:'l7 
1:-Jli 

74 
70 
21 

1.J. 

Ubraniti dmnskiu ws1.olki11 2m1 
t'lzier'.illne :.l1J9 
futl'ZilllC . :.l09 
[!;Ul!IOWO • 

„ męr,kio wszelkie 
" 1lo gł.owy 

88, WB 
209 
:.l08 

Ultramaryna uatnrnlrrn sztucz1rn 
zielo1rn 

Umbra 
Uprząż na. konio 

w. 

130 
125 

57 

\Vagi . rn8, LGH 
" aptoczno chomkzno 

Wagony . . . . rn7, 
Walce mosit/żlle do perlrnlo-clrn-

lrnr~kieh maszyn . Hfl, 
„, porMlanowo do m I. ynr1w 

WalL~y . 
Wa11illt1. 
Wanny lrnmienne 

" żeht'!.IHJ 
1Vapno hy1lrnnlie1.nc 

„ 1.lu~te 
Wtt8oli1rn 
Watit anty::;eptyez11<L 

„ lrnwetnia1rn 
ltygrnslrnpi.i 11a 

" jerl w ah1rn 
Wazony. . 
Walki jc1lwabno 
Welocypedy . 

" 
dzio~inne 

Wotmi . 
ezosam1 

<• sztuczna . 
" „ z bawełną 

Wermiszel (makaron) . 
Wętlliny 
Węgiel dnrnwny . 

„ proszkowany 
" kamienny . 

w rogiellrnch 
: tot'f~wy 

Węglan barytu 
" potas n 

sodu 
stro11r,yany 
wapna (p:ttrz kreda). 

„ wap1rn chomic;1,. czysty 
Whisky lpat.rz wódlrnJ. 
\Vladrn konopne 

„ skórzano 
vVillelce . 
W.idly metalowe . . . 
W!eilco grobowe z kwiatów i liści 

natnrnl nych 

tGD 
170 

1G7 
lG7 
m 
lii 
70 

152 
(i5 
()) 

f)2 
182 
182 
182 
180 

()4 
185 
L73 
2ti) 
181 
L8G 

. 181 
181 

4 
B4 
7\1 
42 
79 
79 
7B 
911 

105 
105 
97 

125 

194 
m 

158 
rno 
62 

I (lfl -

WitJ:;:rndlt1 drowuianu z żcla:rnnmi 
halrnmi . . . . . 150 

Wiklina na wyrnby koszylrnrskie H2 
Wina . · : . . . 213 

„ OWIJl.'.OWU :.l8 
„ musn.it\Cn 28 

Wini<Lll a11ty111nm11 Llt 
'Winogrona świeże . () 

. s11clw urn1.rz l'Otl;r,ynlci). 
Wi1,et:yL :l9 
Witryoloj 108 
Wlosy . . . . 45, 41i 

„ ludzkie fryzo1rnuo 45 
\Vlólrna ro~linno . . 179 

• sosnowych igiol 17(1 
Woda koloilslrn . llfl 

Krou·r,nach . 90 
Janrowa . . L18 
migfalów gorzkich 118 
nasycona solą ~JO 

„ po Hlo1lzittcli ~JO 
Wotlominry . !67, ltiH 
Wod•1wslrnzy . tG7, 16fl 
Wo1Lrn o·[inki 118 
Wody •~~trnrnLyczne .. 118 

kwiatowo . . . . .L18 
miuornl., 11aL11rnl. i szt.uczne 82 

„ pal'.Jmąc'O 11H 
Wojłok . . . . . . 202 

„ w krążlrnch orl Otieisk1'iw 202 
Worki . . . 189, 191 

(formy do wyrobu lrnpoluszy) 210 
z rogoży G4 

w~;sk . 52 
„ mineralny 52 
„ rośli u ny 52 

Woszczanlrn . W7 
Wozy l7ó 

„ osobowe 1n 
Wstawki 1lo bielizny i inne 207 

\rnwclnhwo i imilowi111c 188 
Wsti\żki . 88, 2m1 

grornplt1rskio 88, lf)ti, ll:i7 
jollw1th110 19i), 197 
luiaue 1- Hl3 
plnswwe 189 
skór~ano do c;.mpok i \rn-
pel11s~y . 57 

srebrno H8 
szyehowe H8 
złote 14R 

Wó';lld 27 
Wózki dzioci1111e 173 

dl!1 choryeh 178 
„ dwnkolowe do rozwo7.elliit 

mleka . 173 
Wyciągacze do naboi . 15\1 
Wyroby a!.(atowe . 67 

" idabastrowe 15ll 
na dr~ewio • 61 



Wyroliy b<mel n. „ 187,l88,18H.205,20fi 

" . 

" 

" 

ho1iw1r~kio 59 
bhlSZi\1111 .· lii:?, 154 
ecrntowo . rn+, HJ7 
eicsinls kiu 5$J 
cukiornil'ZC . . 24 
cyno w ll i cynkowe . LGH 
d.rnwni<wo wszelkie 61 
drueh1no . 156 
faj1wsowo . . 7ii 
fojtrnsowo-porcclanowe . 7ti 
gala11luryjnc gumowo 2rn; 21G 

i tualotowo . 21ii 
,. z P<tpior-J\'Iachó 215 

gid wanoplttstyczne miedz. H9 
garnc•ars\do 73, 7G 
gip~UW(l . . 70 
gumowe . 88, 21fi, 216 
guttiperkowe 88 
i11troliga1 orskie 177 
jutowe· 1H1, Hl2, lllo 
kamienne 70 
karnie1Jiarskie . . . 70 

lrnunz;'ikowc 
konopne . 
korkowe . 

ozrlob. metal. 70 
88 

. l\Jl, 192, 193 
60 

kosr,ykarskio z rnt11orya-
lów ru~liuuyeh . . 64 
kościane drobne 215 
kothtrskl'e . . . Hl2 
liloµ;rnlir~ne (patn druki). 
lniane . . Hll, rn2, ma 
metalowe : . . lMl,. 216 

' rlatyuowe, srQb-
rzouc i zloeone . ll~9 

mie1lziane, vel mosiężue 14\'.l 
nożowuicze 158, 159, 100, 161 
olowiitne . Hi4 
paciorkowe 214 
papierowe 177 
platerowmie 149 
platynowe 148 
ple,done . 203 
ponczosznicze 2n5 
poreolanowo 713 
pół,icdwabno 197 
rogowe . 215 
skórzano . 57 
smołowcowe 7 4 
srebrne . 148 
stalowo . . . 151, 153 
stolarskie wszelkie . 61 215 
szezeeinowe ' 46 
szklane . 77 
szmerglowe 46 
szmuklerskie 148, 190, 205. 
szychowe l48 

170 

Wyroby szvrlolkowo 
1.oka.rsJ,iu ws:rnl.kio 

. 20fi· 
fil. :n5 

. 205 

" 
,, 

,, 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 
" 
„ 
,, 

trylrnLowo 
werw111lowe 75 
wo.il okowo Gl, 202 
wnsknwn . 21ii 
z llisq 11it11 . . 7() 

'/, bfaehy ioli~wnj 152, ·1 M 
l\<trLon piorro . GG, l77, :l15· 
z rln1t11 c:y11kow11go (clruL 

ko lezasl i·) . . 156 
z \rn111pnz)"1'yi meLalowyeh l4H 
z kom1rnz. olowiu i anti•rn. 1G2 
z krnjki sukic!u. plecione 202 
z mnl,er. wlókn. HJ1, HJ2, l!:Hi 
z mul.u.I u bry1.aiiskiogo . H!l· 
1. 111asy korkowej . u1:i 
z nrno;y papierowo.i . Gl 
Y. l\1pior-M11ehu Gl, 177, 215 
z papiorn klejowego 21f» 
z pac.iork1'1w 2.U.~ 
z piór . . 21;~ 
1. sirw1.ki szklanuj . 214-
z surowca :i;e\a1.IH'gO liiO 
1.0 1.ioLa . 148 

„ żula.zuu . 150, 151, 15:l, 153 
vVy:i:ymaczki 1lo !Jiolizn y l 5i~ 
Wzory wyrobów . 248 

z. 
Zt1lrnwld d1,ioci11nn 217 

„ w arkusz. do wyeinania 177 
Zamki miedziane . 140 
Zamsz tskóra) . 55 
Z11paly olektryr·zne . 219 
Zapinaczki do· ręlrnwiezek 212 
Ząb koilski (nasienie) . :t 
Zboże wsr.cnit1 w ziarnie . . :t 
Zogtu·ld damskie w postaci m1,dalj.H8 
Zegttry i zegarki ws:t.elkie. ornz' · 

ich ezę8d moLalowe i drewniano 171 
Ziarnlrn t1rkiermnsu . . . 129 

„ tykwy 11 
~iolo angielskio 1fi 
Ziemie budow-y organicz1rni . 6'i 
Ziemia .iapoi1sica . . ' . 12(~ 

., sa11toryjslrn G5 
„ trypoli1ai1ska 71 
,, z inf'uzoryam i GC~ 

· ··Zioła medyrzno . 
Zwicr1.ęta domowe 40 

Żywica . . 
„ lakowt1 
,. pachnąca 

. „ SOSllOW!\ 
Zela1.o . 

ż, 

82 
122 

87 
82 

140, llil~ 

TARYFA OPŁAT STEMPLOWYCH 

obowiązująca w ł{rólestwie Po!skiem od I (13) lipca i884 r., ze zmia

nami, wprowaclzonemi clo ostatni·'i chwili. 

. Akcye, ~Wit11l13etwa 111binlow1!, obligt11~yn i li~1,y zt1HL<1w1111 ruskil·lt i wszel-

kIC~o ro.dfL.Jłl ln~n1l:lowyc:li, przemys\owyc:II i lcr11dyLnwy1:\1 towar1.ystw i sLowarzy
szen" obl1gt~eyo, ~m1Low<1no pnrn:t. zio111sLw<L. 1,ow11r1.)st.w,1 miejs\ciL) i i111rn insL"ytnc:ye 

pu~1l1czne .J<Lk 1ywnuz y,a~rnn 1l';r,1~c,. wsze] kiego rnrlZ<L.J Il .rrnpiory Jnka1:yjno, ;\lrnyn 
sw1adcctwa U<lztalowo, olll1g111;yo 1 \1sLy 1.c1st11w11u pnrllega.1ą 1.ct lrnżdy u1mtor irnpio

rów-oplal'.ie s1,pornlow1;j w ro:t.miarzu 1111stęp11jąPym: 

Ce1rn pa pi nrów wysokość 

do :)(I rnh. 
wyżej ii O ilu [Oli rnli. 

100 
" 

2iiO 
2:i0 500 

„ 500 1000 
LOUO 2000 
2UOO i\000 
il OOO 4-000 

4000 fi()()() 

riOOO 

· Aln.·e<lyty,vy-ub. krotlyLuwy. 
Ak"ty wszelkie, clotyc:t,ąco trnuzakcyj majątkowych: 

na sumci niiej iiO rub.-kop. 15; 

1 
2 
H 
!f 

ii 
Ci 
7 

LO 

opt11ty st.mnpl. 
li) kop. 
80 ,, 

l'llh. :lii 

Arl..::uszc .kupo:novvc-ob. kuponowo arkusze 
A"ttest;n.t.y, <lyplou1y i śvvin<leet.vvn szl:colne od stomplt1, 

wolne. 
Bilet;y. ~~e~izuraluc z pozwoleniem drnkowani11 książki-kop. 80. 
- na 01lb~or pism poroydyowyc:J1, gdy pronnmornt;1 przcwyższit rs. 5-k. 5. 

- na odlHÓr lrnrespondencyi 1. poc;r,ty (ror·wiL1) rnll. 1, 50. 
Ce<lnly 1:11 przewó:t. wewnętrzny, coduly rlróg żeh1wFlt i komór celnych, 
· faktury, frnehtowo lrnrty krótkie i konosmnouLy, ZiL ark.-kop. 10. 

Cessyc na warr11ntacli, codnh1ch i. t. µ. -,-wolne. 
„ m1 frncht11Ch-wolno. 
„ . sporząd1.ano aktem od11zioluym-stcrnpol akt. 

Czelu.-wolnc. 
Dec~z~<-~ wladz rządowych, wydt\no na żądanie proszących \Je:t. względu 

ntt, 1losc arkuszy-kop. 80. 
1irog zolaznych w spaw11ch taqfowycli-wolne. 

1")eklara.cye antrepronerów...:..knp. 80. 
członków towtLrzystvrn wzajemnego kredytu: 

111L sumę niżej ruh. 50-kop.' 15. 
„ ocl rnb. 150 włącznie kop.-80. 

celne 1rn towary-za arkusz kop.-80.o 
- licytantów 1lo tLntrcpryr. i dost11w rY.a/lwych-kop. 80 . 
Deklaracye poczi:.o'\Ve pl:atnicze-wolne. 

podawa~w do składów pror,Jiu, do urzędów probierczych~wolne. 

do korru.tet11 commry-wolno. 
poI»;c·zaJące :.mplatę cot prolongowansc·h-stornpel woksl. 



172 

prr,yję1·i11 odpowio1lzi:1h.1ośd za to;vary uioliozpieewo, z11 ru·Jmsz-kop. 80. 
zr,:L~e:wnie się proLousyJ rl.o towarow przewozo11ych w otwMtych wagonad1 

- i przy 01lbiorw 1.ownr<'m: 
im sumę do ruh. ii wl1\1•zniu-woJ1rn: 
„ „ wyiuj l'llli. :i-kop. :). • . 
Dlug;ovvc :.1obo"'~'h!'.'-HHH1 ws:r.elloc. 

11} osohiste, nie :r.11be1,pio1·zonu :rnst11wem-st11111pol woksl. 
hJ ~<Liinr,pi1:0;:0110 imst<Lwo111: 

1lo sumy n1l1. :) w.ląeznio-wolno. 
m1 smuę wyiej rnb. ii stempel t1k1.owy. 

Dnplikai;y co1l1!l-wolno: 
„ papiorow pro1:cntowyeh: 

<r! nie ohJożouyeh stemplem, :r.i1 Jm:1,1ty 11mncr: 
1m sumę niżej rnb. :)[J-kop. 15. 
„ „ or! ruh. 50 wJąeznie-kop. 80; 

li) ohlożouych s1.umplem-wolue. . 
Iu.do:;o;y piSi\llO 1m ,woksl11, WiUTt111tach 1 rowcrsach-wolno. 
Iut.ercy:.1y pr11odslubne: 

m1 sumę ui~e.i rnli. 50, :r.a ilrk. k. 5. 
„ „ o~i rnb. 50 wlą1:,r,nio-st1:1~pol ;1ktowy. . 

u:ont.ra.1.::t,y wszolkiu i umowy nHob pryw11tnych 1 ;: n:ąrlorn, orn;1, wsiol
kio i1kty, :r.astępujące kontrn.kty: 

ua sumę niżej rnll. 50-kop. 5. . 
„ „ tJti ruh. 50 wJ:ącznio-8tcmpel aktowy'. . 

Kont.ral.::ty o najem mios;r,Jrni1 i innych lnlrnl! mwsilmlnych, ,,, doda.tka-
111i do niol1 (nie wylą;'.:rnjąr~ 'umów, uskntommiit11yclt na podstawie k&iążec;r,ok loka-
lowych) , podlog;tją: . . _ 

i. Nic:mlożnie od ilości i1rkuszy, ;1,a kaidy rok. trwan1;1 kontraktu zwy~:;:a,)
nej opłacie stmnplowej: 80 kop. jnżcli uwac:wny w 111ch czyu&:r. ro1:zny wyn_os1 1~10. 
mniej 11iż :iO i nie więr:oj niż i500 rnhli;-5 kop„ gdy 1~zynsz roczny wy11os1 mllJOJ 
niż 5o rnbli-przyc;1,om cz11:ic roku liczy się im rok ci1!1•._ , . 

2. Obtoźenio stemplem trch z wymie11iunycli w !i 1 ko111.mktow, ."! ktoryeh 
termin najmu nic zosti11 okro:\lony lec;r, o,r,naczoną zostah1 tylko wysolrn8c czynszu 
.:m czas króts;:y od roku (Zt\ jeden mięsiąc lub zt1 kilka miesięcy, tygodni, dni i t. p. 
usk11tocznit1ją &ię przoz naklejmtie ua nie, tak p1:zy Silmom ~awarcin kontraktu 
jttk i po uplywie k11żdego roku trwauil1 umowy, marin stemplowe.i 80 kop. lub 5 kop., 
względnie qo tego, czy ~zynsz roc?;HY wyno8i w_ięcoj od 50. rnb._ . . . 

a. h.npie wymiemnnyc·.h w s 1 kouLrnkLow porlloga,F\, mezalo'.-me od liczby 
arlrnsz;y, zwyczajnej oplacio stemplowej-SO k.; gdy orygirrnt oblożorrnJ został stem-
plom 80 kop. i 5 kop., gdy oryginał obłożony zostal i5 kop. , 

4. Czynione na w1•111ienionyclt w § l i a konLn~kt;1ch i kopiach poswiadczo-
oh1 o zapłacie czyns:m są wolno od oph1ty stomploweJ. , 

Kopie aktów, kontl'l\któw; nmów lub zobowiązan, tak wyd1we przez urzę-
dy osobom pryw11tnym, j11k i wzajemnie sobie pr:r.ez osoby prywatne. 

11) gdy oryginaty podlegają stemplowi od 10 kop. do 50-ztt ark. l5 kop„ 
il} gdy orygilrnty obłożone. stemplem 5 lrnp.-:r.a arkusz kop. 5; 
c) gdy orygilmły wolne orl stempla, to i kopie wolne. 
Kopie decyzyj, uchwal wyroków. i t. p. dolnunentów, wy1fawano pt·:.rnz 

urzędy na żądnnio osób prywatnych, orni skli1clane przez osoby pryw11tno uriędom 
-z 11 1t r kusz, boi w;r,gęd11 na ilośó spis11nych Jlt\ arkuszu do!rnmC1ntów-kop. 80. 

Ii:rcdyt.y'Wy 11) przy napisaniu-za ark. kop. 80. 
li} przy ost(ltocznym obrnchunku opta~ają st om p c 1 wek s .low y z potrą

ceniom kop. 80. 
Ksiq~eezld, kwity na \Vldady i świt1dectwa kas oszczędności-wolne. 
Ii:shizeezki ohJ.•nehu.uli::w(.' i świadectw11 na wktady, jak akcye, 

każdy wniosek wyższy nad rub. 60 optact1 kop. li). 

Ii:sifp;;eezli"i robotnieze-wolno 
I~upo:no'Wc arkusze odnawiane, pr:r.y papiornch do rn!J. 50: 
- ;1,a każdy numor piLpiern kop.· 15; 
- od rub. fiO wlącznic-za każdy numer pt1picru kop. 80. 
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:u;::""ver<:,1H:"iy m:r.ę1luwo ;1, ws;rnlkikl1 ilrl,-t.il ilkt !mp. 81J. 
J~-vvity lmnkowo mi wkli1dy biożąc·e: 

m1 sumy Wi'Ższo m1d ruli. fiO- ;:a itt·k. kop. 1:'\. 
Ii:vvit.y d np o ;1, y I; o w o i l om bar rl owe: 
11) gdy wari,081:: dopnuowi111ogo lub ;r,m;L;11~io11'.1~0 pr11ed111in1,~1: 

niżSiliL od rnll. iiO-ila iLrk. kop. lii; n10 rnzszt1 od rnb. no- Z<L ark. k. Su. 
I!) grly w kwi1"wll . 11ie _.iost wyrnionin1!a warto~ć pr;r,odnli.ol,11,-:r.<1 ill'k. k. SO. 
- il od bi 1.1 r u p 1en1 ę cl z y, l.owarnw, lub lllllOgo nrnJątkn: 

11iL su11n1 do ii rnh. wląc·wio-wo.1110; 
wyżuj 1rnd rnli. ii-Z<I ark. kop. ii. 

- /.' 01ll;tnr11 zad;1Llrn, Ili\ :mm y :r.i1tli1Urn: . . 
niżej rulJ. i50-za. i1rk. kop. L:i: od rnlL :)0 wl.ąl·r,1110-kop. 80. 

List,y '.'-nst::1'"v11<., ---oli. ak1·yn. 
JH::ald.c.,r!Oill.::ie not.:rU.:i lm',1,kio-kop. 15. 
Met.ryki ws:r.elkich wy:r.1m1'1 i kopii: z 11it'h-za il!'lC. kop. 8(1. 

· 1io spis11 wujsirnw1:go-wol11e. 
Ohii~·a<~ye-oll. ilk1·yo. · 
I"'apiery zag;rauiezue-ull. 11kcyo. 
J=>:aszport:.y-od sto111.p.li1 wol110. . . , 
Polc~vit.ovvauia., wy1li1110 pr;:e;r, urzęrly 1 11nl,iLry11s:r.ow rn1 pr;r,yjęcin 

prośb, 11oku1111rn1.ów, rz1w1.y i pioniętl1,y-1.a <lrlrnsr, kop. IO. 
- z odbiol'll r•11y11sw komornia11ego, pisi\110 Ili\ ku111.rnktaell tiu SIJlll y 500 l'll-

1>1 i (11:1 ;t,iLS<Ltiziu nlrnillt ;r, .l:) 1·11urwrn 1887 r.)-wo1nu 1Hl sl.ornpla. 
]?'01•<:~eze:uia Ili\ :surru; du rnh. iiO-rn 11rlc. k. 15. 

„ „ „ 01l rnl>. i50 wJąc1111.ie-kup. 8ą. , . 
Pleuipot:eneye i upow11~1Iiu11i11 wszolkwgu ro1\Zi1.Jll, :r. wy.1ątk10111 niżej 

wymio11ionych: za iLrk. kop. 80. . . . . 
- 110 prowadionla spn1w wsądiwh pokn.111 1 sądiLC:lt ZJlLZilowych-wolnu. 
- do odliior11 Jrnrosp111leucyi-wol1w. . . . 
Podauin, 1n·ośhy, slrnrgi i Z<IŻi1lo11i11 ws;;elk1e! do wszyBLk1dt wli1.1li1 

adminis1.rncy,i11y1~h. sirnrliuwye.li, rlncllowuych i wojskowych, dr~ ws:r.xstl~ich urz1;1l_o.1~ 
jako1.t~i doniesin11ii1 wlad;r,11rn w i11turesio Jll'YWi1L11·yrn, 110Li1tk1 J~a1111ęe1_ow.o, rnpl1k1, 
dupliki i inne pism11 ohrnl11·zu, orn.;r, wsxysl.kio dol<tnrnnu do pr.1mb kop10 1 ~1~1l1Jks1, 
7. wyjątkiem dolączunyeh dok1u11un1.t'iw orygimdnyd1, ornil x wyJątk1em podim 1 prnsb 
uiżoj wymio11iuuycll-:t,iL t~rk. kop. 80. . 

Po cl tt u i n. i pros h y--:-wolnu 011 stomla: . . 
l) do B tL n k n P <Lit s 1, w i~ i jogo fili.i w intlm1sath hiLlld~uwych; 2) d11 1 n

stytncyj dobro 1·, /1 y n 11 y c il ws;r,elkio: ;1) t1o s ę 11 ;r, U1 w po k o_.i 11; 4) tlo w l 11 tl ~· 
p 0 ez t' 0 wy c h w pr:r.o<trniocio kurospnndoncyi; 5) tlo ws;r,ystk1ch. po sol s I, ~V. l 
ko n s ul at ów; ri) do w i a <lx sil kol ny('. h-w in1.ur1:sio 1tcr.ą1'.0,) si~ mlrnlz1o~y 
(z wyjątkom pró~b o świ11de1~Lwn, o kwnro.111ly. lub-k 1.1 p .1 o} 7) u. i~ 11~1 1 Q N AJ.] i~S~ 
NmJSZEGU l'ANA; 8) tlo wlarl:r. rnkrnckwh 1 o prxwicu; 1lo wo.islrn, $)) do wLu~x 
wlofoiai1kkh, gminnyf'lt i wiejskich; J~) o ~wia~e1~1.wa 11bor.twa: 1~) o wym111n_ę )11-
letów kusy paiistwi1 i o u1.11i111io platuoH1'i lrnpm1ow: 12) owy tl il .111 o pil s p.rn 1, o. w 
wcwrrnt1·1. krnju i <lo Cnsa.rstwa (1. wy,1ąl.kiem llilspur1.ow ;.11µri11111„wy1·h) uu1;r. p10-

longo\Vlt1tio. pitsportów i ws:r.olkio rlolą1::0:<1no <lo takieil proHh 1 '.1n11ly; yn o .u1~1u~·z1:~ 
uie zaleg!osci porlatkowyr·h :r. pn:yezyny pogorzeli; 14) o wi pi .,LI( po11sy1, p11.i:r.11,L!lle 
eme_ry1.111·y i o wsparl\lO .io1lnorai1owe: Hi) do wszy~Hkieh hez „w_y,.iąl,Jrn . ~ 111: ~ '.\d c: ;v 
drog żeli1zHyclI,.prywaLnyr:h 1 r:-:ąclowyeh; .lu) tlu towmz)sl.w <ltog ztJ,11111ich 
w spi·i1w;1clt taryfowyi:h. . . . . . 

I'olisy · towi1rY.ystw ubo:r.pioe1.0i1, 1.1n1il kwil.y i rndtunki, z11sLępn.1ąeo polisy„ 
gdy suma składek aselrnrncyjuyd1: . . . . • _ 

mniejsza od rnb. l:i- za ark. kup. li'i: uto m1110,Js;r,a ot.I ruh. lo- 1.il i\l'k. kop. 80. 
Poz'\Volcuia wsiolkic-z11 ark. kop. 80. . , · 
Przcka:.1y: 11) z terminen fi-tl11iowy111, pi:muo wewnątrz pai1stwa-wolue. 

hJ z terminem dlu:i.szym -stempel wolrnluwy. , . . 
Rachunki hic:;;ące, oLwiornno prn1iz pt111st~vowo, publ!cz1.10 .1 .pry-· 

watne instrtucye, jalrntc:i. przez kantory banklorsl,ic, spocyJ'.dno md1unk1 l!wząco, 
zahe;r,picczoue papiornrni proeou1,oworni, obJoznnc są w. znmmll :0:<1 Jl.roport:.Jomdną 
opłatę stemplową CS 15 usL<1wy stemplowe,]) na '.<ms111iz10 Ukaw z 1lurn 20 1111.ogo 
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1888 1" spccyalnym porh1tkiem, pohiernnym względnie do terminn i sumy wypoży

,czanej w bicżąr·ym racl1unk11 spilcyalnym, Ii1·ząc roc;rnie o.2W0/0. 
1{aeh11uld: a) t1kccptow1ttto przez rll11żnik<1-stempul weksJ.: 

1 ·1r111;a. Spe1;yalne rnelrnnki bieżąco rlla obrnchunku ustanowionego orl 

nicl1 ]Jo1iaUrn zmnylrnnu są w lenninach 11io rllnższy!'!i narl pólrorzne. 

/J/ 1lostawców i a11trnpno110ró11', skli1dano rząrlowi: 

na s11mę clo rub. 5 wJącznie-wolno: 
„ „ wyższą orl r111J. 5, za ark. kup. 5: 

c! moklorów' na sumę kurtażu: 

mnicisw ocl rnb. lii-:rn ark. kop. 15. 
tl) sli-fadnnu prr.tJZ slL1żhę, wydatków domrnvych-wolne. 
e) z polrnitowaniem odhiurn pieniędzy na sumę: 

do mil. 5 wlncznie wo\11u. 
wyższe od rub 5-r.a m·k. kop. 5; 

i') zwrot.no-zn, ark. kop. 80. 
ś-.\,viadee.t'W"a wsr.e\kie, w tej liezbie cechowe, z wyjąl.kiom niżoj wy

mienionych-za arie kop. 80. 
- szkol n o, termi1rntorskie, nb1)s1.w<L, o o1anie zdrowi<1 kanrlydlltów clo 

szkól. o tożsl1mufici osoby-wolne. 
-: ndzialnwe-ob. akc)'O. . 
s-;,viailent·'V\Ta do:peluioIH'·~·o sk.hulu (w składach 1ow11ro

wych)-5 kop. przy wyll1nrnnin :Jwiadedwa, j1Lkoteż priy każdern pr:.rntrzymywaniu 

świadoct.w. 
lTll'aya. Przy nnpisaniu na wy1lanum prze:;, skla1I low11ry zwyciaj nem 

św i a 11 e c tw i o il opolni o n o go s kl ad 11 l nb ś w i arie et w ac h 

z as Li w u pierwszoj i'.Osyi, świadectwo to okfa1ln. się stemplom pny po

mocy skasowania arkusz" papinrn wekslowego t.ej ceny, jaka odpowiari<L 

ror.miarowi pożyezone.i na :r,astl1W towarn sumy. 
'l'esi;:uneu:ty-za ark. kop. 80. 
rrratty i 'veln;;le-stempel wekslowy. 
Warraul:,y na ::mmę; 

do rnb. 50-za ark. kop. rn; 
01i rub. 50 wJącinie-za ark. kop. 80. 

Weksle-ob. zobowiązanhi dtngowe. 
~Vypisy różne-r.a. ark. kop. 80. 
Zob<>,vią'..łlauin •llng;ovve wszelkie, osobiste, jako to: weksle, re

wersy, Zitbozpieczone zastawem lub nie zabezpieczone (z. wyjątkiom r.abezpicezo

nyillt zastawem na sumy mnieJSltJ nd rnb. 5), rnchunki, podpisane przez 1Uużników

podlcgają stemplowi wekslowemu i tioplitcie procentowe.i 11<1 rzecz kas miejslcicll. 

Jeżeli pożyczka, zaeiągnięta w pai1st,wowych lnb prywatnych insl,yl.ucyach 

kredytowych na zastaw papierów procentowy<'h lub tow111'Ów, na sumy wyżst:e od 

rub. 50, iostaje prolongowa1rn na termin rlluższy od D mi2sięcy, i jeżeli prolong1~ta 

ta zapis;tną jest na akcie głównym, to clo al{tlt takiego nnleży dolączyć 8tempel 

odpowiedni sumie nie1iregulowanego i r.aprolongowanego dlugu; wzmianka o tom 

1iowinna byc zrolliona na 11kcie. 
Jeżeli dokument obejmuje sumę wyższą nad rs. 50,000, to rloknmeut n~ileży 

pisać na dw6 ·h lub więcoj stcmplaeh ceny orlpowierlnioj. 
Wszi•stkie egzemplarze welrnl11, pisanego w Pid1stwie lub zagranicznego, pre

.zentowanego tutaj, podlegają oddzielnemu stemplowi wolrnlowemu ceny, odpowie

dniej sumie woksln. 
Wolny jest tylko od stempla egzemplarz, przesyłany jodynie do akceptu, 

z zaclwwanic•n forrmilności, przepisanych ko.deksom handlowym, to jest z wMun

Jdem, ażeby rlruga jego strona bylti przekreślona tak, iżby nie bylo rnlojsca na in

dosy i ażeby a gó1·y n,1 pierwszej stronie b yla wzmianka o tom, że egzemplarz ton 

.służy tylko do nk·~eptu. · 

Weksle w walucie zagranicznej opla.cają, przy prezentacyi w kraju, otempel 

w propornyi, objętej t.abelką. 

I 

I 
I 
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Zasady obliczania stempla proporcyonalnego. 
(aktowego i stemplowego). 

1. W 1.ych wH1,ystkic\i wyp11rllrnch, grly <Ikt po1Ucga stemplowi prop11rcyo1rnl

ncmu (wokslowem11 i aktowemu), :rn podsLciwy do olllier.enia eony HtBmph1 sluiy 

ogólna s1rnrn wszi'stkit:lt wypfat, n.kl.em objqtych, ZiL <licly CZi\S trwania kuntra.ktLl

§ 2B i 24. 
2. Gdy prr.y spor1.ątilmni11 akLll suma wyphit. nie może być naprz1'id ustano

wiona, opll\c:a się stompcl prosty 80-kopiejkoW\' przy spis;min, a rcsY.tę do ceny 

w.tasl~iwcgo st,empltt dopla1m się przy osL<1Le1,:r,nym ohrnclrnnku. W tych zaś wypalt

lmd1, grl.y pewna częśó wyphit llł'>Że hyó '!. góry. nst.anowioną, albo wymienioną 

jest Sllllła zarlatlrn, oplc1ca Si(/ priy spisa11i11 umowy stempel proporcyonalny, wr.glę

<lnic rlo Wj'SO\rn~ci jOlfoej z sunt wyżsiycll, a resztę przy o)li·a<·hnnlrn-8 2i'i. 

3. W umowa.eh zastrzeżoni11 lrnry, jcżuli są ono przotlmiutem 01ldziolnego 

aktu-opłaca Si(/ priy 1rnpisll!lin aktn stempel prosty w cenie: 
a) gtly s1mu1 :r,,i,strzeżone.i lrnry nic jest ni~szą od rnb. 50~kop. 80. 

/;) g1ly snnrn ta jest mniejszą 01l rub. 50-kop. f>. I1esztę opl:aea się przy osta.

toc;,nym ol>rael1unlrn-\j 2fi. 
4. Jeżeli prze1lmiot akt.u nio może llyć oceniony, to opłaca się stempel prosty 

80 kop. ])olrnmonty takin wymieniono sa po szczególe w poprzednim wykaziu alfa

boti'eznyrn. Nale~:ą do nich: doworly zastawu i depozytn z wymieni1Jniom jedynie 

sumy wy1rngro1l;1oniti,, rleklarneyc, zab1;ipioe1.tdąno od Hzle1'>rl i strat: zapisy zozwa

lają(\G, gdy wynagrnuzonie nie jo.si. wymicnionn; umowy o odtlanin na mw'cę, gtly 

snnrn w y1rngrodzonia niu .iost wymienioną. 
5. Przy aktach kupna i sprzr,1l11:i.y 111~1.iąLków przyjmnjc się ee1UL, zadeklarowauit 

do aktu przez strony, jeżeli t.11 nie jc:sL niższą od t\en y praw no.i :--- ~ 28. ,U•:e111: 

prawna dlil nmjątk:ów w Królestwie Polskiorn, uc:hwalą rnrtr panstwa Na,JwyioJ 

zatwionl:r,01111 l maja 188,1 r„ ustanowimrn zostal<L w ten sposob: 
11) dla grnntów wszol\\:iego rod/\t1jll, oprócr. oznaczonyeh w punli:dn /, togti 

arl.\'kulu - nona, wslrn:rnntl w a\ccie os1.it!.nicgo nabycLt, ocena hypol,oer.na, :r,a;;ta

wuw11, lub okruillona za pomnr\ą p<imn1)~enia p1·zer, 112 snmy prnyna.leincgo z um

jąt'.-::n 1lwomli:iogo podatku gruntowego, bion~t: na uwagę, którn z: wsr.ystkich wy

mtoni'.inyr,h ocen jest najwyższą; 
li) dla tir.it1łtiw gruntowych w osndnch i dzialów ziemi po miastach - oceny 

wslrnzane w pnn]n\ie a, j<Lk równioż cena morgi, wynos1.ąca rnb. 20, jeżeli jest. ona 

w j"ższa ori rcs1,t,y ocen: 
;,) dla rcszty niorncl1omośr,i, a w tej licr.bie ti1'1 f'tlhryk i zal,łi1eów - co.rrn 

w:olrn1,am1 w <Lkcio ostt1tniego nabycia. ocmrn hypottlczna, zastaw<nV<\ lub cnl~ow1ta 

przy nbei:piecz<Lnin rrnijąt.ku, z tiotlaniem do ostatniej - rrn wartośe, plaeu l1rnfa

mentu i t. rl. joduoj części sumy szi1cunkowoj, biorąc pod uwagę, ktorn z ocJn tydt 

jest W\'ższą; 
rl) dla towi1rów i wyrobów-ceny, oznaczone w connilrn gieldy wars7.'.twi-~iej, 

11 w l'illlie brnku w t11kuwym-ocona, dolrnuana przez starszych zgromadzenia g1el:

dowo110· 
"'e) 1lla opłat boztcrminowych, wnoszonych corocznie !nb w króts1.y1·.h termi-

nach-roczna ich suma, pomnożona przez 20; , 
f) dla oplat za czas, przeciąg którego zależy orl okoliczno.ści, roczna suma 

takowych, pomnożon,a prr.ez 10; , , . , . . , 
q) dla dochodow i procontow, ktorych wysokosc t11e Jest okreAloiia - ocena, 

dokonywana wocllng procentów prawnych, przyczem niedobór pl'Ocerrtów i op1<tt r.a 

czas nieograniczony lic:;,y Si(/ za ll1t 5; 
h) dla papierów procentowych, stosownie do punktu i:l-go § 3G 11stawy.-oce-

11a, ustanawiana co pól'. roku przez ministra finansów, wedle J;:tórcj papiery te 

przyjmują się na kaucye do antrepryz rządowych. 
· 6. Przy aktach dzierżawy majątku-r,ona stempla oblicza się WQ1Hc ogólnej 

sumy czynszów i innych opłat, zastrzeżonych w kontrakde, za caly czas trwania 

kontraktu. · 
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7. Pnr.y nJrnio o1lllt1nia nrnjątlrn 1lo Jrn_:r.pl,<1Lmigo 11żyt.ko.wuuia, st,ompo_l oplnca 

się <lll wymimiio~wj w ah:1·.ie su111y ~10C'l1;11l11,_ ~a Jo ,11:0!,t;„by~' '.'·~~1\gn1~i.y} 11'.a.J.'.\t.~11 rn 
caty eztis trw~rnrn kontrnktu_. ~~oehu1l ~~Il 111~. 111'.1~1, b)·''. rn~s1:llll 01l. h. '. 11 1,1J(~u10 ?1l 
oceny prnwuii.i, 1, ('.O do pi1p1010w gw.11.rnl.1111.1ni1 h-:-1111: 111!,:~"l' od .JH01 c.11i.1.1w i:ngw,1-
rantowŁL!lJ'l'h. Jeżeli 1lo bu1.pltttnogn 11zy~kowa1u11 ()(l1ln,1u :;11; nrn.ią1,uk, 11w mogący 

pr:r,yuiośó żtHillOgll 1lo<"11nd1t, . l,o llplit<·_tt Siii, H L1'.11~pul. pr1'.:;Ly. 1~ 1·u!1łl,l 80 kop.-:~ .il2: 
8. l't'1.Y 11mowa1·h 11 dostawy 1 11uL1op1 i zy. s11m,t ,1Uow Ji::;L s111n,1 w:;:r,ysLl11eh 

wymiouio11yeh wypl<LI.-~ :i2. 
9, l'rzy ;r.ollowiązauia1·h rllngow);eh plit('i :;ii; sl.1:u1pi:J u1l s11111y, nt1 ,j11ką fal;t 

jest w1-.5t11\vieny-~ il4. . . . . . 
to. l'riy 11mo1rn1·n o l!llJel!l osoll1sLy,. :;1u11ą 11ld11 . .)UsL s1u1111. wy1wµ:r1Hl1.Clllil 

I.il enly cza:; Lnvania kouLrnld11, 11 µ;dy Lurn1111 Luli llJ11 JlloL 11~Lt11111w11111y, l,o 1qua

grodie11ie rol'wo-~ :Jfi, 
LL. l'rxy 1m;owi\('.h ;r.,1wiązt111it1 ~p1~Jl~i, H1,P111pel 11pl!11·H si1: 111! s11111y lrnpital11 

r.aklitdowcg11, a prr.y nmoW<ll'h .r.o wspuJlllkllllll kmnt1111ly Low) m - u1l snmi w Jdadu 

wspóJnilrn tconrnttdytowugo-~ .'lłl.. , . . , 
rn. Prt.y 11stąpieui11 olldzwJ11ym, 11Jcl,0111 1·z1;~1·1 ,z1.ilrnw1ą:rn11 ko11Lrnkl,owyeh 

ophtct1 si11 sl.ompol orl sumy zolJ11.w1ą:-<t11 111·?tl11wt111y1.·h-~ .17. . . 
10. Z<Llironio11u Just, 1nsa1110 lol Im ro:t.t1oro111t) <'.h 11kLu11: 1111.1.:111 1111 ,]nilu Ylll ar

Jmsw, ornz ląewuio. w judn im 11k1·io n\~1111ro1bt y1· h pt1.rngrnfow, IH1dą1·) eh pr;r,mlm i o-

tem oddr.ioJnyl'li 1unow. , 
14. Joi:1:li 11Jd nie r,111iut1·i ~iii 11a j111lnyrn nrlrnsxn, L11 p1urw,~xy <ll'k!L~ll llliL 

mice wart.m\i: propon,yo1111luą, iL nasL1;p11u po kop. I:\ gili• p1urw:;xy 111·k11:;z .iusL l'O

ny uiżot.uj od kop. 80-~ 4~. 
li). Ud aktów 110Lt11·ytd!IJ'l'.li, 1·uwnrnów i weksH poli!1.ir11. si1; .1111 xas:ufaic ~.:i 

Nttjwyżst.ego nkt1:1.11 i rl. l rna.in L884 r. p~HfaLok 1111, l~11rzy:;1•, 111111s1, t g1111n WH\Jsl.rn·h, 
ustauowiun:r N aj wyżu.i 1.atwionlzoną .w tl.11111 14 grndu.m 1870 r: 111·!11rnl.ą. lurnul.ol11 
do sprnw Kr1\lostw11 l'oJskiego, w to.1 1Hufa.l prnpor1·~1" J11lrn ll1,L1 11Hl.111111w1111111 talco
wą tu·hwiLlą, to .iL~sL po 50°/0 od r·ony stompJa 1lt1w111n,1:;z1.ig1i, Wild.lu norm uoLllW!{ 

stemplowej dh1 KrólusLW<I :r, r. rnrm. ' . ' . ' . ' ' 
rn. Prxy u1uow1wh lrnp1111 1 spL'Y.e1l!1zy 11111,Jąlko'.v 11111ru1·,hn111 y1·h, ,.111kotozprzy 

umowach o pensyo dożywotnio, g1ly na mo1·,y ty1·h u111ow 1lilbywa11ym .)oot rnn.Jątuk 

nieruchomy - oprót·z stomplil aktowogo, wodJu z11s11rl w p1111kt:ie !f wymio11iony1·h, 
oplttc11 się jo,;r.cze 1rn r.11s11tlzio ~~ 8 i 9 Najwy7.szug11 ulrnz11 1. tlnin 1 m11j1t 1884 r. 
po rl lite k <Ikt owy - w su mi o rs 3 od lrn7.dogo 11ktn i ua r.11st1d:r.io ~ _7 11~gor. 

ulrn:r,u, po rl it tok al ie n 11 e y j 11 y w &toSllnlm 411
/ 11 1111 sumy :;;.11e1111lrnwo.i, usta

nowionej mL zasl~rlad1, pod punktom 4-ym 1Hlwy~u.i wys:r,1·zegól11io11y1·1t. 
Podatek aliewtcyjny uph1f'i1 się pr;1,y ::iamcm dokormniu ak!,t'iw, 11 podatek 

ttktowy przy spisani u uktn przez reje11t11, (na z11sa1faic prnw<L 11 rl. 20 cznrwca 18flil 

roku). 
Od podatku ttlienacyjnego uwolnione są: 

11) tranzakcye Uli korz:yś1" r.akla.d1\w uaukuwyd1. 
b) umowy nc1 zmianę nieruchomo8r·i, przy poJ11bow11ym ro;1,dxi1tle 11111.iątl~owym. 
17, Przy przechodzeniu mają1,lrn 11iern<'11omcgo lub l'llcl1olllngo w drnµ-10 ręc~, 

J~ZY to w dro1lze spadku, działu lub titlrowi;my, opl1t1"<t ::;iq sp1wy11J11y po il at e k 
spadkowy w 1rnst1~p11jącym stosunlrn: 

l'rzy ~r1,ochodzeniu nmjątlrn: , . „ . 

11) od .iodnogo rnalżouka do dl'llgiogo, do lm.1wny1·!1 '~ prostoJ llllJJ x~tQpn<.J 

lub wstQpnej i dzioei przybrnnycll, jakotor. do maJiouln'1w d;1,icl'i-w wysokost.~i 1"/n: 
h) do p11sierbów i pasierbic, do braei i sióstr rot:lzonyl'l1, prt.yrodnich :r, Jodm:

go ojca i przyrodnieh z jednej matki, jako toż do brntanków i sio:;t.r;1,ei'1c1\w-w wy
sokolici 4°/n 

c) du innydt krnwnyeh w linii botmtej trzeciego sl.opuia, opróe:r. Wj'rnie11io
nych W puulrnio /,, jŁL!coteż do krow11ych W linii bO!CllUOj CZ\Vill'LUgo :;topnitl·-W W'f-
SOJWŚCi 611/n-i · 

d) we wszystkicll innyeh wypadkaeh--w wys 11kośei b11/ 11 • • 

U1rnr111. W razie prośby spadkobierców, stumpel, przypatlt1.iący 01l 
nieruehontośr·l, może hyc\ roztożony na 5 lat, z oplatą na r:r.uc:r. slrnrbn 11//„. 
mi miesiąe; Dll rul'l1omoi:':ci prolongt\ta może byc' prny:r.narrn li(\ rok bez opla ty 
procentu. (Uchwala :.-: lipca 1888 r.). 

\ 
I 
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r.rll'aq11 o,111!!1111. Ostrby prywatna, p1·w11st,t\Wiają1·ę insLyt11eyon1 r'.'ą.rlowym I uh 
n8obom nrzęilującym akt.y i dokumenty nie oplac:ono .l111J 1110 cal)rn11'.1e10 oplaco,nn 
podatkiem st.nn1plowym, obowią:rnno są p1·zy s'.1nrnrn skl:Ml11111.u .iktnw .1 dnlrnm1:11tow 
optacaC. lrnnt.r11we1ieyę ste!llplową. (Na ;rns;11iz1e prnwa :r, 1l11rn 24 JW\JiL 18():1 r.). 

Taryfa dawnego stempla aktowego dla gub. ł<ról. Pol. 

wedle którego oblicza się 50°1o na dochód miast: 

Iul,ercyzy przedślitbno-ruh. l kop. 50. 
I~aucye, e'vil:reye i porączenia wszu.lkiL\ ltj•po1.1li:Z111J i uio

hypotoczno-1/2 °/11 • 

- Toż SfLrno w ogólnych wyrn~rnf'll-r11b. 1 kop. iiO. 
Ii:outrnJ;;::t:,y kupna i spno1tmi,y lub r.m11i1Lny ui<n·ucho111oścl-

~;,n;0 umówionego ::i:r,tt1",11Hku. 
kupna i spr:1.01laiy lub z11111iauy rn<~hon1ooci- 1 /,,~'/ 11 s:1.ar:u11kn. 
o <lziorża "'-V(( 'vieczyst:i :l/;"/11 01l 1.,xy11sz11 slmp1Lal1xowa111igo. 
dzierż:avvy ·teru1.ilH>'lvo, pot:l1lzierY.11w)', im.iem rzo1,zy i nslug, 

ornz o llosttiwy, a11trnpryzy- 1/,,0/ 0 u1nówi1111e,j s1rn1y. 
""l><'>lki uieakcyjno- 1/,, 11/ 0 kapi1.1tt11 wklt\1low1)g11. 
wszolkio główne: he:.<1 ozuuu:.•znuia suu1y ruil. l kop. iii). 

tlodat:ko~e. uchylająeo lub zmionii1ją1.·u koul.rnkty glt'.1w110-knp.15. 

o <lepozyt-kop. l5. . . . . . , 
"Vnioski tlo lrniąg hypot.ecznych n prxepis11u10 t.yL11ln w!asnosf:t 1111i.1ątk11w 

niernchumych-1rnbyLych prnez Jicytacy~-po "/5°/u zarlekl11rnw11noJ ~urny smcunkn
woj i koszl;ów. 

Zo ho,.,vi:.4"La-11.iu dlugowe z gwa1·111H~yą h1•potoczną·- l 11 /„. 
- boz gwarancyi hypotee:r.rwj-- 1///u· 

Taryfa dawnego stempla wekslowego dla gub. l<ról. Pol. 

wed ., którego oblicza się 50°1o na dochód miast: 

do rnli. noo 
Bil L 
fiOL 
901 

wl'ą1:r.11ie-rnb. - koµ. rn c11l r11b. 2,00L 
cl.UO L 
4,0lll 
n.not 
H,OOl 

dn :i.ooo rnu. 
4,00() 
(j,11()11 

k. 5l) 

" 

l,201 
l,[iO 1 

do GOO .„ HO 
" 9110 45 

1,200 ()() 
l,i'iOO - 75 
2,000 l 
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\1,0011 " 
12.(1110 

l:2,llO L „ tn,00() 

il 
4 „ 5() 
(j 

7 „ 50 

12 
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7. l'rny i1keie 01llh111ia nrn.iątlrn rlo 1Jo;r,p111t11ego użyUrn.wani<1, stornpel oplac:t 

się 01l wymienionej w akl'i1: sumy ~ltH·ltod11'.J1Lk1 mu~rn hyc. os1ągn1t;tY} lll<L.]:\1.!~11 ~<L 

mity czas trwania lrn11trnkt11. I~twlwd ten uto mozci !Jye rnzs;,)'lll . orl 6 /0 i;ur·ww od 

oceny prnw11Q.i, a eo du papicro11· gw11rn1t1,uwanyd1-111e n1z:o;r,y 1.Hl pro1·011Lt!W wgwa

rauttil\'<llly1·l1. ,J użeli du llezplat1u:go n~i· l;kuw11um tHlrl11.io się lll<LJątek, 1110 mogący 

prr.yuioi:<': żad11ngo tlrwJ1od1t. f;o npJa,'.a .oh/ sLempel p1·o:;Ly w, 1·e!lio 80 kop.-~ i12: 

8. 1'1·;1,y lllllll\V<Lf•h li tlostawy 1 illlLropryr.y, Slllll:( iLkLnw JUSL SllllliL ws;r,ysLl\teh 

wymienionyeh wyplaL-~ il:!. 
}). l'n:y zoliowiąz1111iad1 tUugowy<:.11 pJnd się sl.u1npd otl su111y, 1111 .jitką falit· 

j1~st w yst11wiony-~ B4. . . 
10. l'r1,y 11muw<e1·n n 11aj1:rn osulli.~1.y, s11rną aki.11 .JCSL s1rn111 wyuaµTntl1rn11rn 

r.u r·a.ly 1:zits Lrwani<L ko1it.rn.kL11, a gdy 1.1mni11 ton niu josl, usf.;L11uwio11i', t11 Wjllll

grorl;rnuio roi·zno-~ :li). 
· \ l. J'rzy un:owaelt zawią:rnui1L 8p<'ilki, sttJ111pcl npl<ll'tL sit/ od s1uuy kapitnl11 

;mlda1!owngo, iL pr:r.y 11momt«h zo wspólni kiom ktmlillHll'Low i·1n - 11rl ~lilii y wklall11 

wspólnilrn komtt1trl)·towego-~ :rn. , 
12. l'r11y nstąpioniLL otldzit\Juym ;1ktmn l'Zt!Śl'i wbowią1.1rn koutrnkt11w yr·h 

oplae11 sil/ sto1upol od sumy zohnwią:r.11!1 sc:nrlowu11yr·l1-s :n. . 
Ul. Z;Ll1ronione just pis:ulic kilku rói11orottilych nkL6w rn:r.t:m 1m Jednym ar

kus:r.u, ornz lą1·:r.011ie w jud11 l m <Lkl'ie różnurotlnj'!'h p<LrngrnJt',w, liędą1·1 cit pr;r,ctlrn i u

tom otldziclnrvh umi'lw. 
J4. Je:i.1di akt, nie :r.mio;1·i si1; ua jurlnym arkusw, L11 piurwszy arknst. nw 

mio1:. warto:k proporr:yo11aJ11ą, n wtst1:p110 po Kup. lii, gdy piurws;r,y nrkusz jusL l'C

u y niższej od kup.,81J-~ 42. , . . . .. . . -. _ 
lii. Uli tLktow Botttryul11yl'l1, ruwcr.'iow 1 wclrnlt pohwrn s1i;. un. z11s1uhw 8 :) 

Nttjwyższcgo ulrnw z d„ 1 nrnj<L 1884 r. podtttnk mL l~orzy~ó mim;L i gmin wicjst.dtl1, 

ustanowiony N1Ljwy'l.t:1.i ;mtwicuhoną IV 1t11i11 14 grnrluHL 1870 r. 111·1iwalą ku1111tct1L 

do spraw Krótes1,\\;<L Polskiego, IV to.i 1rndnl proporeyi, j;1Jrn liyln .. 11~L1L11owiu1m t11ko

wą Ut·hwalą, to jcsL po 50°/0 od eony stemplu ll<Lwuicjs:i;ogo, wn1llu 11orn1 ustawy 

stemplowej iih1 l\.1 óles1.w;1 z r. 18!5:-l. 
l(i. Przy u111ow1Lclt kupna i sprzedt1ży nrnjątków 11iornchomyt·l1, .ittkotoi. przy 

1lmowac!t o pcusye dożywotniu, gdy !lll moey tyeh u111ów rn1byWtL11ym jest majątek 

nicrnehoną - opróc-z stemplit aktowego, wedle rn;;arl w p1111k1:io 4 wymieuionydl, 

opfactt Shl joi;;r,1•ze l!lL t.<tsad:t.ie ~~ 8 i !J Najwy!i.szego ulmzu z d.11ilt 1 nrnja 1884 r. 
11 od LL tok a k Low y - w sumin rs il od lrnżrlcgo nkt.1L i na 7.tts1trlzie ~ 7 t ego:i.. 

ukazu, pod at ok al i c n <L cy .i u y w stos1111ku 4"/0 od st11ny srncunkowej, usta

nowionej rn1 ztt~tLdacb, pod ptrnktom 4-ym powyżoj wysz1:zegól11ionyc!i. 
Podatek aliomtcy.iny oplrt('i\ się przy s:1mem dokorn111i11 aktów, <I podatek 

itktowy prr.y spisiLI1i11 aktu przez rejenta, (lHt zasttdzie prawa z d. 20 czorwc;t 18flil. 

roku). 
Od podatku a!ienaeyjnego uwolnione są: 

11) trammlrnye na korzyM zakJadów naukowych. 
fi) umowy tlit zmianę nioruchomośd, przy polubownym ro:-;d:r.iale nrnjąLkowyn1. 

17. Pl'zy przecltorlzcnin majątku nie.rnd1omego lub rncho111ogo w rlrnglo ręcP, 

t:iy to w drotlze spadlm, 11zial11 lub rl:trowit.H)', opl am siQ sprwyalny pod a Lok 

spadkowy w następującym sLos1111k11: 
l'r:t,y przochod:r.euiu majątku: 
a) od jednego malzonlrn do drugiego, do krewnyl'l1 '~ prostej linii zstępnr.f 

lub wstQp1wj i llzioci przyl!ranycli, .inkote:i. do nrnJżouków dzied-w wy8okosci 1°/0
: 

li) iio pnsierbów i pasierbic, do braci i sióstr rodzonyeli, przyrodnich z jedne

go ojc;t i przyrodnieh z jotiuej matki, jakoteż do bratanków i siostrzci1ców-w w~-

sokoliei 4"/0 

c) du innych krewnych w linii bocr.nej trzeciego sLopniiL, nprór.:r, wymienio

nych w pnnlrnio h. jakoteż do krowJJych w linii bocznej czwartego stopnia-w wr
soko8ci 6°/0-i 

ti) we wszystkiel1 innyl'h wyparllmch-w wys·ikości b°fo. 
/Tu·11r111. W razie, prośby spadkobierców, stempel, prr.ypadająr·y 01l 

uieruehomośc·i, może bye rozłożony na 5 lat, z oplatą na r:r,ocz skarbu 11"°/". 
na miesiąc; od rnd10H10ści prolongata lll(}że być··prr.yznana na rok bez opJ atr 
procent11. (Uchwala z lipca 1888 r.). 
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U11·11,1111 '"/tilm1. Osohy prywatne, priotlst11wiają1:ę i11stytuero111 rzą.1lowym l uh 

mmbom urzęrlującym ttkJy i dolrnmenty nie opLwone J11!J 11~0 cal,lrnw1crn op!Mo.nc; 

podatkiem sl,nmplowym, obowią:.rnno są pr1,y snmem skJ·a1fant11 akl.iiw .1 tlnl-=11mn11tow 

oplttcaó lrn11Lrnwe11cyę stemplową. (Na MtSttd:r.ie pntWit '/, 1l11i1L :24 111a.ia l8():l r.). 

Taryfa dawnego stempla aktowego dla gub. Król. Pol. 

wedle którego oblicza się 50°10 na dochód miast: 

Int.crcyzy pn:eriśl1tb110-rulJ. l kop. iiO. 
I-iaucyc, (''°vil•cye i por(i<"'Z('nia wsznlkie, hypol,twwe i 11in

lty pot.eczun- 1/ 2°/ll' 
- Toż samo w ogóluyeh wyrazaeh-rub. 1 kop. i\O. 
Ii:ont;ra.1.;;:1-.y k.upna i spr7.01lm~y lnb 7.llllli<Lny uie1.·11chon1ośc1-

2/,11/0 umówionego s;1,1wnnlrn. _ 
knpna. i spr1.edaży lub Z<Lmiitny ruelaon1oc<:n- 1

/:."/0 s1,aeu11lrn. 

o <lz.inrża vvą 'vic<,zy!'ii;~.1 "/,"/ 11 01[ cr.ynszu slrnpil.alizow:rnr,go. 

tl,;,r,ierżnVV . .Y ·te1·1uino,ve, pud1lziorż<tW)", 11n.jnm rze1,zy i 11sl1111, 

ornz o dostawy, anLropryzy-t/5
11

/ 11 1111łl°lwi1rnoj sumy. 
spółki :nic akcyj uc- 1/ 5°/0 lrn.pi1.td:11 wkl:atlowegu. 

• - ws'l:ollrio g:J:ównc: he~ oz11aezcuia i;.;u1uy rnl>. l knp. iio. 
<lo<la tln)vve, nohylająco lub Zlllioni<Ljąeo kon Lrnkl.y glównc-kop. 1:1. 

o <lepo,;,r,yd:.-kop. li). . . . . . . 

~Vuioski do lrniąg hypotect.ni•ch o pnrnp1sa1110 tytuli1 w~ns11osc1 llltL.Jąt.kow 

nieruchomych-nahytyclt przo:r, licytaeyQ-pO 'g/ 11 zatleklitrnwtrno.1 'nmy s;rncnnko

woj i lrnsztów. 
Zol><>vviq'.l.'ania dlngowe ;r, gwarnucyą hypn1.ur,f,]]ą-1°/w 

- bez gwarnncyi hypotecwcj--'/,°/o· 

do 

" 

Taryfa dawnego stempla wekslowego dla gub. l<ról. Pol. 

wed .! którego oblicza się 50°10 na dochód miast: 

rnb. HOO wlą1~znio-rub. - kop. Hi Otl rllh. 2,(11) 1 d.n :i.ooo rub. l k. 5(J 

BOl do 600 rio il,00.1 !i,000 2 
4ii 4,001 !i,000 ;~ 

fi01 900 „ 
" (}() !i.OOL ~ l, ()()(I 4 ii O 

\)01 l,200 „ „ 

l,201 1,iiOO 75 „ (I.OO 1 12,0i)() (i 

l,iiOl 2,000 l .1:2,00l „ l5,()IJ(J „ 7 " 
50 
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STEMPLE WEKSLOWE. 
Y.~\ bll1n. pla1:i się 

m1 rs. l'S. kop. 
511 Hl 

100 15 
200 i)() 

300 40 
400 ii:i 
51)0 71) 

()(li) 811 
70U Du 
800 1-1 

uoo l,15 
1,0IJO 1,20 
1,500 UJ o 
2,000 2,50 
il,000 il.70 
4,000 n; t5 
fi,000 6,80 
8,000 !l,-

10,00ll 11,40 
12,000 rn,80 
15.000 15,GO 
21i;ooo 21,-
25,000 27,60 
30,000 :13.fJO 
40,000 -12,-
."i0,000 ii4,-

- 178 

STEMPLE AKTOWE. 
:t:;?.o,,.dzial. Cen.a arl.:. 

1. ud 50 1'lu ilOO rs. 1 rn. 25 k. 
2. wyżej 300 

" 
DtJO 

„ 
;, „ 111 

•) no o llo 

" 
1.5110 ii ·10 

4, 1,CJ(I() 
" 2.UULI "j 10 „ 

:i. 2,00:J il,000 11 
" (i. 0.()01) 

" 
4.óUU " l:"i I.i:) " 

7. ,, 4,500 G.0011 " 20 00 ,. 
8. G,0011 7.5011 28 
u. 7.500 

" 
H,01111 ., il! 

10. ,, ll,000 
" 

10,IJlli\ „ :·ł1i 

u. „ 10,000 ,. 1:2.000 „ 41 
12. " u.ooo " 

Ll,000 „ 48 ,. 
u. ,, lil,000 

" 
lii,0()11 

" 
5?, 

14. 
" 

15.00'1 
" 

18,000 „ Gil 
15. 18,(10() 21.000 " „ 

" " 
71 

16. 
" 

21,00U 
" 

iltJ,0110 
" 

rn;1 
" " 17. 

" 
;JO.OOO 

" 
4ii,OOO " 

l5ti 
" 18. 

" 
4ii,OOO 

" 
ti(),1)()1) '.Hl „ 

LU. 
" 

UO,OllO 
" 

riu,ooo ai~ 

21). „ D0,1)00 120,t)I)() ltL5 
21. "120,000 " 

liifl,0(11) iil!) 

22. "150,000 " 
2:.l,),1)()1) 781 

" 23. „ 22i'i,OOU :wo.ooo l,Oill 
" 

Podatek państwowy od przedsiębierstw *). 
(NAJWYŻEJ zatwier1lzono w 1lnin 8 120) czerwca. 1898 l" prnwo, obowią

zując,L~ ·w c11łern Pai1s1,wic od dni11 1 !JB) styezni11 1808 r.J 
Podatek pa!istwowy od przedsiębierstw pobiera się: 

aj orl prz1:dsięllierstw ltalllllowyeh, kre1iy1.owyclt, asekurncy.inyrh, komiso

wych i wszelkiego rodzt1ju dostaw; 
b) od przudsiębicrntw p'rzomystowycl1, jako to: fabrycznyeh, kopaló, rzemioAl-

.uiczyeh i transportowych, i · 
c) od zt>.ięć (proc:cderówJ osobistych. 
Podatek sldada się z 2 cięści; za.aa.dniozago i dopełniającego. 

Podatek zasadniczy. 

Poll.atck 1msa11niczy pobrany zostaje pr.zez wyifanic :lwia1lcetw ws:i:ystkirn 
·powyżu,i wymienionym przedsiębiorstwom i 1.a,JLlciolll /. wylącieniem wslrnzanych 
w ~ n nowego prnwŁL; mi!Lnowicio wo I nem i są orl oplaciwia tego podi1tku: wszystl,ie 
pr1.odsięl1iet·st.wt1 slrnrbowe. 1.iomsl\iu, filantropijnn i t. p.: instytu1·ye spotucznc, 
sz:koly, Jrnsy omorytalne, pogrznbowo i t. d., zaś :t. priodsiQbiurstw prywatnych ua
.stępttjące: wzajemne 1tbnzpioczeuia, lrnd111io, rostauracyc i 1„ d., przy rostn·saeh, o ile 

s4 prowarlione sposobom gospodarczym, stowarzyszenia robotnicze z kapil.alem 
iakfodowym do 10,000, o ile liczba najmowanych robotników nh1 przewyższa 4, 

lcrznico, miejscowośei kuracyjne, biblioteki. musnt1. teatry, cyrki i L d.: szkoly, 
pismn, peryorlycwe i wszelkie wy1lawnictwa po zti obrębn111 stolic i miejscowo8ci 

J klasy i wiolo innych. , 
Cellom określenia wysokości podatku cało panstwo podziclonem zostalo na 

klasy, za8 przo1isiębierstwa handlowe i przemyslowe i zajęcit1 (procedery) osobiste 

na rzęcly, ob. tabliro I, I[ i III. , 
Podzit1l pt1ństwa na klasy, pn:odsiębierstw m1 rzędy; jakoteż wysokośc 

opłat uclnvt1lomi :l,()s1.ają w droclze prawodawczej 111L .lat pięó. 

·Tablica podziału miejscowości państwa rosyj„ 
skiego na klasy 

(prócz Petersburgt1 i Moskwy) uchwalona 1rn pierwsze pięciolecie 1899-Hl04). 

I-s1'tl KLASA. 

Jfr nesarstwie: Charków,. Kijów, Nachyesowa1'1, Odessa. Rostow n./D; Ryga 
i Tyflis. 

W Krrilt!stwi1:: Lótiż i W arsztLW!L .. 

. •·) Nazwa. nrzędowa tego poiitltlrn . bnmi:. ,1 gosnd~rstwieunyj pro1~1yslo~y~ 
na.log". Jlrzyjęlismy nazwę „poLlatlrn 01i pr:i:edstębterstw ze wzg_lę1in, ze bllze.1 
i dokladuiej określa przedruiot. Ttoniaczctiie wyrnzu . „pl'OmyslowyJ" priez prze
mysłowy, jak to w pablicystyce się poi1ickąd utarło, 1iwiiżamy za błędne, grlyż po
jęcie przemysłu ',jedtm tyl.ko' obejmnje rodzaj zajęch>, ·nie. zawiera on w sobie ani 
handh1 ani procederów oso bistych;'również podatkowi nowemu podlegających. 

12·~ 
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II-ga KLASA. 

W Uesur~twie: więk,.,ze milista cesarstwa, jako to: Astracha11, Bordyczew. 
Białystok, Kowno, Libawa, Mii1sk, Niżny Nowgorod, Tagan~ 
rog, Wilno i inne. 

IV lCrtilestu·ie: żadne. 

III-cia KLASA. 

W Ces11r"t11·ie: wszystkie miasta i powiaty odr.naczająco się hardziej rozwi
niętym przemyslem luli łHWL'llem; jako to: Brzusc;-Litcwski 
Grodno, :Mitawa, Mii1sk i t. cl. 

IV Kidl,•st·1cie: w gnb. 1Vars:aws·kieJ: m. Wloclawek i powiaty: warszawski, 
kutnowski, i bloitski. 
KaliskfrJ: m. Kal is;.:. 
Piotrko1cskiej: m. Piotrków, Tomasz.ów - Rawski, Ct:ę.stochowa 

i Pahim1ice omz powiaty: beudzi1'tski, lnzozil1ski i ló1i?.ki. 
Kiel1•1:kiej: m. Kielce. 
Lu!J1,/skief: powiat lubelski. 
Lom:1;1iskfr.i: m. LornV.a. 
Si1•tll1:ck1Ai: m. Sielllcu. 
.Nad omskiej: m. Ha1lom. 
S11.1t11lskiej: rn. Snwalki. 
Plockfr.i: nL Plock. 

IV-ta KLASA. 

Wszystkie pozostałe miejscowości. 

Świadectwa winny byó wykupywąuo clla każdego odllziolnego r.aldadu llan
dl~wogo lub prze!llyslowego, lrniltcgo statku parowego, jak n'1wnit'?: dl:1 każdego 

zaJęcia (procederu) osoliistcgo, :i:a wyjątkiem wska;,,anyeh w § 6, 

Każde świadectwo I rzędu dla prowadzenia prr.cclsiębicrstwa hanillowogo daj1~. 
prawo nl,rzymywcmia trzoch skladów, Il rr.ęd.n-dwóch skladów i Hl r;.:~1l11~jetl11u

go składu colom 11trzymy1rnnia większoj ilości sklalli'1w w prwdsięhiorstwacl1 han
dl.owych, .jak r6w1~ioż jakicllkolwi~k skhl.llów w przęrlsiębierstw1teh przemyslows1·IL 
wrnny byc wyknp1ono spccyalne swit1d1wtwa skl11dowe. 

Świ:ulect.w:t winny być Wj'knpiono pr;.:cd 1 styczni<L każ1lego roku. · Świo~o 
otwarte przedsiębierstwa, o ile powstają po 1 lipc11 oph1ct1.ią p<iln:ic;me :hviadnctw11. 

Podatek dopełniający. 
... l'odatck dopelniający pobierany zostaje od wszystkich prr.cdsiębierstw i ztt

.1ęc (proceder6w) osobistych za wyjątkiem wymienionych w. \j 6. l'rnwo i·ozrc\żnia 

dwie gl?wne grupy: A) przedsięllierstwa obowiąr.ane d.o puhli!rn(•yj sprnwozd1d1 
z obrotow i B) wolne od tychże publikacyj. 
. Do grupy A należą: Towarzystwa akcyjne. udzial owo i in no, om;,, wszelkie 
~nst.ytuoy~. kredytm~o, .do grupy B-wszystkie pozostałe yrzorlsil/bierstwa handlowo 
.1 p1z?m~~to:vc i iaJęl·1~i (procodeyy). o?ob1sto ekspodyt~ro1y i agentów giełdowych 

z. wyJątk1em· a) przeds1r.;,b1o:·s1.w 1stn10.1~eyd1 m!llOJ, a111zel1 rok, Il) drobnych przed
s~ęb~erstw hai;cllowych (LV 1 V rzęl~ll) 1 pr;,,ernyslowych (Vll i Vlll rzędu), c) przed
?Iębierst:v, ktorych zysk og?lny w Jedny1~1 rewirze ~odi~tkowym (w Lo1lzi mamy 
ich. 4) nie przewyzsza w rnrnslaeh 1-sze,1 kla8y (Lodż, Warszawa) 250 rs., za~ 

w 1µnych 100-ló9. rs„ tiJ ekspedytorów i agentów gietdowych, których zysk nic 
vrz~wyzsza podWOJ!l-Cgo podatku zasad~1iC'zego i e) !Inrtowyeh skladÓW Spirytualiów 
1 wrn oraz fabryk 1 zakładów, podlogaJących oplaoio akcyzowej. · 

l'odatek dopelniający w grupie A płaci się 1) od hP.italu I 2) .od zysku, 
w grupie B 1) od zysku i 2) jako po~(l.tek rozkhtclowy. • '. _ 
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Norma podatku dopełniającego. 

i\) DLA Pll/':EDSH/BIERSTW GIWPY A. 

1) Po1l<ttel.: od kapitału wynosi :i;200fo kapitaln zakładowego czyli 15 kopiejek 
-od każdych 100 rnbli tegoż kapitalu, pn:yczom na rnchnuek togo podatku 11al1ezane 
zostają wszystkie świarlectwa wykupiono dla przedsiębierstwa pod postacią podatku 

zasadniczego. 
Gd)' wiQc ogólna snma śwh1rlec1,w wyrównywa sumie obliczonego podatku od 

kapitału, podatek ten nie zostaje pohrnnym. 
2) Poclafrk 01! :ysku. eplacają jc1iynie przedsiębiorstwa, których zysk czysty 

przono>i 3°/0 w stosunku następującym: 

Od. przedsiębiorstw :i: zyskiem orl 30/o - 4°1o 
" " " 40/0 - f>O/o 

" l)o/o - lio/o 
,, 60/o - 7°/o 
„ 7°/o _,8"/,) 

80/0 - go/o 
„ 90/o --10°/0 

Powyic.i 10°/,,, 

B) DLA PitZEDSIJi/BIEltSTW GIWPY H. 

1) Podatek :i11 :lJskii pobiem się w stosunku 1 r.ull.la od każdych BO rubli 
ezystego zysku po 1rnLi BO rn,.;y wzięti\ cenę opłaconego swiadoctwa podatku zasa
dnicr.ego. Gdy więc świadectwo handlowo Il rzędn kos11tuje w Łodzi 125 rs: czy
sty zysk nio przewyższający 125XHO-czyli B.750 rs. będ:i:ie wolny od podatku do
peiniającego od zyslrn; gdyby zysk wynosił 4,750 rs.-podatek ten będzie pobrany 
od 1,000 rs. w stosunku 1 rs. od każdych BO czyli Bil rs. B3 1

/, kop. 
Podatek ro:ktarlowp - pozostał w zupelnośc\ taki sam, jaki byl dotychcza.s. 

Dgólna suma tego podatku zostaje określana co a lata dla całego Pal1~tw~ w. de
partamencie handlu i rękodzieł i rozkłada się na poszcz13gólne gubei:n1e 1 i:uasta 
w stosunku do stopnia rozwoju w nich. przemplu i hanrlln._ W gubcrma~nych 1zba:ch 
skarbowych z udt.ialem biegłych zost<1.]6 okroslony dla lrnr.<lego rodzaJ.11 przeds1ę
bierstw średni_ czyst,y zysk, i w stosnnlrn do o~rzymanych. w ten. spos?b czystych 
zysków. zosti1Je pro por cy o n al n ie rozdzielona, z gory okreslona 1 na guber

nie lub miasta nałożona cyfra podatkowa. 
Celom nllltwionia izbom skarbowym okrnślenia średnich czystych zysków, 

wszystkie przedsiębierstwa handlowo pierwszych trzech rzędów, zaś .Pr!'emyslowe
pierwszych sześciu rzędów obowiązane są pod k a,r ą 100 rs. zlozyc. prze1l ~/lH 
kwietnia każdego roku cleklaracye pocllng ustawioneJ formy, pr:i:ysylaneJ przez izby 

skarbowe bezpłatnie. 

Spis towarów, które należą do rzędu V-go przedsiębiorstw handlowych, wy
szczególnione w dodatku do § 48 a zatwierdzone przet: min. fm. l/XII 1898 roku 

(do roznoszenia lnb rozwożenia). 

1) Przedmioty kultu religijnego dla cbrześcian. 
2) wszelkie wyroby galanteryjne krajowe i drobne zagraniczne: guziczki, 

haczki i t. d. 
3) Towary blawatne wyrobu krajowego. 
4) Kapelusze. czapki i ubiory gotowe. 
5) Skóry jelenie, wilc?.e, zajęcze i zwierząt domowyc!1. 
6) Wyroby skórne: obówie, lrnlosze gmnowe i cernty. 
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7) l\fazie do osi, kół, pasr1w i t. <l„ mięsianiny do czys;r,czo 11 ia metalów, 
sklejania szkl!L i t. d. 

8) Kosmetyl{i pochod:rnnia krajowego. 9) Korzenie, t.rnwy, i wszellcio 11nsio11a, nawot lulrnrskio i do farbowanin·-
10) Zegary, uio opmwione w :-:Joto. 
11) Ludowe instrumenty m1111yrznc. 1'2) Binsty, sticttrntki i inna podol.Jnc 1ryroby i gipsu, alubnsLru i glinki. 
1B) Zabawld dzicdnne. 
l4) Przedmioty do pisania. 
15) 1"11czynia kuchenne. 
ml Szrrnry, siltłki, worki i t. d. 
17) Noże, Kosy i sierpy. 
18) Ws:r,elkie WDgi Z przyl.Jornmi do tycliżo. 
Hl) Instrnmen ty ręcwe do r11emiosl. 
20) Olów i śrut mysliwski. 
21) Koszyld i wszelkie wyroby powrol.11icze i bla8:mrw; story, krzesolk:a,. 

stoly, altanki i t. p„ wyroby z trzciny i prętów. 
•N) Wszelkie instrumenty rolnicze. 23) Towary kolonialne. 
24) Sztucz1rn wody mineralne. 
25) Wyroby tytoJ1iow11. 

i i 

j 

Iii• ;i.) z odd„1' •I . · , · , , , ~, (, lltl!lll lll!llllJl'Ulfli 
lI•.1~; t)\Vo.scu\l'h kln~y IV i b) 
11 " 11 mrn.1scowotic:ii~eit Il, UI i 

1 V khcsy 
inln, wn1.1ny i inno utrzymy-

r--uu1n \V J ('.O ach lrnud.lowyeli 

o- N.a ~ 1111w roe:rnln 
1 rzo.1 r.oo t!o 10,oou rnhli 

„VVysohi.:.c' 1 .... t .. 1. „ .. - - ---:. · ,,·.·1 ·' · \..•) · pora·\:u zas·1 l · Hi) Wyroby ;-: unfc'l'" ,, ':co!_ Jll("Zt~[''U .od lll''l.1•d-
li\w, kolici, rogu dr;,c>w~ ·~.\:~low .1111 ~·'.za11yd1: kami oni, n1ota' '' ' i:' a, prnnkr morskiuj i t. d. 
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<i 

celt•n1 okre~lenia 

i l n;::. „ i~ p r~~··ii Hl j' 'ti.; \•; \;: jt·.\,..; ;( r·:...:1 '-;..![I~ tj) J I! ~t.r:-: t n· ~i. 
tj•_'/ urr1~:;2~ tLtElit 1,i· iym ··t•fu ka.nt-!~·tt\l; ~nb 

"...:! -·,,:•/' :,: :Jr';n;····:: t~f·ło1: p!-/~•,in1ki:-
[H\r ! n~~ i y,·[1 ~,uuy··h \L.tr-11::.k~:.,·~: 

l>1"I.t"clsi<~f)it"l"!'-i0( ,,-_., ł>tlI1)-(i('·J·~li:i<~~ 
loinhard;:.. l...::1nlory. ,,·•·1.:sli, hudl->i 

1ir1 ,,_;;.,L :·. 

. l)o1u:y l..:0111iS(>"~Y<' i t:ranSJ.>Ort O'Y<·. 
;:l"iv. !~~~ ~~4~Hi=iry i fili(· tyt·hże don1{~1\i.· i kantonłw 

Don1y <- l.:spedycyJ ue i kan t·ory; 
przedsiębierst1ra prZt.'\';ozowe 

Z kapit:d.:m nkh1in'.'.-y;n 1 -_, yżej 
::n-o.uuu ru hlł 

J H11ny ~i~tnklr·r~kI1·. kan:,·iry 
ki„li ria_.t:\r pr...:~:il:-h~UF·r.-;! v:;.:. 

;,ci;:k ;;·1 

·.· 3Zel
'.1kier-

Z k~:.riftait::n !d.ti!~1.1lt1wvw t;, :yżej 
· ·2n11.t1nił rnh: 

l>1Hny kon1i~P,\"ł~ i tr~n~ąwrt ·.i;e 
i µl1J·F.~ne kantory tyehzt'· 

Wszelki<• domy e:;:spedycyjn;· 
kanvJry 

-:\a SUill<" 
P wyżej 511 do 30rJ tys. rubli 

Dla mieszkańe.:iw •:alego Paiistwa 

Z kapit':_leu: zakladow)m pov;yżrj 
;Jl} QO 2tt0.otl(I ru!J]i 

l:ornbard}: i kanF•ry \';ekslu. ujmu
Jąe·~ s1t; J•:tiyl!i(' 1ry111ianą pieni~·izy 

Z kapit~tlt.'~1.1 zaklado1;yn: po1ryżej 
;:io •l•:i :2no.rn111 rubli 

Fiik i agedm·y domó11· komis'1WYch 
i tran:;pc1nowyd1 i kanioró1r · 

I'rz''°'1siębi'-'I":>twa przewozowe (wy
_;,,~ v;szy dorożkarskie i parosiatki) 
,fo przewoz1.:•nia pasażerów i towarów·, 
nk utrzymujące 1r innrcb miejsco-

1ro~dat·ll kantorów lob filii 

Na sume 
powyżej 10,000 do 50,000 rubli 

. ::\'a sume . __ 
me więc'.':j nad. ~OJJOti rubli jedynie 

dl;, m_1eszkaucow pogrnnicznych 

Dla mieszkańców pogranirznych 

Z kapitalern zakładowym powyżej 
10 do 50,000 rubli . 

~ Na snilll~ 
me 'rięcej uar! 111,ooo rubli 

. 2'. k1pitalem zakładowym: 
me w1ęeeJ nad 10 OOO rubli z wy-: jątkiem instytucyj' wymienienioneJ 

w p. 10 § fi 2 ) 

Hndki, stoły i t. d. do wymiany pie- B_udki, S1Jly i t. d. do wymiany pieui~dzy w o~u. stolicad1 i miejsco- Uiędzy r miejscowotic'iar·h II, III wo~crnch I klasy i IV klasy 

Z kapitałem zakladowym powyżej 
10 do 50,00IJ rubli 

ŚWIADECTWA 

I rzędu 
1) dla zakładów han

dlowyf"h .... 
2) dla slrladów do 

niell należącyeh . 

I.l rzędu 
1) dla przeds. handl. 
2) dla sk1adów do 

nich należących . 

I1I rzędu 
1) dla przeds. handl. 
2) dla składów do 

nich należących . 

rv rzędu 

Wysokmil: podatku 

I! _ I W miejseowościaclt i 
\Vstę- \\' sto-1 --1 
dzie I licach li I '1 II I III J IY ) 

500 

30 

/ klasy ! klasy I kfasy I klasy i 

Ił ub J e 

150 125 100 50 

I 
I 

25 12 10 15 

30 15 10 25 20 

5 3 2 6 

I 1) dla przeds handl. 
I 

12 10 8 . 6 ! ą I 
1· 

V rzędu 
1) dla handlu rozwo

zowego. _ . 
2) dla handlu rozno

szonego 

I 
20 I, 

fi 

\ 

Wysokoś~ zasadnkzeg;o podatku od zajęć !pr.occderów) 
osobistyeh ob. Tablicę x~ III. 

Wysokość zasadniczego podatku cUa subjektów pracu
jących w przedsiębierstwach handlowych (podlng Tablicy III). 

! 

~ 9 1 Ii:uutory, hiura i inne zakl::uly po- ; Biura informaerjne, pośredui•'ze Kantory rekomendacyi pracy 1 rnne ,i•k Subj~c~ztklasy Sub_]· :~~i 1~~ę~lasv 1 

= fo:idnietKa handlowego 
techniczne i inne podobne podobne zak:tady 'ff 

J \ 

;-~-;--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~--~....!.~~~~~--~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~-lif~~~~~~~~~~-l~zędy !"'.~to--
7

~--------V\-T-s-tc-1--1--------1 

. i 

• 

10 l...:!l<•,vat.ory do przecho1vania zboża i slda<ly 
do przechowania cudzych towarów 

11 

Zaklady rest.anracyjn.e i <lo sprze
daży <letaliczueJ napoJó'l.v spiry
tuso-~vycb; bilardy, <lo1:uy zaJez<l:ne 

13 

15 

16 

17 

Składy hnrtovve spirytu.alió'VV 

Składy t.yt.o:uiu i sklepy do sprze
daży -tytoniu lub -vvyrobóvv i:yt.u

nio-vvych 

Herbaciarnie ka-vvarn.ie i 1nle• czaru.ie; zakłady sprzedające lin:ionia<lę, 
-vvodę selcerską i inne napoje 

chlo<lzące· 

Apteki 

Laźn.ie, -vvanny i t. p. 

Foko.je :cueblo-vvane. 

Zakłady do sprzedaży książek, gazet. 
i inny~h druków 

Do pi:c'.rteg·o CV) 1•zę<lu przedsiębierstw handlowych zaliczone! zostały rozwozowy i roznoszony po za obrębem miast bandel towarami, wyszczególnionymi w spisie, zatwierdzonym przez M:. Fin. l/XII 1898 r. {Dodatek 
do § 48 Ust.) (ob. str. 181). 

_________ LE~ą~zon~-~~!tl__~JlEZ!d1· 1 i1a1

1
1i~~~-1t~--~]g~n!;t[~~~;10~_0_ ~:dów lub I ,1% P~f:i~~i!-lil~faj~ W miejscowościar·h /f;i~J~ll W miejscowościach\ Powyżej 500 tysięcy pudów . oddzielne skl~dy . do plrztechowania -~-'~ ·' handlo- 1 8ś~~:c0h II I III nr ~~~~'~h Il li III i IV i 

i towarow za zap a .ę 
,._ wych lr klasy klasy I klasy klasy I kl~sy klasy 1 klasy I klasy 

J e żło 1 i k o m o r n e z a z a k 1 a d p r z e n o s i r o c z a i e : ]~ l------5-,0-0_0_r_u_b_li __ '1'' r--Powyze:r-i--do5" tys. rubli --,-- -:,·-i_e_w-ię_c_eJ~. -n-ad_l_ty_s ___ r_u_b_li-- Domy zajj}tdne po za obrębem miast I '! I I \ 11lńo jeżeli dochód :r /„;.a/·; 11- ()'1/ic:on!J :ostal celem polira11ia 1JOdatku od niernchomo.fri miejskich bez prajVa SJlrzedawania spirytuso- I · · ·• · ~5- 35 35 · 35 fi ) 6 
1

1

1 fi fi I Nie mniej aniżeli 5,000 ru"lii I Powyżej 1,000 do 5,000 rubli I Nie więcej aniżeli 1,000 rubli !;~ , wych II • . • . 

1

2

0

5 I 2

0

0_ 20

6 

I 2

6

0 4 4 ,

1 

4 4 il 
•~~-------'---'-.:..:'"..Al~ leż specyalna oplafa restauracyjna_n_a_k_o-=-r_z_Y_,śc=' =-m_i_a...,st_a___________ .~-----P~zewrższa w ~tolicaeh 1,500j_;rubli I ·w stolic-ac~ powyżej 200 do L500 rub. I W stolicach_ i w: . wszystkich mia- _,_~; III · · · 

'I 

zas 'i\ mnych 1mastaeh - 1,000 rub. w innych miastach „ 200 „ 1,000_ „ . . s_tach - me wyzeJ nad 200 rubli 
, . Jak ruw:;ezp.~zostale zakłady detali_czuesprze~ -~--- · 1

\

1 
-

°ił' Składy hurtowe do handlu krt1Hlll 
i zagranicznym tytoniem J~:iwi:m 

a) Wszystkie bufety na pierwsza- daży spirytualiów, domy zajezdne rzednych stacyach kolei żelaznych w miastach 
Spis t.o--w-a.ró--w-, powołany w grupie 3 (wywoże- _

1 

b) skiepy renskowe do sprzedaży b) zakl'.ady bilardowe, , utrzymywa- nie zagranicę, zatwierdzony przez p . .M. F. 1/XII 1898 r. I win zagranicznych nie oddzielnie od restauracyj i cu- (p. 32 § fi). . kierni 
1) Mąka, krochmal, cukier, patoka, cukry, konfitury, 

11

1 

ł sery, tłuszcze zwierzęce i roślinne, miód, grzyby, owoce i jagody. Składy hurtowe wina i spirytusu Składy hurtowe piwa, miodni rosyj-1 2) Ryba surowa, solona, wędzona i konserwy. 
· skich win 

3) Bydlo, z wyjątkiem koni i przedmioty gospo-1 darstwa mlecznego; wyroby z włosia końskiego i szczeciny. Hurtowe sklady do handlu wyłącznie il-'· 4) Wina. krajowym tytoniem liściowym: Sklepy do sprzedaży tletalicr.nej wy- 5) Puch i pierze. . 
i machork<\, sklepy do detalicznej łącznie_ krajowych tytoniów i wyro- fi) Przędza bawełniana i wyroby z tejże. sprzedaży tytoniu i wyrobów tytu- bów z tytuniu_ krajowrgo L' 7) Len i wyroby lniane. 
niowych krajowych i zagraniqzny_ch 

8) "Ubrania i ubiory głowy i futra wyrobione. ·-1--· 9) Obówie i wyroby ze skóry, gumy, kauczuku i gutaperki. 

J e z e J i k o m o r ne r o c z u e 

Herbaciarnie, kawiarnie i mleczarnie, zajmujlc.e do zużycia na miejscu sprzedawanych produłqi;ów 

I Jeden tilk_o pokój. Również sprze-Więcej aniżeU 1 pokój daż limu_niady, wody selcerskiej i in-
nyrir napojów chlodząr·ycb. 

10) Papier; wyroby papierowe i z papi&r-mascM. 
11) Wyroby słomkowe. · 
12) Farby. 
13) Wyroby jubilerskie, zlote, srebrne i platerowane z kamieniami lub bez. 
14) łVyroby bronzowe, platerowane z wszelkich metali. 15) Wyroby z alebastru, gipsu, marmuru i innych po-dobnych kamieni. W stolicach i miejscowościach I ill klasy _ _ . 16) Naczynia szklanne, gliniane, fajansowe I mne. 17) W:roby stolarskie i t. p. . 

Przewyższa 5,000 rub 
-~-. ..,, 
ł~~ 

Jeśli ilość -0ddzielnych nnmer~ 
w stolicach przewyźsza cyfrę l:O 

... 

Na sumę rocznie . 
powyżej 200,000 rubli 

I Powyżej 1,000 do 5,000 ru_bli I Nie więcej nad 1,000 rub. i wszystkie apte'.d w miejseowościach III-t IV kl. 

Jeżeli w stolicach liczba oddzielnych 
numerów nie przewyższa 10, i wszyst
kie łaźnie z numerami w miejsco-

wościach I klasy 

Łaźnie: a) z oddzielnemi numerami 
w miejscowościach II i III klasy 
b) ogólne w stolicach i miejsco;, oś-

ciach I klasy 

Pokoje umeblowane bez prawa sprzedawania napojów spirytusowych i bez stołu, jeżeli ilość pokoi wynosi 

Powyżej 20 I Powyżej 6 do 20 

J oiell komom """' <a !okol I · .- I Nie przewyższa w stolicach 1,000 Przewyzsza w s~olicach _ rubli, zaś w miejscowościach I k_-lasy-1,000 rubli wszystkie podobne zakłady 
Na sume rocznie I N a sume rocznie I powyżej 50 do 200,000 rubli powyżej 1ó,ooo "do 50,000 rubli 

1) Łaźnie a) z oddzielnemi numerami 
w miejscowofoiath klasy IV i b) 
ogólne w miejscowościach II, III i 
· ff klasy 

2) KapieJe, wanny i inne utrzymy
. "\\ane w celach handlowych 

"'.\a sumę rocznie 
powyżej 500 do 10,000 rubli 

1) Subjekci mający wlęeej n.ad )at 55 liczą się dwoch za jednego, niżej 17 lat - me hczą się (do Jił 1 rzed III) 2) T. j. z wyjątkiem spolecznycb, miejskich i wieJskfoh lombardów i kas pożyczkowych, towarzystw POżYczkowo-wkladowych, organizowanych na zasadach wzajemności jak również wszelkich instytucyj kredytowych miejskich i towarzystw spożywczych, jeżeli kapitał zakładow_y 

3) Za przedsię?ier~two bankierskie uważa sie 1rcz,•lk,i za_klad b~nklers~i (~ 134 Roz~z. X us~. o kred. wyd. 1893) jak r?wm~ ~a~mowa~Ie się w forn:ie _pr~ceuer~ stałego interesami baukier_sk1em1 r . n:og;ole operacyam1 p1en1ęznem1 tak na giełdzie jak I w mnych mrn3scach chociażby bez utrzymywania w tym relu oddzielnych kantorów. 
(Do ~~ 5 rzęd I). 

_ tych przedsiębierstw nie przewyższa 10,COO rub. (Do x~ 4 rzęd IV) 

18J Swiece, pochodnie, knoty, zapałki, mydio I lale 19) Wyroby z materyalów mięszanych: kamieni, metalów, kości, rogu, drzewa, szkl:a, pianki morskiej i t. d . 





TABLICA II 
celem określenia podatku zasadniczego od zajęć (procederów) osobistych. 

I 
\Rzędy 

I I 

L 
I 

I 
II1 

IV 

i 

V 

VI 

VVyszczególnienie zajęć (procederów) osobistych 

Osoby, wchodzące w skład zarządów, rad, komisyj rewizyjnych i dyskontowych, naprz.: prezesowie, 
llyrektorzy, zarządzający, członkowie i t. d. w przedsięllierstwach obowiązanych do publilrneyj publicz
nych, jak również zarządzający wymienionych przedsiębierstw, towarzy~ze (pomocnicy) tychże i plenipo · 
tenci: od każdych stu rubli pensyi 

Ekspedytorzy, którzy nie utrzymują kant'lrów oddzielnych, ani nie maią subjektów, lecz osobiście 
ua własny rachunek opłacający cło od towarów zagranicznych dla swoich klientów: 

1) przy składowych komorach głównych jak również na komorach I klasy: Peters
burgskiej, \Vierzbołowskiej, Aleksandrowskiej, Sosno 1vickiej, Grnnickiej i Irkuckiej 

2J na innych komorach celnych I klasy przy kol"ejach żelaznych i Astrachańskiej . 

:!) na wszystkich innych komorach celnych I klasy 

4) na komorach celnych II i III klasy 

l\Iaklcrzy giełdol'i"i i notarynsze giełdowi: 

1) na giełdzie Petersburgskiej i i\Iosklewskiej " 

21 na giełdzie Warszawskiej, Kijowskiej. Libawskiej, Odedki••j, Rygskiej 
skiej n./D. 

3) na wszystkich innych giełdat"h 

Ro sto w-

Inspektorzy i agenci towarzystw asekuracyjnych," parostatkowych i innych przedsiębierstw transpor· 
towych, jak również instytucyj kredytowych, nie majacy specyalnych kantorów lnu filii, wszelkiego rodzaju 
po~red1;ic.y handtovd, uprawiający SlVÓj proceder osobl~~de beŹ ntrzyma.nia knntorn lnb zakladu. 

1 1 w st<llicaeh 

4) 
" 

III i I\' 

Subjekci .l klusy, zarządzający przedsięuierstwami handlowemi lub przemyslowemi opłacającemi 
świadectwa następujące: 

1) I r~ędu przedsiębierdtw hanrllowych; I, II i III rzędu przeds. przemy,~łowych . 

':!.) II rzędu przedsiębierstw handlowych i IV rzęcli1 przedsiębierstw przerny~łowych 

11) 'V stolicach i miejscowościach I klasy 

ó) W mil'jscowo:iciach II, III i IV klasy 

3) III rzędu przedsiębierstwa handlowe, V i VI rzqdu przerls. przemysłowych: 

a) W stolicach i miejscowości:tch I klasy 

li) 'V miejscowoiiciach II, III i IV klasy 

4) VII VIII rzędu przcdsiębierstw przemysłowych : 

a) W stolicach i miejscowościach I klasy 

b) W' miejscowościach II, III i IV klasy 
(ob. Tablicy I. i II) 

Komiwojażerowie, czyniący zakupy nn. r:tclmnelr swoich pl'yncypałów podłng zabranych wzorów 

VII Subjekei II klassy, nie zarządzający Mamodzidnie przedsięb. hantli. lub przemysł. będący pomocnika-
mi pryncypałów lnb subjektów I klasy w wieku lat więcej, aniżeli 17. 

11) w przedH. lrnudl. I l"zędn i przemysł. I, II i III rzędu wszędzie . 

b) w przeds. handl. II rzędu i przeds. przem. IV i V rzedu wszedzie 
(ob-. Tablicy I i Il): 

I 
Wysakośc, 

podatku i 
i 

Ruble ( 

2 

1">0 

125 

100 

75 

150 

100 

75 

35 

10 

25 

10 

6 

6 

4 

u O 

6 

.1, 

il 

I 
I 

I 

I 
i 

I 
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PODATRR OD MIESZKAŃ. 

t. Ud podatku partstwowego od mios1.kait wolni są: 11) 1incltowni wyz1m!1 

ehn:o~cia11Hkil'!1: 11) przedstawiride pai1stw zrtgTanicznych przy Dworze N11.jwyiHzym 
i mnn osoby, wchodzące w sldad pose.lstw i misyj; r·) kousul_owie generalni, Jrnu:;u

lowio, wico-konsu\owio, 11.genci, będący podfauyrni tego pa11s1.wa, które roprezen

t11j:~, je%~U z yaitstwelll tom .i?sl; zawart.a prz1J1, no~yę konwenr.yt1. co rlo prnw ko1<
st1low 1 JOZel1 ?. podobno.i ulgt korzysta.Ją konsu.loww rnscy. 

2. Podatek pa1'istwowy od mioszlrni1 uio pobiera się: 1) od lokal1\w za.i1:tyl']1 

na instytur,ye rz11dowe i pt11llkz111„ zakłady naukowo, 111nzoa,towarzystwa naukowe. 
szpiLale i hwwiee, 1.;1.klady linndlowo i przemyslowo, ornz od i1111yf~h podobnych lo

lutlów lub kh c;:ę~ci, o ile nie są przeznaczono ua rnios;r,kania; 2) ocl niżej wyrnio
niouyeh mieszlrni1: a) palar·ów i i11uy1·lt gmarhów, zajmowanych pnrnz czloukt\w 

Domu Cesarskiego: /J) od domów arcyhiskupir·h, klaszLorów i st,owarzyszeit zakou
nyeh: „) pensyouatt\w i internatów ;;zkolnyr·ll; li) oehro!1, przytlllków i i1111y1·h in

stytucyj tlobruczyunycli: 1•) od koszm-. z wyjąt.kiom mioszlrn1'1 olicerskich, podl1!git
.iącyd1 opod:i1,lrnwaniu: /) od mie;;zlrni1 robotników pn~y fabrylmcl1 i innych zakh1-

dach pr1.t:myslowy('h, z wy,ini.kiem mioszlrn1'i dyrdctorów, pornoeników. majstrów 
i innych ;;tarszych olir·yalistów; fi) od oberży i przyLulków noelogowyeh: h) od 

wszystkich lokaltiw, ktorych eeua jesi. niżs1.a orl 1mj11iżsy,ej 1101·rny, uslanowi1111ej 
w lrnżdej klasie miast. 

:i. Pr11ypadają1·a od lrnżdej o&o by nomrn pod111'ku od mieszka ii (art. '..l-gi) 

ustanawia Si() ua zas<1.dzie rnJkowitej ceny (Jl.ierżawnej zajmcwanego minszkanitt 
wra11 z dodanemi stajniami, wozowniami, ogrodami i t. d„ nie wląezając do tego 

oplat.y za op<ll i nmeblowauie. 
4. Jeżeli do ceny mieszlrnnit1. wl:ączona zosLala oplata za opat, 1.o w r~olu 

ozna('ZOnia eony mieszkania strąca się lfi°!o od ezy11sz11 ogt1lnogo. 

5. Cona mioszkania, zajmowanngo przez samego wlnś1·ieioli1 lub nst.ąpionoµ;o 

bezplatui(J inne.i osobie, uslanawia sill za pomocą porównania z 1.ą zaph11.1\ .. il\ką 
możuahy 01.rzymaó ZlL mió>zk1wio, gdyby je w ynajmow1rno, lub 7. t.ą, jalrn jest po
bierana w domu za potlohno miesr.k:11nia. W rnzie niernoi:no.~ci 1.astosowania wzmian

kowanych sposobów szttcowania w tyeh wypadlrnr-h, kiedy <"aly rlom lub większa 

częśó jego za,ięLe są przez właścicjcla lub ustąpiono zostały innoj osobio 110 użycitL 

bezpłatnego, coua lolrnln nst.anawia się za pomo<,ą obliczcuia i·:t.ystego doehnclu we

dług stopy 4°/0 od szacunku domu, wskitzanego do poboru pociatków iiemskich luh 
miejskir·lt, w 8win.decLwtich zastawniczych lub polisach a~okurncyjayeh, wreszcie 
przez zestawienie z cenami sprr.odażnemi i warto8cią nmteryal 11ą domu. 

H. Cerrn mieszkania bczplatnogo, 1lanego r. ror.porząrlzoui1~ wlatlzy osol1io 
poxostt1.jącej w slnżbie paitstwowoj, nważa się jako równa calkowitej puzycyi, 

przeznaczonej w pensyi dt1t1e.i osoby ua rniesr.kanie, .io:i.oli w pc11~yi tej asygnowane 
są pieniądze na mieszkanie, op1Lt i oświet.Jenie, wów1·zaH potlalek oblicza się 01l ~I+ 

odpowiedniego oLatn. Jożoli etat nie jest ustanowiony, e01rn mieszlmnitt ohlicz11. się 
w stosunku 1/5 calkowit.c,i ponsyi nrzę1lnilrn. ' 

, 7. Norma podatku usttinawia się w każdym roku wedlug f'eny tych mic
szlrnn, kt.óro byly zajmow1me przez daną osobę w d. 27-ym gTutlnia poprzcrlniogo 
roku. 

8. Podatek 1rni1stwow y od mioszlrni't w u osi się w je1iuym terminie t . .i. dufa. 
27-go kw ie t n i a, do izb slcnrbowych lt1b kas oddzielnych, ustanowionych w tym 
celu pr:i;ez p. ministra finansów, w puroznmieniu :r, p. kontrolerem pai1stwa. 
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0. Od osób, które otrzy11111ją pensyo w instyt111·yar·h paiistwowyc·h i pnhlicz
nych, pottatek pobiernar bywa przy wniJacie pcn:,yi w dwóch i.ermintwh U'i 111 aj a 
i 1il w r i e i; u i a. 

10. Jeżeli podatek nin b1;diic w11insio11y w d.ągu tl :r. i.os i ę ci 11 dni po 
ustanowionym tt:rminin (lLl'L. !!J, wówcias od ialoglrHc1 liczy się !cant w stosuulrn 
1°/0 na mio&iąe. f\ara pobiera si1;1 po 1/.J°lo ;rn lrn~dc pil)tna~cio 1lni, przyc:r.0111 uio
pdne piętnaśrie d11i liezą sit; jako poJ11e. 

Tabela miast i osad według najświeższej l<lasyfikacyi 
do poboru podatku państwowego od mieszk.au'n. 

I-s1:a KLASA. 

11 Moskwa. 
'2) Pctor~burg. 

11-ga KLASA. 

Cttrskic Sioło ( g. petersb.). 
Charków·. · 

H,yga (gub. linandzka). 

J alta (g. ta11ry1lzlrnJ. 
Kijów. 
Kiszyniew (gub. besarabskiiJ. 
Kronsztadt. 
Od osa ( gab. rhorsoiiska}. 

Il,osto\v nad Donem (ob. doi1ska). 
Sewastopol. 
1\~odozia (gub. tanrydzkaJ. 
~ ł.lrSZ:li:l"'\V~ł. 
Wilno. 

111-cia KLASA. 

(z 1Yyjątkiem miast w Cesarstwie). 

Kali si. 
Kielce. 
Ilęrlzin. 
Białystok. 
Chełm (gub. lubelska). 
Częstochowa. 
Dąbrowa. 
Lomża. 
l'lock. 

Lublin. 
I:~ó<lż (gub. pioLrkowska). 

IV -ta KLASA. 

(i wyjątkiem mia&t w Cesarstwie). 

Piotrków. 
Ha dom. 
Siedlce. 
Sosi10wioc. 
Suwałki.' 
Tómas;:ów Ra wski. 
Wloclawok (gub. warsż'awslrn). 
Zamość. 
Zgiorz (gub. piotrkowska). 

Au.v;ust.i\w. 
Bałllty. 
Borszada. 
t,li<da. 
Bilgornj. 
Br:r.uziny. 
Chmiel n i k. 
Ciechanów. 
DziaJuszyce. 
{hwwolin. 
Gostynin. 
<inij owo. 
Gró.iel"·. 
Hru bios7.ó w. 
Janów. 
Kalwa.rht. 
J\ibart.y. 
Kiejdany. 
Kolo. 
Konin. 
Koi1sl,ie. 
Ko7.ienico. 
Krasu ysta w. 
Kut.no. 
Lipno. 
L11bartów. 
Lnsk. 
ł,ęezyca. · 
Low ic;i;. 
i\faków. 
Mari;tmpoi. 
Miechów. 
J\'Ii ~rlz yr:r.ec. 
Mława. 
Niesiawa. 
Nowo-Aleksa11dry;1. 
N owó-Mii1sk. 
N owo-Hadomsk. 
Nowy-Dwór. 
Olkusz. 
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V-ta KLASA. 

(z wyjątkimn minst w Cosat".,t.wio). 

Opatów. 
Opor„z110. 
Ostrolęka. 
Ostrów. 
01.orkc\w. 
Pabianice. 
Pincz,'nv. 
PJoi1sk r1rnb. Ploi1ska). 
1')'0!1sk (gnb. radomslrn). 
Pn:1isnysz. 
Pttltusk. 
Ha wa. 
Radzymin. 
Jladzyi1. 
ltypin. 
Sandomierz. 
Sojny. 
Sierarl~. 
Siorpie<:. 
Skiernie1Vil\e. 
Skierniewka. 
Sttipca. 
So<~haezew. 
SokoMw. 
Stiiszów. ' 
S:i;czuc:r.yn. 
Tomaszów Lubelski. 
Turak. 
WQgl'ĆJW. 
WieJuii. 
Wilejlrn. 
Wilkomierz. 
·winda wa. 
Wladysla wów. 
Włodawa. 
Wotkowyszki. 
~akrnczym. 
ZLlm'islrn Woh1. 
Żyrardów. 
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NORMY PODATKU p ANSTWOWEGO on MXESZKAN. 

a) w miasbich 1-szej klasy. 

~ t;ll, Ciy11~1: d;.:iorżawny nw~n~ I~~·~ 
'•'-'o ' o ;::J..,~ 

~ tD jZ .-c; 

rubli rnbli rs. kop. -----1·1lTi1i- -- -1;iŁ1i11-i\,;-:kotl. 

·-----------' ·--- - rn po 1rnll :i,8(io-iTu--:1,0611- u17 __ _ 1 od BOO do 
2 po nad 
B 

fl()() 

480 
()()() 4, 

5 
fi 
7 
8 
~) 

lO 
11 
12 
Lil 
l4-
15 
[() 

17 
18 

l od 
2 po nad 
:1 
4 
5 
l:i 
7 
8 
9 

lO 
H 
12 
rn 
14-
15 
rn 
17 
18 
Hl 

" 
" 

" 

" „ 

" 

" 

no 
840 
fj()(J 

l,080 
l,200 
1,320 
l 4-ftO 
t'.5GO 
1,680 
1,800 
2,000 
2,200 
2,ftOO 
2,()00 

22:1 
270 
Btm 
fti)(J 
540 
11:10 
720 
810 
HOO 

1,000 
1,100 
1,200 
1,ilOO 
1,400 
1,500 
l,flOO 
1,700 
1,800 
l,900 

" 

" 

" 
„ 
" „ 
" 

" „ 
" 

do 

" 
" 
" 
„ 

" 
" 
" 

BliO 
480 
li()IJ 
7:20 
84-0 
n no 

1,080 
l,200 
l,il20 
1,4411 
l,5li0 
l,fl80 
l,800 
2,000 
2,200 
2,400 
2,l:i()() 
2,800 

5 
7 51J 

ll 
l4 
l8 
:zn 
28 
Bil 
39 
4i'i 
51 
58 
n:"'i 
7B 
sa 
f:l4 

l07 
122 

20 il,000 :1,200 154-
21 „ il,200 H,4-00 l 7il 
22 i!,f;OO :J,UOO Hl4 - • 
2il " :),fi()() „ il,800 2lii 
24 il,800 !>,OOO 2H!l 
25 4-,00ll ,, !1,200 2ti4 
2G 4-,200 4-,!;00 2H l 
27 ., 4- 4-00 4-.GOO il l!i 
28 „ 4-:rrno 4-,soo BMJ 
2!1 „ 4-, 800 1), OOO :IHO 
ao „ :\ooo 0,200 4- rn 
ill „ 5,'.WO 5,4-00 Hi 
32 „ :i,4-00 ii,(iOO 48il ---
ilil „ 5,Goo f>.800 :i21 
:l4 5,800 n,ooo iiGo 
H5 „ fi,000 . • l0"/11 

(·nny 111inszka11ia 

b) w miastach ll·ej klasy. 

270 
BGO 
!~50 

ii40 
(:ii}() 

720 
810 
HOO 

l,000 
l,lO() 
1,200 
1,ilOO 
1,400 
1,500 
l,GOO 
l,700 
1,800 
1,900 
2.000 

a 5o 
fi 
8 
ll 
14-
17 
21 
20 
2H 
:m 
il7 
4-l 
4ti 
52 
58 
()4 
71 
79 
8H 

20 po IHLLl 
:U 
22 
23 
24-
25 
2G 
27 
28 
2fł 
30 
:n 
a2 
il il 
:14 
:15 
BG 

2,000 
2,lOO 
2,200 
2,aoo 
2,400 
2,500 
2,i,;00 
2,700 
2,~100 
il,lOO 
il,ilOO 
il,5011 
il,700 
H,!JOO 
4,lOO 
4,ilOO 
t;,500 

du 

" „ 

,. 
" 

" 
" „ 

2,100 fl!k 

2,200 10:1 
2,ilOO 112 
2,4-00 122 
2,500 lil2 
2,(j()() 14-il 
2,700 154-
2,HOO lfli) 
il,lOO 181 
a,noo 201 
B,500 225 
a,100 25:1 
il,900 285 
4-,100 1120 
4-,HOO ilGO 
4,500 4L'1il 
... 10"/o 

(·en l' mieszkania 
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c) w miastach i osadach 111-ej klasy. 

-~ ~1 Czyns;.: d1:iorimw11 y roezuy I~ ~ ~ 
~l:JJ z~,;,:; 
------·--·-~--------··--~----~--

I'llhli rnbl1 rs. kop. 
l __ O_d__ 150 - tiO 180 2 50 

2 po nad 180 240 4 
il 
4 
ii 
6 
7 
8 
~I 

li) 

11 
12 
13 
14 

" 

24-0 iJOO 5 :iO 
iJOO 3GO 7 
il GO !f20 u 
UO 480 l l :)0 
480 :)4-0 H 
54-0 600 l(j 50 
600 700 l!) 
700 800 2il 
Boo !!OO 28 
!lOO 1,000 :rn 

1,000 1, 100 il9 
1,100 1,200 4f.i - . 

~ t·I CL.yns1:~-dilt~1·~tLwuy1·~c:11y 1·-~-6~ 
-~o 100.°' 
~ CJJ 17; "d 

- rubli rubli rs. kop. 

~po nad 1,200 do 1,aoo i'i:l 
1G „ l,i\00 1.400 IH 
17 1,400 1,{)00 70 
18 l,:)00 l,()00 7!'J 
1!J l,GOO l, 70 l 8f:l 
20 1,700 1,800 LOO 
21 l,800 2,000 111 
22 2,000 2,'.WO 12n 
2il 2,200 2,400 152 
24 2,4-0IJ 2,600 181 
25 2,liOO 2,800 215 
2r; 2,800 il.OOO 2:1ii 
27 B,000 . . · . 10°/n 

(~ony miL{s;.:lrnnilt 

d) w miastach i osadach IV-ej klasy: 

od 
2 po nad ., 
.') 

4-
5 
13 
7 
8 
il 

lO 
.Il 
12 
rn 
14 
15 

.l od 
2 po rmrl 
il 
4 
5 
H 
7 
8 
H 

10 

120 
14-4-
1!12 
24-ll 
288 
il3fi 
iJH4 
{i-iJ~ 
480 
000 
tiol) 
700 
800 
!lOO 

1,100 

GO 
72 
HG 

120 
14!> 
1ti8 
1!l2 
2lii 
24.0 
300 

do 144 
rn2 
24-0 

. 288 
ililti 
:!84-
4-B2 
4-80 
i'iOO 
()()() 

700 
800 
!lOO 

l,000 
1,100 

2 

4 :)0 
(j 

7 !iO 
!) 

11 
rn 
lil iiO 
rn. _50 
21 
26 
il1 
il8 
4-6 

-u; po nacl 
17 
Hi 
1P 
:w 
21 
22 
23 
·24 
2ó 
2U 
".27 
28 
2fl 

" 

1,100 
1,200 
l,i!OO 
1,4-00 
l,:)00 
l,tiOO 
1,700 
1,800 
l,!JOO 
2,000 
2,100 
2,:200 
2,i!OO 
:l,4011 

do 

e) w miastach i osadach V-ej klasy: 

do 

,, 
" 

7~ 
!Hi 

120 
144 
rn8 
Hl2 
216 
24-0 
aoo 
4-00 

1 
l iiO 
2 
il 
n 50 
4 50 
:) 50 
fj 50 
8 

11 

11 po nad 
12 
li! 
14 
15 
Hi 
l7 
18 
lf:l 

400 
fj()l) 

tiOO 
700 
8('10 
!lOO 

1,01!0 
1.JOO 
1,200 

rlo 

"· 

1,200 ii4 
l,i!OO !iii 
1,4-00 7i! 
1,500 84-
1,tiOO fHl 
1,700 [Of) 

1,800 122 
UJ011 136 
2,000 152 
2,100 108 
2,200 18!f 
2,clOO 202 
2,400 221 

. · 10°/u 
1·.ony mioszktrnitL 

f100 1(j 
()(JO 2:1 
700 B2 
800 42 
fHIO 54 

1,000 li8 
1,lOO 84-
1,200 101 

. . 10°/ u 
eony 111ieszlnmilt 

Od opiaty podatku od mioszka1'1 uwoluiouo są: l) osol!Y• P)'Zy.ieżt1,żt;jąco do 
nuo.iscowosc-1 knra(·yjnyel1; które .iuż opła('ily podatek w inn~.l miOJ5Co,_vo,~r1 stałego 
swojego zamieszkania: 2) żony i rodzina w pierwszym stopnrn l'Okrew1custwa lcrm
trybuen1 tiw podatkowyrh~ 
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Tablice mi.ar i vva,g 
lJJdail 1nct:ryezuy. 

MIARY D.ŁUGOŚCI: 
Miryametr r1'>wny 10000 metrom 
Kilometr 1000 
Hektometr 100 
Dekametr „ 10 „ 

Metr -- jednostka zasa11nicza systnrnu mctrycimego, wartość przybl iżoaa. dz ie-
sir:c·.iomiljonowoj cz~śni cwicrci południka ziemskiego 

• 

Decymetr równy 0,1 metrn 
Cent vme tr O,Ql 
Mili1iietr 0,001 

MIARY POvVIBRZOHNI (grtrntfrw). 
Hektar = 100 arom 

Ar = 100 metrom kwadratowym (kwadrat mający bok równy 10 n1otr.) 
Co1Hhlr = 0,01 ara = 1 metrowi kwaclratowemu. 

MIARY OBJĘTOŚCI DLA OIA;F-' PJi-'YNNYOH I SYPKICI-1. 
Kilolitr - równy 1000 litrom 
Ifoktol itr - 100 
Dekalitr 10 „ 
Litr doeymetrowi sześciennemu 
Decylitr 0,1 litra. 

MIARY OBJĘTOŚCI (do drzewa). 
Delrnstor = 10 sterom 
Ster = l metrowi szellciennomu 
Decyster = 0,1 st1m1. 

W AG A. 
i\Tll lier !TonrrnJ c= 1000 kilogramom 
Kilogram = 1000 gramom, waga w próżni l decymetra sześcien-

nego wody dystylowanej pr:;:y 4° Celsyusza_ 
Hektogram = 100 gramom 
Dekagram 10 „ 
Umm. Waga wody dystylowanej 1-go centymetru szeilciennego 

w próżni przy ,1o Celsyusza. 
Decygram równy 0,1 grama ·· 
Centygmm " 0,01 
Miligram " 0,001 " 
Kai'itt waga jubilcrslrn = 1,2 grama. 

MIARY vV POLSCE UZY\iV ANE. 
Sqżei1 = 3 lokciom =~ 1,73 nrntrorn 
Lokioó == 2 stopom == 0,58 „ 
Stopa = 12 cal011i = 0,29 

189 

C·d l'J i· · , „ ·r· '. . ~ 11110111 24 u11l11neln1m 
.• 1111<1. ' ' ' = •) 

s.·.· >':11 Il!' l.llit:l'l!ic .. zv ·=· lt·J. p1·1•tc~1111 -- 1'3: ')l.I t · 1 :.... . ' · · 1 ····· 'i ,~ mu 1011t 
- l ~t. =='-' 15 si.opom == lU pręcilrnm '·-='· -J,i:l:.:! 111c1.ro111 

T• r<;it l~wadrato;vy ==~ 18,GG 111e1.rom kwttd.r, 
1VI01.;g 300 pr~l.ow kwadr. = CiCi,mJ arn111 _\y loka === 30 morgom == rn.su h11ktolil.rom 
r~_Ol'Z~)C: c=.= 32 ll'l'lllllOlll == 1,28 
C~ar11w1~ == 4 kwa1·tom = 4 litrom 
I~ warta '-= 4 kw at.orkom = l lit.mm 
(~wu.~;1;1:ka , . • , , , =' 0,2iJ Jil.rom 
J~amwn =·c 25 f11nt.on1 === 10,14 kilognuno111 
(AJIIl.nar LOO - - 40,55 

MIARY \IV ·ROSYI UZY-WANR. 
T 

1 
,Wyhran:\,l~oinisya nazebrnniu ogólne1n Cnsarskingo Hosyjski1""o Tow·irzi·stwt O{: 1mc:;:nngt.1 1 na ~U ::;t.ycwin 11:)/(j rc)lrn, 11z11ala za wla1:kiwu wyJ~duanit", 11 °i·~·t1l:i wt1·cnyad.;r,;'.n.1 •.~„ 0~>o\v t:p:lrnwego systflnru mnt.rycznogo, z pozostawi'1111iem ]J~;z zi;;ian o 01~mn ~" ,IJ!LJ·\1 •;µ,o sysLu111u 111onct1m1ogo. 
l\I1ar~· 1 v\ agi z1il.wier1lzo11u Llkftzo1n fi lipea 184-l roku, w zastosrl\rnuiit od l-go sti'''"111a, rn.:ts) rolrn są 11astqpująen: 

~ą;w Jl - 7 stoporn il arszynom c· - 2,13 motrom 
:-il.op11. (stopa ang,) 12 ctilorn = UO liniom = 
Arnz ~rn -== Hi wornzlrnm = 28 ealom = 
\\'111·::,;:r.ok = l,7G ca.la 

0,3{) metrn 
0,71 " 
4,44 e<inti1111:1 r. 

= l(){j(i,78 IJl(·i.J'OJJJ 
Wiorst.a = [illO sażni 
:-1:\Ztl (1 k watlrntow y 
f_>11!s1;1,t.i rrn = 2.IOU Si\Żniom kwadr, 
:-iaw11 s:,:o~C'.ionny 
\Viad eo = 7[10,G7 1·.:tlom szo~cion11y111 
ll1:1:zka = 40 wiadrom · 
\\'i1tdt·o = 8 sztofom = :IO krnżlrn111 = 100 
( ':;:111,w <~ryk = HiOl,21 cali sr,ośeie11nyd1 
(.'zdw.ori; = 8 Cilntwerylrnrn = G4 gi·a111om 
!i·I. \.Y 1 atler = i.IU czel.werykn111 
I I 1111 f. = 32 lut.orn = Uli zolot.nikom 
J ztd o I. n i k = ~Ili dolom 
J 1lola. 
I p11d = 40 funtmn 
I Hn!"ko witw. = 10 p111lo111 
J J.'1111 t. apt.ulrnrski = 1/ 8 ha111lL 
J l 111 c~ y a. =- 8 rlrndtmom 

12 uncyj 

I I irach 111a = iJ skrup11lom 
1 :-:.krupu! 20gramorn 
I (;nuu 
l Mnt.r 
l 
I 
l 
I 

0,47 sqżnia 
l,4l ars1,ynom 

22,liO werszkom 
il,28 stopom 

HD,.'l7 ralom 

,- 4,!1[1 mdr. lrna1lr. 
1(1!),2[) ł\l'C)JJI 

9,71 me1.r. sz1•~1" 
12,oO Jilrom 
·J,,[12 !1ektolilrom 

ezarkom 
26,2·1 litro111 
2,lU hektoli I J'Olll 

'10U,Ci2 gramnm 
4,2G 
U,U4 grama 

1 łi,38 kilogrnmn111 
1u3 s1 
0ris' oo irrn111L~111 

2H:8G " 
3,7'3 
1,24 
O,OG 

I. Kilogram 
l 
L 

,., 

" 

2,44 funtom J1a111llowym 
lfi0/4,43 gramom nptelrnrskirn 

234,42 zołotnikom 
.I " 1 1\.01'1 parowy 

= 22504,lll dolom . 
='!' 600 stopo-funtom= ID si o po-pudom= H,89 kgrn. 



Miary Objętości: 

Francya·"} 

1 litr = 1000 kub. ccntymet.rom 

l hektolitr = 1/rn lrnli. nwl.rn = 100 litro111 

Anglia: 
] galon = !j. kwart.om = 8 pintom = o2 rlżylom 

Niemcy: 

01lpowin1hL ruski 111 

= Gt,,m kub. calom. 
O,u,1:i"' wiadrom. 
:l," 1'" 1:zotweryka. 

= o .. 1;1;;1:ioK czeLwm·ti. 

:t eimor pruski= 2 ank1iJm = GO kwarternm = 1
1, omom = 

1/:i oksefta . = 5,5," wi<Ldrn. 

. , *> P'.·ócz Frn~cyi„ sys_t_em ~~tryczny ~~st przyjęt_r: w Austryi, Belgii, Niem
cz~ch, I~ol,t.'mdy1, G1 :cy_!• Hiszpanu, Norwegu, Portugalu, Tur cyi, Finlandyi, Szwe

·cy1, Bol1w11, .Brnzyly1, Gwetemali, Meksyku, Peru i Chili. I 
I 

Hll 

Wartość główniejszych jednostek monetarnych 
krajowych i zagranicznych. 

'.D :2 ':n-- :g 
i\'Il)f.n,[ i asa- Pochodzenie :§E 

...=;,!.::l o:: 
l nazvva V~ 

dni<·1,y ~~ 
~ 

~ '2 '-' 
ifJ '"'"'~ ;.:::.; 

·' 

R o s y a 
a 

.,_; l)óli111pnr.iaJ do 188U roku Ci,17 16,74 20,()(i 
o Dukat 0 rnhlowi· do 18i:lfi l'. il,10 .lO,tH 12,40 

"""" 
t--.:: S1,tnka 10 rnblowa nowego ste111pla 10 02,"LL 40,0(1 

Sr.t.alrn ~) rnbloWtt 1wwngo stempla Ci 16,20 :W.OO 
St'Olll'O H.ulrnl sn~llrnm -·· :LOO kop. J ;J,2-1 -J 

Niemcy od 1871 i 1873 r. 
Z.Joto B,eic:!1smarlrn - 100 fenigów O,J1 l 1 •):> , .... „J 

Zloi.o i 
Austro-Węgry od 1867 do 1870. 

Sl'IJ-
brno 2 r. i 1 r. Flornn - lllO C'enlorn 0,62 2,00 2.-17 

Zloto 
Francy a i inne państwa 

i srnbr. 
5 frank. l"rlrnk - 100 r~ontimom 0,25 0,81 1 

Anglia od 1870 r. 
Złot.n F1111t szterling - 20 szylingom fi,01 20,,13 25;:~2 
Srobr i SriyUng -·- 12 pLlllSOlll U,Jl 1,02 1,26 

„ Pons U,03 0,08 0,llJ 

Holandya od 1947 i 1849 r. 
,, l<'loren - 100 centom O,l>2 1,70 2,10 

Szwecya i Dania od 1873 r. 
Z Io to Kronn - JOO 01'0 0,35 l,12 1,00 

Ameryka północna od 1873 r. 

" 
Dolar - 100 eon tom J ,29 4,20 5,18 

Turcya od 1844 r. 

" 
Piastr O,Oti 0,18 0,20 

Brazylia 
„ Milrnis 0,71 2,29 2,80 

Srebro 2000 reisiiw (OLI 1867 r.J. J,25 4,05 [i 

~·§ 
~~ 
~2 

N 

"' 

0,82 
lJ,40 
J />!I 
U.7H 
u;Hi 

O,l1 

o 10 

0,04 

1 
o,o:i 

0,()()4 

0,08 

0,05 

0,20 

0,009 

0,11 
0,20 



1H2 

Procenty składane 
·\i\T artość po up~yvvie n lat 1 rubla. wypożyczonego 

na procent skJadany. 

l 
'.l 
" ·> 

4 
5 
H 
7 
8 
fJ 

1() 

ll 
rn 
rn 
14 
15 
l6 
li 
l8 
rn 
20 

:H 

23 
24 
25 
:W 
27 
28 
2D 
:rn 
Bl 
32 
3;) 

:,14 

1,045 
l,O!J2 
l,141 
l,Hl2 
t.2-Hi 
L,302 
1,3ti0 
1,42~ 

l,48G 
l,553 
l,G22 
l,(i9:) 
1,772 
l,851 
l,935 
2,022 
2,U3 
2,208 
2,il07 
2,411 
2,520 
:3.6i!C1 
2;7T>'.2 
2,87G 
3,005 
:l,140 
:1,282 
:~,42fJ 

:l,:"i84 
3,745 
:i,nrn 
4,089 
4-,274 
4,41:ili 

1,0riO 
l,102 
1, l:i7 
L,2l:i 
l,27H 

1.340 
"l,407 
1,477 
l ,55 l 
l,H28 
l,7l0 
l,7!lfi 

1,88ii 
l,!J7H 
2,078 
2,182 
2129~ 
2.!f(lli 
2J>~fl 

2,li5:l 

2,78:'i 
2.fJ2:) 
il,071 
3,225 
:1,:l8ti 
:J,:"i55 
2,7BH 
il.~J2() 

4-,l lti 
4,:J21 
4,:ii18 
4,7!i4 

5,00B 
5,253 

l.Oii5 
Ll u 
l,174-
1._2;~8 

1,ilOti 
t,a78 
1,4:)!; 
l,:iillt 

l,liHJ 

J.708 
L.802 
I .!!Ol 
2.005 
2,l [(j 

2,il5i5 
2,484-
2,li::ll 
2:7tiii 
Z,!J 17 
:l,078 
B,24-7 
H,421l 
il,014 
:l,8lil 
4))2ił 

U44 
!;,477 

4,7:2,4, 

+,flilH 
5,2fi8 
fi.547 
5,852 
fl,17!; 

i 

UltiO 
1,12:1 
L.Hll 

1.:w2 
urn8 
1.4-18 
UiOi! 
1,:ifłi! 

1,<i8H 
1.7~1(1 

L8P8 
2,(112 
~,lH:2 

:.l,21i0 

2,H!H> 
:.?i,f>!J.() 

2.<i!l::l 
~.804-

;~,0:2;) 

i)."2f )"( 

H.i!!J!I 
il,tlO:l 
il,81\1 
4.048 
4,2Hl 
4,:)4[) 
+,822 
5,111 
ii,4-18 
ii,7 !;il 
li,088 
fl,45H 
ti,840 
7.251 

I 
I 
! 
! 
r 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
l 

l 

Taksy zajęć wyzwolonycho 
A) Taksa dla adwokatów przysięgłych: 

Ztt pbepro\vl~dzenio sprawy w dwóch instaucyacll należy się. ad:vokatowi honornryum w stosunku do eony powóUz1,wa: 
. ,do llb .. 300 - 25 Hb. 
od'sumy 300 " ;, 2000 -10"/o 

2000 " " 50(;(1 od pierwszych 2000 rb. - 200 rb. 
od pozost.ale.i sumy - S°lo 

od sumy 5000 do 25,000 rb. · 
od pierwszych 5000 rb. - 440 rb. 

011 pof;ostaloj sumy - 4°/0 
od sumy 25,000 do 50,000 rl.J. 

od pierwszFh 25,000 rl>. -'- 1240 rb. 
ocl po1.ostaloj s11my - 2° /0 

od sumy 50,000 d.o 75,000 r1i. 
od pierwszych 50,000 rb· - 1740 rb. 

od vozostillej sumy - 1"/o 
od sumy pow-yżo,J 75,000 rb. 

od pierwszsch 75,000 rb. - 1990 rb. 
od pozostnlej sumy - 1

/ 20/o 
Powy~szo wynagrcdr.onie należy się adwokatowi: za l·ą iustancyą w stosun

ku 1/ 3 częśei, za drugą zaś - 1
/ 3• 

B) Taksa dla rejentów: 
1) ZlL sporządr.enie aktu mtloży 5il) rejeu1owi wynagrodzenie w stosunku 

nastQpnjąc;yrn: 
ztt akty !HL sumę do rb. 500 - rb. 2 
za akty powyżo.i 500 do 1000 - rb. 3 
za akty powy~ej 1000 rh. - rb. 4 

i nadto 1/
10

°/
0 

(10 kop. od 100 rb.) od sumy aktu. 
2) Za protesty wekslów naloży się rejentowi: 

gdy suma nic przewyższa rb. 500 - 50 kop. „ „ przewyżi.;za „ 500 - 1 rb. 
i nadto 1/

10
0/o (10 kop. od 100 rll.) od sumy wekslowej. 

il) Zit sporządzenie aldów, w kt6ryd1 ceua pnedrniotu 11io możo byc'\ określoną, wynagrorlzeuie rejenta obliczonem zostaje jak od aktów na rh. li OO. 
4) Za poświadezonie kopij: 

za pierwszy arkusz - 25 kop. 
ztt następne - po 10 kop. 

za poświ!Ldezonie porlpisu - 10 kop. 
5) Ztt czynnot\d 'po za dornem oprócz puwyższego imlt;ży się rejentowi: 

w stolicach - B rb. 
w miastach gubernialuyeh - 2 rb. 
w mi!Lstach pow. i powi!Lta.ch - 1 rb . 

., 

• czas." Dz. inforrnttcyjny. 13 
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C) Taksa dla inżynierów budowniczych: 
Za sporządzenie plan11 i dozór techniczny nad budowlą budowniczy otrzy

muje wynagro1Lrnnie podług tabliczlci następującej: 

'j{l.as Y .. , .... I kl. ·· 1, .. II kl. 

bndowli 

do 

Wartośc 
2000 

tychże 

rnb. 

Wysokość 2,5°/0 wyna.gr. 

od 

Wartość 25,001 

do 
tychże 40,000 

ruh. 

r ,, . . , ~\ l ~o kosej 1 501 wynagr. ' o 

I 
I od 
I 

I 

2001 

do 
I 5000 

I 
rub. 

I 2,3"/o 
I 

I 
! od 
I 
I, 40,t:Ol 

do 
I 
I 

60,000 
' l'l!b, 
! 
I 40· I 1, /o 

III kl. I IV kl.· 1· V kl. Vl kl. 

I bd od 
I 

od I od 
5001 10,001 15,001 

I 20.001 
do do do do 

10,000 15,000 
I 

20,000 25,000 
rnb. rnb. I rub. rub. 

I ! 

2.°/o 1.8"/u J .7"/o LG" I o 

X kl. ·1 XI kl. XII kl. 
I I 

I 
I 

! 
od mi I od 

I 

I 

i 011 ()0,001 

I 
80,COJ 100,001 I 

do do do I 
150,001 

i 
80,000 

I 
lli(),000 150,000 I 

rnb. ru!J. rub. 
I wyżej 

I I 
! l,B"fo 1,2°/o / 1.1°1u 

. „1i~artość b!Hl~wli oblicza się w ten sposób, że ilośc łokci sześciennych mnoży 
się przez Cllnę1 mzc.J wskaianą. p1·zyc:r,om wysolrnść liczy się od podłogi su ter n lub p~rte~n .. do, ~,iowniigo pyms11 (m tnsard'.t liczy się .ittko piętro). O la 11jeii!l'Jst~ jui e
~~diwJ:~zentc> w11rto8c1 budowl1, przyJęto następujące ceny za lol1:ieć 8zofoiean y 

1. Domy rirewniane, stajnie, składy 
2. Budowle fabryczne . . . 
3. Ofieyny mieszkalne . . . . 
4. Domy mieszkalne, frontowe, zwyczajne 

przy , wysokości, piętra nie wyżej iiaci 
13 stqp poi., procz parteru, który 1110-
ze byc wyzsr.y . , . . 

5. Domy ~i:sz~alue oz1lo.bniejsze, przy wy
sokosc1 piętra wyzoJ nad rn stóp . 

UWAGI: 

50 kop. za lok. sześc. 
G5 
70 

85 
" 

1.10 

. 
11 

I. dNai'.bndówki i przebudówki obliczają się jak nowe budowle z potrrce-mem , o , ogo]nego wynagrodzonia. ., 

Cz Sl·ę JI .. :6° 11 [SjlOl'Zl~/dzeni~ d~tali, qs1rnkó1V konsl,l'llkcyjnych i kosztorysów doJi-a m1n1rna ll!O o ogolneJ Wtirto:ici budowli. 
i stoso~Iviu.1·0 B,101d1~'a"}de, ~1ie obj_ęte G-ciu powyższemi grnpami, oblicz,1ją się oddzielnie 

u ' z ora1,oweJ umowy. 

KOLEJE 
----···---·--

TARYF A STREFOWA. 
~d dnia 1 (Ul) Hty~iznia 1895 l'. rov,poćzęla obowiązywać nomL strefowa tary

fa paHażcrslrn na WHZyHtk1ch kolejach ze!aznych paMtwa. Z:rnaduicze przepisy brzmią:, 
Opłat.a za J.H"Z<.\j u:zcl w wagonie III~oj klasy wedle tej nowej taryfy 

wynoHi na sti·efy: · 
I) Od 1 do I GO wiorst włącznie po 1m5 kop. za ka~dą wiorstę. 
2) Oil 161 <lo aoo wio1·st włącznie dodaje się do opłaty za 160 wiorst, czy- f 

11 do rb. 2 kop. ao po 0.9 kop. za każdą wiorstę. 
H) Od 301 wiorst dodaje się do opł:lty za 300 wiorst po 20 kop. za · 

lrnzclit Htrofc, 
· Rozl1;gł0Mi stref je8t mistępująM. 

Oil ao 1 do rioo wiorst włącznie 8 stref po 25 wiorst w każdej. 
Od óOI do 710 wiorst włącznie 7 stref po 30 wiorst w każ1lej. 
Od 711 do ()~)() wiorst włącznie 8 stref po 35 wiorst w każdej. 
Od ()91. oo lfl 1 O wiorst. włącznie 13 stref po 40 wiorst w każdej. 
Od Hl 11 i wyże.i wiorst kaZcla strefa liczy się po 50 wiorst. 
Z\I przestrzl\11 oil H0.1 do 3:!5 wiorst włąeznie oplata wynosi 2.t kop. Za prze

jazd chociażby jednej wlorsty:następnej strefy opłata pobiernną będzie jak za całko-
witą Htrnfo. 

PaaiLżerowie klaHy II·eJ:: opłacają p(Jłto1•a raza drozcj od powyższej ceny. 
1'aH11Żernwi11 klaHy I-ej .'dwa i póh:iza drożej, niż w kl. III-ej. 
Dzieci o<I 1111; :i-du do io-ci11 płac:ł 1/.1 część ceny bilet11 dla dorosłych. 

w vvyj:1tt-.kovvyeh i szezeg;ólnyeh vvrp1u~kaeh z:~ ~rze
wóz J>:LHaŻen'iw na p1·z1ist:ze11i, ,nie wynoHzącej. !GO wiorst, moze byc Htosowauą 1 po
•bim·ana oplat:a po1llng innyt:,h 1':1sacl. Wyźsza taryfa stosuje się też do drngi mikota
jewskh~.i rirzy przewozie paHażcrów poci:1gami kuryers.ldemi i posJlie~znemi, do st. 
iiet.crsburHko warszawskiej przy przewor.ie pospieaz11em1, oraz do mosk1e~sko· .hrzes: 
klej, wa1·szawsk<)-wiedei'1sldcj i war.iz:twsko.terespolskiej przy p1·zewoz1e JlOC1ąganu 
knryerAkiomi. . . . Z.:1 ";y11 ajcm od1lzielnych przedziałów, oraz całkowitych wa?onow l.t~b wreszcie 
sp1jcy:1lnych 'elrnti·:i pociągów, jak również za korzystanie w czasw. podrozy z 11do
goclnit!i1, pÓHia<l:rnycl1 w danym pociągu, z:i miejHca w '~agonach sypialnych, rnsta'.u·a
cyach i .t, p. pobiern 8ię dodatkowa opłata, na :rnsadz1e norm, na ten eel ust.mo-
wie Hię mających. 

J:>rzffvvóz lut,~:;aży od 1 do 300· wirst po 0.0515 kop. za wiorstę i za 
·kii~de 1 O fnnt. (1iiucałe dzicsiQ6 liczy się z:L 10). , . • za pi·zewóz o<l a01 do H25 włącznie opłata za 10 fnntow wynosi 17.2; k., t. J. 
tyle, wiele wypada im p1·zu8trzeii od I do 300 wiorst .. 

PrzeHtrzui't po z;L il~5 wiorst po 1.,, kop. za kazdą stnifę. Ilość i rozległość 
stref dla' ba gazy taż sama, co' dla biletów osobowych. 13* 
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Opiata za bilety pasażerskie i bagaże 
stacyj kolei W arszawsko-Wiedmiskiej 

browskiej. 

!-=STACYJ Z ŁODZ.I ··'° 

Warzawa " Pruszków . 
·, 

Grodzisk 
Ruda Guzowska 
Radżlwiłłów 
Skierniewico : 
Płyćwa 
Rogów 
KoluHzki 
Rokiciny 
Baby 
Piotrków 
Gorzkowice 
Nowo·Radomsk 
Kłomnice 

CzQstochowa 
Poraj 
Myszków 
Z1.<wiercie 
Łazy 

Ząbkowice 
Strz„mieszyce 
Granica 
Dąbrowa 
Sosnowi ce 
Łowicz 
Pniewo 
Kutno 
Ostrowy 
Kowal 
Włocławek 
Nieszawa 
A leksan rów 
Ciechocinek 

Tomaszów. 
Opoczno 
Końskie. 
Niekł:ti1 
Hz in 
Jirntrząb 
Radom 
,J'Jdlnia 
Garbatka 
Iwaugród 

ze stacyi ŁÓDZ cb 
i I wangrodzko-Dq-

kopiejki 

454 267 178 7'13 
B90 2i14- lfi6 6·21 
il45 207 138 5·5~ 
.H03 182 121 4-'8J 
260 156. 104 4,J4 
225 1il5 90 a.;1 
175 10:) 70 2-8~ 
12il 7!i, 49 1.90 

HO 54 BG 1.44 
12'3 74- 4H l·9i; 
175 105 70 2'82 
2:25 1ill5 no B.r.1 · 
BOO 180 120 4.17 
3715 :225 1150 f)'!IR 
440 2G4 176 7.0'J 
51a 308 205 8·17 
1570 il42 228 9'0!l 
60iJ 862 241 9'8B 
GBO B78 252 l()'f>S 
643 386 257 lll·na 
668 401 2fi7 ll·r.6 
685 Ml 274 12·02 
698 41!J 27H 12·a1 
68B 410 278 11.nu 

' 70B 422 281 12 .. 18 
300 180 120 4,77 
il88 2:!3 155 ().21 
44-8 269 17fl 7,19 
4!!8 2fJD 1!!9 7'\J.I 
1578 il47 2il1 9'26 
61il iJ(i8 24-i) l0·1s 
GGO ilf)(j 2G4- ll·:i9 
(i})I) 414 27(i 12°13 .. 
705 42il 282 12„,4 

185 111 74 2.\13 
270 Hi2 108 4'31 
35B 2:1~ 140 5'lił 
398 :rn1 159 fi.:13 
!~78 287 Hll 7'(i5 
54-0 il24 216 8·na 
600 3GO 240 9·•sa 
628 ;177 2fi1 l0.52 
678 407 271 11.70 
720 4il2 288 12°88 

I 

I 
,, ' 
i 

; ' 

PO S'l'ACYI 
' I 

Suchedniów 
Zagnailsk 
Kielce 
Checiny 
Jęrlrzejów 
Ser1ziszów 
Miechów (pnez 

,, (przez 
: \Volhrom (prz11z 

„ (J>rzez 
. Olkusz 
· Sławków 

Dnbrowa 
Wierzbnik 
Kunów 
Ostrowiec 

JJzinJ 
Golono,gO. 
1Jz1'n) 
Gotono.IJ~) 

Z iŁODZI :: _r_J_r~ I~ 
kopiejki 

505. 
57'3· 
610. 
6fi0' 
700 
743 
793 
820 
825 
790' 
743 
708 
683 
540 
588 
610 ! 

303 
B44 
3G6 
B90 
420 
44() 
476 
492 
495 
474 
446 
425 
410 
324: 
353 
366 I 

202 
··22H 
244 
260 
280 
297 
317 
328 
fl80 
am 
297 
283 
273 
2Hi 
235 
244 

Taryfy opiat z ŁODZI do giównych miast Cesarstwa 

DO STACYI 

Bachmnt 
Bałta 
Berdyczew 
Białystok 
Bobrujsk 
Brześć Litewski 
Carycyu 
Charków 
Czernihów 
Dnbuo 
Dwiusk 
Gorner 
Grodno 
Gzatsk 
Jurosłllw . 
Jekaterynosław 
Jelisnwetgrnd 
Jt~rjew 
Kaługa 
K!).zaii · 
IGj~w 

',li 

Z ŁOD.ZI _r_~_J _1~~---
IE opie j ki 

2850 
2200 
1750 
890 

1750 
1000 
3il00' 
2550 
2250 
1500 
1650 
18:10 
110') 
2300 
2800 
2650 
2350 
2250 
2400 
35fiO· 
2000 

17LO 
1B'20 
1050 

534_ 
1050 

GOO 
1P80 
1MO 
1850 
900 
090 

1110 

lll!,0 
880 
700 
356 
700 
400 

·rn20 
1020 
900 
600 
G60 
740· 

GGO 4-+0 
1380 020 

ig~g I ii~g 
H10 940 
lflf)() 900 
1440 960 
21'10 1420 
1200 800 

74„,5 
fi4.;5 
4-1„,a 
17.~r. 
41„.ri 
18.;5 
87.75 
()5.25 

!56.i'• 
fl;J.75 
88.25 
'44,;5 
2 l.r;• 
57.75 
72°15 
68.25 
59.25 
56°25 
()().75 
!l5.2s 
42•75 I 



p.STACYI z 
i 
' 

. 
KIR!"Yniew .. 
Kostroma 
Kowel 
KOlVllO • 
Kremieilczuk 
I{ursk ' 

,. 
' .• 

Li ha wa .. 
Łuck. 
Mariupol 
Miusk 
Mit;iwa 
:Mohylów 
lHoslcwa 
Nidyi1 
.Mikołaj ew 
Niżnij-Nowgor~d 

.. . 
Nowo-OzerlrnHk 
Nowgorod · 
Odessa 
Oreł . ' „ 
Orenburg-
Petersburg 
Piatigorsk 
Pinek •. 
Połock 
Połtawa 
Psków 
Rewel 
Riazui1 
Rostow 11./D. 
Ryhinsk . •· '. 
Ryga, 
Sumara 
Saratow 
Sewastopol 

' Simferopol 
Sławuta . 
Smoleńslr . .. 
'rriganrog. 
Tambów . 
Twer .. 
'l'nła ,. 
Ufa .. .. 
U mail, 
Whizma 

. 
.. , 

W ilu o 
' 

l 
Witebsl!i. 
Włodzimier~: 

'•• • „ . 
Wołogda 

.. ,.,• 
L •I I „ 

'" 
.. 

Wo1;onflŻ 
., 

I ~~. ' ! 1 ~ i, ~· 
> 

198 199 

ŁODZI 
I 

I ~ III ....: = .„ 
o"' ------· ~ t>ll 

"' : k o li i 0 j k i "'.o N 

2450 1470 980 62.25 
2900 1740 1160 75•75 
1200 720 480 24.75 
1450 870 I 580 U2.25 
2400 1440 960 60.75 
2450 1470 980 62.25 
HJOO 1140 760 45.75 
1350 810 550 2n.2s 
3000 1800 1200 78.75 
1550 fJBO fi20 35.2;, 
1000 1140 7()0 45.75 
2100 12GO 840 51.75 
2500 1500 1000 63.75 
2150 1:wo 8GO 5H.'.!5 
2550 1530 . 1020 ()5.25 
3000 1800 1200 78.75 
3100 1860 1240 8.1.75 
2500 1500 1000 GH.75 
2400 1440 f)()O 60°7, 

.. 2il50. 1400 D40 5H. 2~ 
3000 2340 15GO lOfi.75 
2il00 1380 !J20 57.r;, 
3fi50 2130 1420 B5·2:, 
1300 780 520 ~y.„ 
1850 1110 740 44.25 
2550 li'iilO 1020 (jfi.2;) 
2000 1200 800 48.75 
2fi00 1500 1000 Gil' 75 ' 27ii0 1()50 1100 71.25 
H050 1830 1220 80.% 
29ii0 1770 1180 77'25 
l!J50 1170 780 47.25 
3500 2100 1400 9il.;, 
8200 1()20 1280 8t>-1~ 
il200 1!J20 1280 84·75 : 

HliiO 1890 12GO 8il·25 
151i0 fJBO G20 35.25 
2000 1200 80·~ 48.-5 
ilOOO 1800 1200 78.~~ 
2850 1710 1140 74.25 
2550 15HO 1020 ()5.25 
2550 l5HO 1020 65'25 
4000 2400 rnóo 108.75 
2050 12il0 820 ii0.25 
2200 rn;w 880 54.r; 
1350 810 540 2~)'25 
2000 1200 800 !~8.75 
2750 1650 1100 71.25 
3000 1800 1200 78.75 
2750 16ii0 1100 . 71.75 

I 
I 

Taryfa (podmiejska). 
Kolej Fabryczna-Łódzka z Dąbrowską 

Łódź-Andrzejów 
Koluszki-Andrzejów 
Łódż-'.l'omaszów . . 
Kolnszki-'.l'omaszów . 

Cena biletów powrotiqrch 
kl. I kl. II kl. III 

rubli i kopiejek 
90 54 36 
!JO ó4 il& 

t.S:i 1.11 74 
95 ó7 ~8 

Taryfa opłat za podróż z hodzi za granicę 
(~raryn._ °"' .nutrlnach i ~-nldeuach od granicy.) 

Od stacyi Sosnowiec 

Do Szopienic 
Katowic 
Wrocławia O. S. E. 
Wrocławia Oderthorbahn . 
Wrocławia Stad!J v. N. Mlihr TI. 
Drezna Altstadt 
Drezna Neustadt 
Lipska 

Od staeyi Granica 

Krakowa 
Wiednia 
Oderberga . 
ątarego Sącza 
Zegiestowa . 
Muszyny-Krynicy 
P1·agi. 
F1·ancensba!ln • 
Toeplitz 
Rabki 
Chabówki 
Marienbadu 
Kal'lsbadu 

20 
60 

16,20 
14,90 
14,90 
40,ilO 
40,00 
48,00 

15 20 
45 60 

12,lO 15,00 
11,20 15,00 
11,20 lfi,00 
B0,00 ilG,GO 
29,80 BG,4U 
35,60 48,00 

15 
45 

ll,30 
11,'30 
11,'30 
27,50 
27,30 
il5,60 

10 
30 

7,50 
7,50 
7,50 

18,40 
18,BO 
24,80 

1 -l~r);e~-~ti_,_ 1 o ~-o ~1o ~jn--
G n l cle n Y i cen1.y . 

2,25 
18,00 
5,25 

10,B7 
11,4!:) 
ll,86 
2il,55 
il5,4fl 
Bl,97 

U,tH 
6,Gl 

37,65 
mi,rn 

1,fiO 
12,00 

il,50 
6,BG 
7,02 
7,24 

15,70 
2il,H6 
2l 'l'l 

4;12 
4,12 

25,00 
22,13 

1,B5 1,ilO 
8,00 
2,50 
ti,H<> 
7,02 
7,24 

11,40 
16,71 
1.5,61 

4,12 
4,12 

17 ,mi 
15,G!:J 

65 
4,00 
1,25 
a,42 
il,77 
3,89 
5,70 
8,B6 
7,81. 
2,20 
2,20 
8,87 
7,85 
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O d Il tacy i A 1 e.k sandr o w a 

Do Tol'unia 
· Bydgoszcza 

Krzyża 

Gniei.iia 
Poznania 
Berlina 
Hambm·ga 

Paryża 
Ostendy 
Brnkselii 
Liege. 

,_.,.Kuryers.J~, Osobowy 
I I· II · ·-1 -1 -n-r.rrr--

~--Marki i fe n i g i 

1;50 . 1,10 1;30 1,00 70 
5,90 4,40 5,20 3,90 2,60 

1!:1,00 14,10 16,90 1:-l,70 8,50 
9,GO 7,llJ 8,50 G,40 4,30 

14,20 10,50 12,60 9,50 6,30 
86,20 20,90 82,20 24,20 16,10 
62,30 46,20 32,40 

I II/I II 
135,80 109,20 98,GO 
120,30 39,70 88;40 
111,60 85,00 81,90 
104,10 77,50 76,30 

'"'VV"-Y- :K:_.·.A. Zi 

· · odle[łości stacyj kolej owYch Państwa Rossyjskie[o od miasta Łouzi. 
z .Łodzi 

do stacyi 

Abamolikowo 
.AbasiaOdo Odessy 
Ab bulino 
Abe li 
Abinskaja 
Abo do St. Petersb. 
Achcza-Kujma do Od. 
Achsu O do Odessy 
Achtyrka 
Adamowo 
Adżamety do Odessy 
Adży Kabul „ 
Afinslrnja 
Ag-TaglaOdo Odes. 
AjrllinOdo Oclessy 
Aldmówka 
Aksaj 
Aksarycha 
Aksenowo 
AkstafaOclo Odessy 
Aknllczy 
Al abt1sztyOdo Orles. 
Alatyr 
.A.lawo do St.-Poters. 
Aleksandrya 
Alak&in 
Aleksandrow skaj a 
Aleksaudrowskij z. 
Aleksandrows. wys. 
Aleksandrowsk 
Aleksandro-N ew ska 
Aleksikowo 
Alelrnandrówka 
Aleksandrów (M.-J.) 
Aleksandr. (W.-W) 
Alcho do St.-Peters. 
Aleksiewlrn. (K.-Ch.) 
Aleksiewka (S.-W.) 
Ajechnowiczy 
Alferowa 
A.litttOdo Odessy 
Alma 
Alpatiewo 
A.l:maznaja 
Altyn<'>wka 
Aml1 Daria do Odes. 

· 1045 Amwrosiejewlrn Hi97 
1261 Auatolslrnja 3Ml 
2551 AnanOdo Odessy 1261 
713 Anr~on :1022 

2114 Andriejów 12 
1170 Antonopol 7:35 
12!11 Arapowo 1835 
12G1 Archangielskoje 1253 
1230 Arl'!iipowka :1767 

811 Arcieda 19Hi 
15 il An~zm11n01io Odessy 1261 
1261 Ardatow 20&5 
2H:i1 Arman-Sagat do Od. 1261 
12G1 Armawir 213G 
1261 Arsaki H21 
170ll ArtykOdo Orlessy 1264 
1869 Artyloryjslrnja 44fl 
3585 Aschabar!Odo Odes. 12G4 
2641 Asiokiojewo 249B 
12G 1 Ass 1102 
1144 Asseru 908 
1261 Astachowo 177fl 
2088 AsttLpowo 1497 
1170 Asza 2911 
344 A.shytkowo 1406 

1309 A.t-Bulach[Jdo Odes. 1261 
1150 Atjaszewo 2033 
Hfl19 Atkarsk 1892 

8fl3 Ane 789 
1578 Aura do St.-Potersb. 1170 
1577 AwczalyOdo Odessy 1261 
1745 Awdiejewska 1655 
12G4 Azjatslrnja 8625 
14'39 Baba-Dnrnrnz do Od. 1261 

210 Babarykino 1449 
1170 Babino , 1106 
1392 Baby 49 
104I 13aclrnrdenOdo Od. 1201 

650 Badunacz 1020 
1071 Baehmut. lfi05 
12tl1 Bachr·,zysaraj 1943 
1930 B11jka 182G 
Hm Bajram-AliOdo Od. 1261 
1671 Balrnnslrn.ia 22ilG 
1059

1 

BaknOdo Odes&y 1261 
1261 Baltycki-Port 1042 

~~~~~~-'---~..,----

Znak O wskazuje wodę. 

Balbin owo 748 
BaladforyOdo Odes; 1261 
Balaszow 1817 
Balta 1093 
Baltin 734 
BaUa-Is:wm do Odes. 1261 
BaHakirewo 1456 
Bam! Odo Odessy 1261 
Bandurka 1229 
Bar 915 
Barnnowiczn 484 
Bctranowka 1358 
Baranowo (Mos.-K.) 1B87 
Baranowo (M.-J.-W.) 1482 
Baranizyns Im.i a 8601 
Barchany O do O des. 12Gl 
Barguszety 1261 
Barsunzja-Step 3545 
Barsuki 2231 
.Baro w ucha 820 
Bn,rwicnkowo 1,',07 
Haskaj11 3819 
Hast u ny 581 
Bastyjewo 1263 
Baszmakowo 1770 
Bastllisk 1955 
Batrnki 2177 
Batiuszkowo 11()() 
Batnm do Odessy 1261 
Baiennwo 3487 
Be.isagola 6'38 
Bajsug 2003 
Bejnk-fCjasik do Od. 1261 
Beko wo 1788 
Bolebnj-Aksakowo 2604 
tiol bek 1959 
Bendery 1236 
Ilennn 799 
Bennes do St.-Peters. 1170 
Berdyciów 7GO 
Berdiausz 3036 
Bel'endiejewo 1470 
Berestowicy 343 
Be1•eza 417 
Bl~rezajlm 1409 
Berezina 7G3 
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do stacyi do. stacyi do stacyi Oo ;::.·e;: ;:::;·~ ~ 
Be1•einiaki 3978 BorowskajtL 1104 Chapakoski do Pet. 1170· 
Iles!an 2477 Borodino 1 ll () Chacepetowka rntt 
Bez1fany 5;37 JJorolrnwo 242() CJialer do St.-Pet. 1170 
Bezenczuk 22:rn l:lorok 1331 Chanże11kowo 1660 
Bezmein O do Odessy 12()1 Borslrnja 2306 CIJaryno Hi57 
Będ:dn 218 Barszczy . 10t:i0 Charcyzk 1660 
Biała 284, Bożedttrowka 1367 Chalcz 832 
Biała Cerkiew 905 Bożków i 138() Charków mas 
(Bie!ogor) Białogród 1418 Bntiłow 886 Charju do St.-Pet. 1170 
Dielq 1116 Hri;ti1sk 1081 CharJotteuhof 1141} 
BielaJa (Pet.-Warsz.J 978 llronniey 1401 Chaukiw11ory do Pet. 1170 
Bielaja. (Ekater.) 168[1 Hrowary 933 Chttsaw Jurt 
BielajiL (Uralsk; 3717 Bruwki 820 Cltorme do St.-Pot. 
Bi lderl i ugshof 8!38 Brusowo 1503 Cl1ernlla 
Binlakoni 5G2 Unyinciw 151! CM ci ny 
BirżuJa 1072 Brytany 1074 Chi kie 
Bis er 8690 llrzetió 324 C'himki 
l3ij11k Onlar ]875 Bndrnrn O do Odessy 1261 Chin conberg 
lliromla )HJIJ Bufa ICoszclow 
Bis;r,kiJ il186 
llobr . . 753 
Bobryk 561 
llobryk-Doi1ski 1490 

1007 Tiobrowicy 
Bobrówka (Or.-Wit..) 97B 
Bobrówka (P.-\Vsc.) 
Bobrujsk 
Bobrynslrnja 
Bon:anowJrn 
Bod~st.ty 
Ilogatoje 
Bogdanowicz 
Bo~danowlrn 
Bogdanowcy 
Bogoductww 

ogolubowo 
logororlick 

B 
T 
B 
il 
l.l 
1 
l 
I3 

ogorodsk 
ogoslawskaja 
ogojMvlci1sk 

loklrnnhof 
lojarlrn 

I 
oj ary 

3ieliki 
3olderaa i 

Il 
B 
H 
r 
l 
B 
l 
B 
B 
B 

o.I~znja-Wiszei·a 
oldino 
ologojc 

londarewka 
3orysow 
orysoglebsk 

lorki 
orkowiczi 
orowienlrn 
orowiczi 

mos 
7Ml 

1072 
1426 
1155 
2B80 
4527 
1155 

()69 
1265 
1527 
143() 
1402 
2188 
1552 
1075 
912 
714 

1317 
89H 

1280 
147() 
1423 
970 
G92 

1G9B 
rn5o 
801 

1340 
1405 

8(j0 Chirola do St.-Pet. 
Hnd~ 1824 Chito!tL 
Buguruslan 241:)2 Clieitaneu 
Bulcrnjnwlrn 1298 Cho botowo 
Hulbolm 1257 Chodża-Dawlet Od. 
Burga 1298 Cl10Jm 
Burdukowo 1767 Chornctowo 
ll urrnakino 1680 ChorJowo 
Burnak 1621 Chom biczy 
But.owo 13()4 Chorol 
lluz11luk 24t)i5 Chotytów 
Jlykowo lir/O Cholyniec 
Byk 177:i Chotlrnwo 
R)'l"UOWO 1020 Chowinnrn do Pot, 
Uzi n ma ChryHl,ynowlrn 
Bielobiereżslrnj tL l(J(J(i Chrolin 
JJioloosLrnw do Pet. 1170 Chrusiczowo 
Bielowod lOHO Chwalyusk do Odessy 
llidogóryOdo Odos. 1261 Ch worostianska 
Bielozierjll 1085 Czaliajcwslrn 
Biel omiostnaja 1411 C:rndyr-Lunka 
Bielopolje 1110 C:i:akwaOdu Odessy 
Bialystnk 287 Cz11ladidy 
Bielyje Dercga 1101 Czamzinlrn 
Biolsk • 33B Czaplino 
Bieżeck 1577 Czapskiogo plat. 
Bieżyckaja l(J(j'.I Czerna.ja-Wieś 
Caryeyno 1354 C:rnrnorudlrn 
Carycyn M-t.o 2061 Czamy Ostrow 
Carskie Sioło 1rn2 Czasow Jar 
Cargrad 72!~ Cr.ebarlrnl 
Celes1ynów 178 CzeJbas 
Cipa O do Odessy 1:2()1 Czolabiitsk 
Ciechanów 215 Czerwony Bór 
Ciechocinek 217 Czorewkowo 
Cwietkowo 1041 Czerkaslrnja 
Cybule wo 1128 C;r,erlrnsy 

2G50 
1170 
11'70 

37(} 
1170 
184(} 
922 

1170 
1170 
1170 
1572 
12G1 
il58 

1B07 
llf31 
880 

1Hl7 
:J99 

1149 
1B90 
1170 

()!f8 
658 

1582 
12()1 
1522 
199G 
13H4 
1261 
12G1 
2003 
1577 
585 
3l8 
80f> 

1000 
158(} 
il167 
2127 
3234 
290 

1800 
23()7 
11()() 
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do stacyi ,..... il: do stttcyi H"·~ do stacyi ;:::; ·~ 

Czeruajn, (Ural) 
Czornajt1 (1\1.-Kaz.) 
Czernichów 
Czernojo 
Czeri1 
Czerskaj11 
Czerikowo 
Czesnolrnwka 
Częstochowa 
Czyżew 
Czerykowo 
Czyr-J urt 
Czyszmy 
Czo n gar 
Czubowlrn 
Czu do wo 
Czn!kowo 
Czupril1nowlm 
Czasowslrnia 
Czucikowo 
Dal-Mamet.ly do Od . 
DaJJar O do Odessy 
Dam btL przysttti1 
D1111ilow lrn 
Danilow 
Daukow 
Dau~Koch 
Daryewlrn 
Dusz Im wo 
Datnow 
Daucri 
DtHvldsztat do Pot 
Dawlelrnnowo 
Dawydowlrn 
Dąbrowa 
Dąbrowica 
De bale-owo 
Deko uslrnj tt 
D1~mkowlrn 
Demuryuo 
Dernczyn 
Denisowo 
Derażnia 
Dorgaczy 
Dewl:adowo 
Dewiat Dubow. 
Dębe-W iolkie 
Dikknrsbin do Pet. 
Diuslrnja 
Dititiełowiczy 
Dmitriewka 
Dmitriowslrnjl1 
Diweńslmjn, 
Diwowo 
D!nitrowlm 

8800 Diflkonowo 
14G7 Dniopr-Bugskaja 
1168 lJobikinia 
1720 Dobrynlrn 
1277 Dobrojo 

8HO Dobrusz 
1809 Dolgincewo 

H95 Doli11sk1Lji1 
141 Dolżynsl\11ja 
22G Do11rnezewo 

1439 Dournnowo 
2673 Donmin o 
2740 Dondinszany 
1793 Doniec 
1U84, Don 
1289 Donslrnja 
105() norohob1tż 
13()5 Doroliusk 
B782 Dorpat (pt.-Jurjew). 
H)()il Durt.-K1tj11 1lo Od. 
1261 Docz 
12Gl Dresninskaja 

8fll; Drezna 
1818 Drissa 
1()58 nrokija 
1517 Dr iaigi 
245G Druiknwlrn 
10G5 DnbbeJu 
171il Dubno 

Gm Dubrowlrn 
471:i D11rllowslrnj1L 

1170 Dugillo 
2G94 Dukszt.y 
1572 Dumczyuo 
209 Durowo 
G14 DuszakOdo Odessy 

1652 Duwannyj 
16 lB DyJojew lrn 

()()() Dy1rnlrnrg (Dźwii1sk) 
15fl9 DzegamOrlo Odossy 

743 Dzeruly 
1647 Dżttnko.i i 

H45 Dżurna[_]do Odessy 
1B51 JJżnnrnty do Odessy 
1325 Dżu-dżn-kłn do Od. 
1149 Edynburg 
150 Elrnterynlmrg 

1170 Elrnterynow (IL U.) 
211G Elrntorynow (O. Z.) 

553 Elrnt.urinod!tr 
157() E!mterinosl:aw (Ł. S.) 
1638 ł~k11tori11osław (Ele'} 
10()1 Elrnncs i Elisemara 
14()7 Elchntowo 

1
1034 Eiistmetgrnd 

1252 mwa 
39a Essen tnki 
728 Estar!niura 

1540 Etnleja 
1318 Et8ury do St.-Pet. 

834 Fanipol 
1295 FarabOdo Odessy 
1230 Fastów 
1751 F11szczewka 

869 Faustowo 
4()7 Fedoro w ktt 

1217 Fedosino 
1057 Ferniknwo 
1828 Filatowo 
1415 Filonown 
2118 F1lp11la do St..-Pet. 
1024 FaLinlwf 

378 Fedrigsberg 
1019 Fnrsa' do St..-Peters. 
121i.L li'ridrichsl1of 
I 020 FundttkJejewka 

H58 Fioreszty 
1412 Ga.i 

774 Ga.isin 
1085 O ajżun y 
1521 G<1leszczynu 
1570 Gamalejewka 

()03 Gambla-Karleb Pet. 
ti18 U ange 1io St.-Pet. 
94B G1111owlrn 

1087 Garbatka 
lHO Gatczyrnt (P.-W.) 
mm Gatciyna (llak.) 

l:.!55 Gawrylowka 
10H5 Uo.ikowka 
l2G1 GelatyOde Odessy 
121il Goniczesk 
HiOO CJcok.'..SiurOdo Odes. 
· mn G eok-Tepe " 
1261 G oorµ;iowsk 
12Gl Gerau O do Odessy 
1127 Gianrsk 
1261 Głobino 
12fH CH11bolrnji1 
12Gl Glucltewskajii 

900 GJuszkowo 
1842 <:ln ilak:owo 
34il4 Gniwait 
1184, Gniezdowo 
2143 Golkyuo 
1477 Goląb 
1458 Golonóg 
1170 Golta 
2445 Gołynki 
1203 Golovrnszowka 

10()5 
2352 
11 H 
1478 
1170 

5()7 
12(}1 

873 
1671 
1401 
1661 

86[> 
1284 
1580 
17fl7 
1170 
170() 
1470 
1170 

820 
1101.ł 
114t 

471) 
1001} 

5()5-
1277 
2551 
117(} 
1170 
12811 
244 

1128. 
1136 
1481). 
121i3 
121H 
178:{ 
12Gl 
12G1 

7()1 
121}1 
12()1 
12il9 
1857 
21i2l 
1147 
1227 

8flt} 
941 

1271} 
241) 
20(} 

1203 
H70 

11:19 
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..... a: 

Go)Jli O do Odessy 
· }\Socin · 

G.urbatówlrn 
Gori Odo Odessy 
Goriany .. 
Gorki 
Gorki 
Gorła 
Gorua. 
'orodskija-Boj ni G 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
( 

Gorochowiec 
orochowka 

'aro diec 
orodiszcze (M. K.) 
orodiszcze (P. W.) 

· orodieja' · 
oroduaja-Ujozd. 

.:Torstki1rn plaU. 
orzkowice 

xost.inechino 
G 
G 
G 
( 

mchali O do O des. 
iraczewlrn 
'rajewo G 

( .:Trafskaja 
rranica G 

( );rediagiuo 
rindy 
riaz1 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
o 
G 
G 
G 
H 

rfar,nowskaja 
riazowico 
ribanowlrn 
rlgorowka 
rigorowcy 
riszyuo 
ro bin 
ro dno 
rodz isk 
ro wyj 
ruzskoje 
ubacha 
udermes 
uikewiczi 
uslno 
uty 
żatsk 
an cew i1~ze 
elsingfors do Pet. ,n 

H 
n 
H 
Hu 
lb 
Jcz 
lcz 
Igi 

olnndry 
oto by 
o mel 

mail 
resi 
,ki 
nia 
ino 

1261 Ignaliuo 
194 Ig11mnowo 

1696 Iks ki ni 
12fl1 lljino !Nowogr.) 
851 I!ii!rnlrnja Przystali 

1482 bkaja 
1688 Ho wa.i 
rn20 I tow la 
1824 j Wowo ... 
H55 . In k:czojs do Peters. 
1677 Inkierman 
1360 Insar 
1105· Isak owo 
1524 fawiesi do Peters. 
2041 Iset 
525 Jskrowka 
89G lslam-Terek 

10-12 Iśtok 
83 Hala do Peters. 

1586 Ii.far 
1261 lwangri)d 
23():{ Iwan ino 

210 Iwanowka (Pol.) 
1539 fwanowlrn (Łoz.-S.) 
413 Iwanowka (Pot.-W.) 

10fl2 Iwanowa (M.-K.) 
12Gl Iwnnowo (Sz,-Iw.) 
1MJ6 Iwnnowskaja 
3500 Izborsk 
1745 Izium 
Hi77 

1 
Iznrnilowo 

102B ! I;;;no~ki 
344 I Izwaly 

1054 i Izenhof 
823 I l7.dzieszko1iro 
3H() I Izrn.ilowlrn 
97 I Jablomrn 

2679 , .Tnbło1~znojc 
10()5 Jaź wino 
3860 • fa.iwa 
BG12 Jalrntut.Odo Odessy 
2087 .Takima do Petdrb. 
885 ,J akohszti"it 

125(i .f iLktorów 
1151 .famlrnrg '· 
540 fanów 

1170 .fanowcy 
803 Jarosław 
465 J aroszenka 
822 Jarr~ewo 
9()8 J aryieuslrnja 

2157 Jasionki 
1885 Jasień 
108B Jasin o wa taja . 
21317 Jaski do Petersb. 

fl07 Jastrząb 150 
1737 Jas:mny 5B5 
1856 Jedlnia 183 
1289 .I efremow 1470 
2707 Jegoldajew 1567 
1182 Jegorjewo 1590 
1572 J egorjcwslrnja 236 

974 Jegorjewsk 1724 
247 Jelenowlrn 1674 

1170 Jelec urno 
1985 J elecka platforma 1390 
1867 J elisa w etino 1152 
1116 .Telisawetpol do Od 1261 
1170 J e1al1 · 2512 
3453 J efowka G93 
1375 .r epifan 1441 
190!:! J eppo do Petersb. 1170 
3449 Jermak 3775 
1170 Jerrnol ino 1667 
1505 .J eropkino 1245 
224 Jenvr,Ja do Petersb. 1170 

1227 .J ewe 1278 
1142 .Jewdakowo 1634 
1486 Jew.io 518 
7W J ewłiich do Odessy 1261 

1433 Jewlaszewo 2056 
16:)8 Jowrope.iska.ia 3648 
1059 Jędrzejów (Iw.-D) 216 

942 .Tokielo do Petorsb. 1170 
1673 .Józefowo 700 
1359 .J 111:hnowicze 4GO 
11133 Jnclinslrnja 12!:!8 
141ń Jnliwieska do Pet. 1170 
1287 J nlistaro do Pet. 1170 
1048 J unrnt.owo 27G3 

979 Jnpiaja do Potorb. 1170 
H3 .Turjow (pt.Dorpat) 1019 

1247 .fnrkowka 940 
809 ,J nr i ew Im 1677 

3940 Jusklno 172() 
12G1 Jnśkowce 1113 
1170 J llSZ al!L 3HG6 
1170 .Tuz owo 1649 

1(i(i KMchkaOdo Odessy 12Gl 
1217 Kacza lino 188() 

!5'72 Kagalnickaja ' 1879 
107(i fCain11ry 1289 
1595 Kajplas do Petersb. 1170 

HOi5 Kalarnsz 13il9 
-H87 Kalas?.nikowo 1Bi58 

17()2 K8.l wica do Pctcrsb .. 1170 
1H61 Kalinowlrn 821 
740 Kallrnny 668 

1642 Kaługa 1247 
1170 Kalczyk 1845 

z Łod:d 
do stacyi . 

Kamienica (Mos.-Br.) 
Kairiienskaja 
Kamienskaja p. Trit 
Kamii1sk 
Kam ka 
Kamyszewacha 
Karnyszewlrn 
Kamy szlo w 
Kanajewlrn 
Kaugas do Petersb. 
Kann us 
Kantaht „ 
Kan tomirówlrn 
Kappo! 
Karabanowo 
KarabataOdo Odes. 
Karakal 
Kanin 
Karasiowka 
KanLsi 
KarnsuOdo Odessy 
Karaul Ku.in 
Karaczewka 
Kar acz ew 
KarajazyOdo Odessy 
Kargala 
KareliOdo Odessy 
Karis do rotersb. 
Karlsbad 
Karmarlc 
Karuawatka 
Karpow o 
Ka.rpowskaja 
Kartaszow platfor. 
Kac· hula do Petersb. 
Kas ufa 
KaspiOdo Odessy 
K;1storna.ia 
Katerinien 
[{ at1 i1 
Katy Kurgan do Od. 
Kn usala do Petersb. 
I\ auf'hawa 
Kauszany 
Kaszy no 
Kt1 w lrnzlrn.ia 
Krurnki 
Kt1r.a11 .-
Kaiadzik da Odes. 
Kazanka 
Kazatin 
Ka;1,acz.it1 ~Łopań 
K az a.i ald tt 
Kar,inlrn 
Kogiol 

I 

900 
1268 
1836 

l\ 5 
90G 

1 ()!r5 
147G 
3568 
197H 
11'70 
1170 
1170 
17(il 
1207 
J4Lf9 
12()1 
1261 
1724 
lilOl 
14ti3 
121H 
121;1 
1338 
1123 
12tl1 
2łl(i5 
1261 
1170 

D05 
3700 
1BC2 
1215 
2077 
1120 
1170 
1115 
12Gl 
141() 
12H8 

BOS 
12G1 
1170 
1170 
12ii8 
1575 
207/f 
1372 
2317 
l2fi1 
1255 
785 

1376 
1417 
1478 
1323 
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z Łodzi' 
do stacyi 

Kediier 
Ifojclany 
I< e I czyOdo O dc&sy 
Kalata 
Kelwio doPot.orsb. 
Ke.m111ern 
Kempnle do I)otors. 
1\ouzino 
Kernr O do Odessy 
Kennine 
Kel'Wo do Potersb. 
Ko nru 
]<Jamno 
Kiolee 
J\ie1m 
Kij6w 
](ikicryno 
Ki.lpna do Petersb. 
Kinel 
Kineszmtt 
Kirsanów 
Kirżacz 
Kirja 
1\ lslakowlrn 
Kislowodzk 
Kiszyniew 
Kizel 
Kizyl Arw11 do Od. 
Kizyl 'l'epo 
KizyLerynka 
Kiworcy 
Klol\Otki 
l\lemontowice 
JOeszezoli 
Kle w ait 
Klimowlrn 
Klimowo 
I\ lin 
l\liney 
Kluczy 
Klomni1·n 
Kniaży1'11 
K11y1<zy11 
Kobl'!aki 
Kobryii 
Kolrnlety rlo Odessy 
J\ O]Jyż1·zy 
Kniazi ew ka 
Kocha nowo 
Kocl1ma 
Kol' Mel 
Koby Inia 
Koczetowlm 
K 01·zullicjowka 
Kody ma 

I 
12G1 

601 
12Gl 
12!ll 
1170 

f!21 
1170 

·1578 
1261 
1261 
1170 
1170 
1170 
176 
540 

·mrn 
11G1 
1170 
23:ł2 
1734 
1714 
HG8 
2124 
1944 
2072 
12fJ2 
B888 
12G1 
1261 
18G5 

507 
:14G4 

2()9 
857 
fi4(i 

1B84 
1058 
1412 

921 
21.21 
12:i 
m7 
;n4 

1:104 
370 

12()1 
1070 
HJ88 

7!J5 
:l()i)(i 
1292 
1128 
1!)72 
lfl9(i 
1021 

z Łodzi 
do stiLcyi 

„1-0 tl ~u1 ~ 

o o . ;:::: ·i; 

Kodź O do Odessy 
Kojwisto do Petersb. 
Kokienlmzen 
Kolosuiki .- .i> 
Kol bin do Jletersb. 
Kokela 
Koluszki 
Koła.i 
l( ol lmsnaja 
Ko!Pgry wow Im, 
l\ olotie:t,i 
Kolodmrn aja 
KoJodisz.tzi 
l\ ol.odnia 
Kotoksza 
l\nlonrnk 
J( olonurn 
KoJ:ontajów ka 
Koloe;;; 
KoJpalrnwo 
Kolpino 
Kolt u ban Im 
Komarowskaja 
1\ omiLriehiusk1ija 
Komarowco 
J\omiagino 
Konobjcwo 
Kon okowo 
Konopki 
Konopnil'a 
Konotop 
Koi1~kie 
Kous1.antinowlm 
Kopcewkzc 
Kopn,iµ-orod 
KopitnaryOdo Odos. 
Kornblino 
Kornniowo 
I<ornnnaja pnstyl1 
Kort 
l\ orlceakoski do I\it . 
KorneszLy. 
Korpi clo l'etersb. 
Korso 
Kor:oowlrn 
Korsu ii 
l\orysLowlrn 
Ko5ino 
Kosrnynino 
Kosowo 
Kosterewo 
Kostopol 
Kostroma 
Kostiulrnwlrn 
Kosuliuo 

12()1 
1170 
794 

1170· 
'1170 
1170 

2!3· 
1847 
1072-
1917 
H92 
li54~~ 
634 
936 

1501 
1369 
141,7 
1190 
1207 
1708 
1203 
2430 
1177 
3833 
925 

1111 
142'3' 
2158: 

226 
291 

1041 
9!:!• 

1587 
GBS 
9il8 

1261 
1580 
l"lfi6 
1293 
1254 
1170 
1360 
1170 
1170 

794 
1005 
1101 
1'358 
1()()!~ 

lf42 
1464 

599 
168!\ 

8H4 
B467 



z Łodzi 
do stacyi 

Koszedary 
Kotillżany 
Kotka do Petersb. 
Kotlarnwskaja 
Kotlnbait 
Kotuń 
Kouwola do Potersb. 
Kowalewo 
Kowali 
.Kowal 
Kowel 
Kowiokl do l)etersb., 
KowlarOdo Odessy 
Kowno 
Ko w ro w 
Kowiagi 
Kozłowa Ruda 
1(01.lowa Zasieka 
Kozłów 
((ożanka 
Koźmodemiansk 
Kramatorslrnja 
Kramslrnja 
Krapiwinsll:aja 
Krasickaja 
Krasna.ie LMos. Bbz.) 
Rmsno.ie (Rjaz. Ur.) 
Kras110je Sioło 
Krasuokntowlrn 
l\.rasuopawiowka 
Krasnosłobodyk 
Krasny.i Bereg 
Knisnyj Rog 
Kreiclrnrg 
Kremie iwiug 
Kresfawka 
J{restnaja 
K.restnikowo 
Krosty 
Krl aż 
J{riukow n. Dniep. 
Kriukowa 
Kriuc1.kowo 
1\riwia 
Kriwoj Rog 
K1 iwomuzginslrnja 
Kroiewiec 
Kronobi11 do Potersb. 
Kropac1.ewo 
J(rotow ka 
Krupki 
Kru taj a 
!fruty 
KryJ.owsJrnj ti 
Krym no 

:i;iE I Oo 

•=q~ 

I ~~~ 
1170 
2:ł1H 
2013 
195 

1170 
1774 
783 
287 
471 

1170 
12()1 

57() 
ló81 
1342 

1310 
lin:l 
Hi58 
856 

1580 
1558 
1:W6 
10B9 
1151 

8G4 
1458 
11fi2 
1595 
141!) 
1704 

803 
1023 
861 

1251 
72~ 

1701 
1599 
1288 
2286 
1241 
1365 
1H56 
U15 

.1273 
2, 198 
1075 
1170 
2935 
23fi7 
729 

2057 
105\J 
1963 
408 

- 206 -

z Łodzi 
do stacyi 

Krymskaja · 
Krynicznaja 
Krynki 
Krzywda 
Krlyżopoi 
Ksanka O do Odes. 
Ks;:eń 
K 11 banslrnj tt 
Kub inka 
Ku bi i ez 
J\11cowlrn 
Knczurgan 
Kudinowo 
Ku,iu-1\fazar l(o Od. 
Kut icka.in 
Kuliki 
Kul ilrnwlrn 
Kt1lmskaja 
KumylgR 
Knncowo 
KtlllÓW 
Kuok!rnlR do Petcrsb. 
Kuopio. 
Kr1pri110 
Kurnkino 
Kui:.ttkinskaja . 
Kurhan-Kała do Od. 
Kul'dinm 
Kur!Jatowo 
KuriJa 1io Petersb. 
Kuzkimiuki 
Kuronwn-Kem 
Kursawlrn 
Kursk 
KuroZ<lllJ' 
Knrtenhof 
Knsinslrnja 
Knskowo 
Knstarnaja 
Kusz w ii 
Knszowlrn 
Kr1t11is O 1io Odessy 
Kr1te.inilrnwo 
Ku tuo 
Ku:/,nieck 
Kuźnica 
Knżminka 
Knżrninlrn-'l'am. 
Kiumone do Petsrsb. 
Kiure 
Kinl'dainir·Odo Od. 
Kurok-Ciaj " 
Kwiryto 
Laacht 
Laba 

2204 
1655 

951 
260 
983 

1261 
1i:l91 
2119 
12Gl 

978 
1209 
1194 
1372 
12()1 
Ia56 
ltiGO 
1891 
1H72 
184J 
1310 
:H7 

1170 
1170 
950 

1257 
1543 
12Gl 
1952 
1454 
1170 
1170 
1850 
2256 
1277 
703 
8ti5 

il084 
1:!47 
1892 
BlilO 
L92li 
12til 
l!i82 
124 

2041 
341 

1395 
16'>3 
1170 
J l.70 
1261 
1261 
1261 
1284 

l185 

z Lodzi 
do stacyi 

Ladino 1263 
Lichowieze 511 
Laczynowo 1407 
L<1dy 3867 
LiikiOdo Odessy 1261 
Lachr,iu 1io Petersb. 1170 
Ludygi nsJrnja ·P ltttf. 1U19 
Lii.ia 3:i84 
Lajscholm 1164 
Lajchela do Poters. 1170 
J,anczhnty do Odes. 1261 
Land w aro wo 496 
Lanskaja do Peters. 1170 
Lappi 1170 
Lappila do Petersb. 1170 
Laypwik „ 1170 
Lappo „ 1170 
Larga 1096 
Lebiedian 14li6 
Leehta 1232 
Leipcigska.ia 1252 
Lololnvinslrnja 950 
Lombois Lio Petersb. 1170 
Leonidowlm 1950 
Leopoldow 241 
J,eppekoski do Pet. 1170 
Lcnszkowslrnja 1996 
Lewaszynka 1377 
Lesnaja 494 
Lewaszewo do Pet. 1170 
Lowiclrnja (Pofud.) 303 
Lewic!rnja (Rjaz.-U.) 1545 
Lewl1:i 1096 
Lnwszyno 3885 
L1tów 12oti, 
L iłlll wa 738 
Lid111ja 18rn 
Lida 586 
Li gat 944 
Ligo w n 11li3 
Li]\SllO G92 
Lilli an 1795 
Limingo clo Petcrsb. 1170 
Linimvo :rn2 
Linicjrrnjct 2HJ8 
Lipack 14G2 
Lipki 19B6 
Lipowiec 875 
Lip kany 1119 
Linowit~c 1125 
L!powska.itt (TC W or.) 1351 
Lipowsk<Lji1 (O. W.) 10ti2 
Lip i agi 2278 
Lisino 1159 
Lisie:mnsk 1677 

Liski 

z Lodzl 
do stiicyi 

J,iweuhof 
Liw ny 
Lodonzee 
Lubai1 
Łubaszowlrn 
Lubercy 
Lublin 
Lublino 
Ln bomirowlrn 
Lu bomirskaja 
.Lubo ml 
Lubotin 
L n bimowlrn 
Lulu do Petersb. 
Lutowo 
J,udinlrn 
Łach wa 
,Lagiorna,it1 
Łaptiewa 
Łapy 
Łazarjewo 
ł"azy 
-Latnaja 
Lochów 
ł,ochwiea 
ł,ug 
Lojmioki do Petersb. 
Łom o watka 
J.,01miwis 
Łopnsnaja 
Lopi1tino 
Łopu!·ltowlm 
J,oslrntowlrn 
Łowicz 
Łowsza 
Łozo w aja 
Lódź 
Lur· howic:y 
Lur~k 
Luga 
J,ugai1sk 
,Lulców 
J,umiak:i do Pel.ersb. 
J_,undo 
Łutowi11s!rnja 
ł,nniniec 
Luju do Petersb. 
-Lu sza 
Łunjewka 
Łyśwa 
Łyszc:t.i·cy 
Maciejów 
Mttchowaja 
Majorenhof 

207 

z Łodzi 
do stacyi 

z Łodzi 
do stacyi 

1592 Makarewo 1G72 Miche!mond 
734 Makoszyno 9()2 Miechów 

13ii9 Maksuticha 1529 Miodrowo 
rn:n l\faksimowlrn (K.-W.) 1842 Miedwiedjewo 
120G Makshnowlm (0.-W.) 1284 Miclrnnzjowy Gory 
1134 Malce wo 1090 l\1ielowaja 
1358 Malczewskaja 1850 Minna 

291 Malkowi czy 5()0 Mientinchazind. Pet. 
1355 Malm do I'ctersb. 1170 Mio~emLja 

138fl Mall1cltowlrn 1170 Międzyrtlec 

587 Malaj O do Odessy 12tll Mignjewo 
B96 Malaja Piereszc7.ep 1810 Milrnszewicy 

lB1ó Malaja Wisiera .l280 Millorowo 
1175 Malewlrn 14fll Miloradówlrn 
ll70 Malik O do Odessy 12fll Milos na 
1717 Malluowk11 711 Mifod1owo 
11ii1 Malita O do Odessy 1'261 Mingoczanr rlo Od. 

ii57 Malkinia 204 Minernlue wody 
8G5 l\faloarrhangielsl1: 1278 Minkowice 

1400 l\folorossyjslm 20:38 Miulgrabrm 
2f)(j Maloryto 874 Milikoski do :Petersb. 

1il4il l\fondrykiL!O 1()78 Milinrnki 
" HJL l\farnalyga 1U8 Mii1sk 

1484 Manujlowskllja lfj(i4 Mini ar 
17G l\farcinlrniwo !120 l\1il'· llY 

117" l\fardisy []do 01ies. 12Gl Mironowlrn 
Hlfi3 l\far.iinsJrnja Ul40 Miropol 
1l70 lVforjina Gorka G79 Mirslwja 
1()()2 Marjino 1383 MitiLwa 
rnn Marjewlrn 1651 :Mi1.ino 
HOG l\farjnpol 1772 Mitiagino 
1872 l\far1nyży 1:w8 MJ'avrn 
18()7 l\faryczewlrn 2889 Mohylów podolski 
lG58 Maslow Im J;)2fi Mol czad 

82 M<tsałowo Hl05 Molodeczno 
879 Matwiojcw Kurg 17:17 Moło!li 

H48 Ma wnw.y f>H4 lVIolodnilci 
- Mceiisk 12.)5 MoJoskowicy 

146G Mechot [] do Odessy 12Gl Manastyryszcze 
iilU Molrnnzjewy Gory Hl8:) Moi1ki 

104.2 Mellila do Petcrsb. 1170 Mordo wo 
1717 Melitopol 1G84 Mordarów!m 

2;1ii Merda rn:~2 Morslrn.ia 
tl70 J\forezyk rnoo lVIorslrn.ia przyst.a!t 
1170 Merw O do Odessy J2Gl Morsirni1sk 
1:152 Mnszczerslrnja 111.l Mos\nrn · 

538 Miass Bl4.4- Mos kW<\ Simonow o 
1170 Miasnoj Bor l275 Mol,owilicha 
772 Mi:1tlewslrn.ia 1188 Molowilówlrn 

BfJlfl Mieha.ilowktt (L. S.) Hl42 Moiyrz 
BG97 Micl1a.ilowlrn (P. W.) 1701 Moża.isk 

:V>G Mioh11jlowlrn (M. I(.) 12:27 Moiojki 
4J7 Micha.iłowa rlo Odes. 1261 Mrozy 

1258 Michi1jlowslrnja (M.) 100:1 Ms ta 
902 [ Michanowiczy ():39 Msy,ynskaja 

626 
257 

1175 
142() 
1985 
1707 

951 
1170 
Hi20 

261 
1181 
582 

1871 
1B4H 
142 

100\ 
1261 
1ill1 

304 
89:{ 

1170 
1170 
1623 
~JO() 

2274 
1970 

G99 
1056 
1841 
1048 

511 
23 
f)I)' 

8 
'Io 
3 
2 
I) 

:,i: 
(j2 
BfJ. 

l()7 
11!1' 

7 
2 
o 
8 
8 
o 
7 
5 
7 
o 
8 
ii 
() 

1fl2 
32 
56 

220 
!J9 

118 
1G9 
13'2 
1B5 
:189 

fHl 
70 

121 
75 

4 
7 
2 
7 
2 
1 

17 
14ri 
l01 
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z Łodzi 
do stacyi · 

·· 1·o~ I: . ·oo~ 

Oo 
;::::;·~ 

z Łodzi 
do stacyi 

Ms tora 
Musuśli []do Odessy 
Muchanowo 
Muczlrnn 
Muc-hino 
Muchian O do U des. 
Mugan " 
Mul Kara ·~ 
Murawjowo 
Murawiejlrn 
Murgan Delo Odessy 
Murom 
Munsalimkino 
Mustiamiaki do Pet. 
Muszl<ietowo 
My linka 
Mylna.in 
Myszków 
Mytiszczy 
Myzcwo 
Nachiczewai1 · 
Nadiezclino 
Nagornaja 
Nagoruaja O do Od. · 
Nagorje 
Nagutskaja. 
Nal:ęczów 
Narwa 
Narowc:;;at 
Naryszkino 
Nasielsk 
Nataliewka 
Nawagi O do Odessy 
Nawtlug 
Nazran 
Nejchauzen 
Neiwo Hubiansk 
Niegorełoje 
Niektali 
Niema11 
Niemczynsk. post 
Niernerc:t,y 
Nierechta 
Ninszawa 
Niewjuiisk 
Niewinuomy8kaja · 
Njedobnaja 
Nieżyn 
Ni egal 
Nigoiti O do Odessy 
Nikitino 
Nikitów!rn 
Nikolnjow 
Nikołajewslrnjit . 
Nilrnlajsztadt do Pet. 

161·1 Nikolskaja 
12()1 Nikolslrnje 
2381 Ni Im lino. 
·17iiil Ni uili11 do Petersb. 
1247 Nildrnwlrn 
121ll ~ .i:;;nin-Duioprpwsk 
·12'Hi Niżnie-Diewick 
1261 Niżnic-Malcewo 
1521 Niżuij-N owgorod 
1110 Niżnij-Tagil 
126l Nordhof 
lfl8i:l Nosowlta 

. w9o Nótanebi 0 do O des. 
1170 Nowo-A.leksandrya 
Hi53 No1va-1Jawarya 
1123 Nowa-Kirka do Pet. 
2110 No1-;gorocl 

72 Nowki 
13ii1 Nowo-Aleksiejowka 
428 Nowobioliclrnja 

1854 Nowokiolica 
14()5 N owo-Czorkask 
il84 7 N owogeorgiewsk 
12G1 N owo-Grigo\·jowlrn 

416 Nowo-Gupulowlrn 
2274 Nó\vojelnia 
269 Nowo-Kolornaa 

1239 Nowo-Miilsk 
1416 Nowó-Poltawlrn 
1178 Nowo-lfarlomsk 
176 Noworossyjsk 

1626 Nowosielje 
1201 Nowosielic'y 
1261 Nowo-Senaki do Od. 
24HH N owo-Sergiowsk 
978 Nowosiolki 

3501 N owospasskojo 
572 Nowo-Ukrainka 

· 110 Nowozybków 
G08 Nowy-Bug 

1305 N owy-Dwór 
962 Nowy-PetDrhof 

15HJ Nowy-Port 
31ii Numela do I'etersb. 

351() Nurmis 
220i5 Nurmo 
2335 Ohirlimo 
1'042 Ohirnlowlrn 
708 Obojai1 

12611 Obol 
15Hl Oboloilskojo 
1G15 Obszarowlrn 
1377 Obuchowo 
2180 Oczorotino 
1170 Ochqczewk:a . 

z Lodzi 
do stacyi 

1121 / Otioc:srt 
l:ilt4 towarowa 
2070 zasiawa 
1170 " port 

mrn Orlincowo 
14051 Orlinkowlrn 
1442 Oclolion 
1G78 Ugier 
17:i0 Ois do Petersburga 
Bii66 Oka 

893 Olrnlowlrn 
mrn Oknica 

· l2tH Olginslrnja 
246 OJkieniki 

1i332 U I knoz 
1170 Olszanica 
1308 Olszanka 
156il Otsufjowo 
1738 Ołaj 

825 Olylrn 
829 Omolje 

1874 Opoczno 
llil Optnc:ha 

17;ia Oranio n baum 
155G Orauy 

5iJ8 Oratowo 
1443 Orel 
160 Orechowo 

12DG Orenburg 
105 Orismal:a do Peters. 

2269 Oriwozi 
1159 Oriówlrn 
957 Orsza 

12fl.l Osieczenka 
2575 Osinowka 
1129 Usipowiczy 
2118 Usowire 
12H:i Ustaszkowo 
888 Osterman-Zlobiu 

l27fl Ostrowiec 
187 Oslrów 

1177 Ostrowy 
1180 Ostrowskaja 
1170 Os trotolrn 
U70 Osuga 
1170 Osiczepkowo 
1352 Ota.wa po l>otorsb. 
1:rno CHrarla 
1373 Otrnrla K11bai1ska 

8G7 Otwock 
1400 Onlajsk do Pttorsb. 
2194 Ozierki (Finlanpz.; 
1203 Ozicrki (Syzr. W.) 
rn·fi8 Oiiery 
lil21 Oziernica 

12!•8 
11fi7 
1254-
12G1 
12fl8 
1486 

il39, 
8fi0 

1170 
l4il4 
1357 
1031 
1727 

458: 
43;; 
94G. 
724 

10112 
8()1 
52() 
703 
75, 

1232 
1187 

440· 
890 

1206 
1422 
2'385 
1170 
lliO 
17'37 
817 

l394 
8·H 
720 
il4l 

l:lilG 
821 
175 
805 
2()3 

3565· 
25!1 

1182 
B!,i05 
1170 
1232 
2102 
153' 

1170 
1170 
1615 
1485 

419 

il Lodzi 
do si.acyi 

- 200 

z Lorl:d 
do sl.twyi 

Hi28 Piol.rk('1w O~ioro 
5H7 Pilima, Uziornny I · 

n~enin 5!18 Pqwisi '1 
Pachomowo 1418 Piuok 
Par„;i:dnm 17!14 T'irjtityn 
Pan Illo w o I.WO J'irngowlca 

1'>.:l<.l Pi11orowlrn. Panin o - . 
u~H l'i~lllio1111a.1a 

Panjntino 1·172 l'Hkiul:Li'ldy rlo l'nt,. .Paufajcwlrn · t 
I l()','.>,ri l'Iatf'ornm ilff w10rs f'antioloi 111n11uw rn ' 

l'arochoiL~k , 508 Pinjko 
)' I l.17(1 1'lnUc~u1·j '.L'as1:lyk l'arg.olewo rlo r•.,nrs. ' 

·1 ·1.70 l'.liski L'arnla 
· il7HJ l'l 1rna 

l'as;i:i,Ja 47(,· Płastu11owslrnj:1 J'IL1.lLl'<LIW\' 
. 1 lf' 1."3'.J PJatnirow::ilrn.ia .PtLtrin.rs;i:n,p1 p. a· · ~ 

l., 1 Jf.1.3~1 J'Jatowlrn ·:twe lW 
·1f.tJl PJ:al.011owlrn P11w.towo ' 

I'itwl owsk 1 lflii p Josirnj<L 
J 1 a11•.ł:owslrnja l!J80 J'Jnrly 

l i 1 .. "l<Jfi l'Jy<\\viu. Paw. ogn11 
·.1'>.'l.() J' 11 ie w o Pawłys;i: --

, .l',·l'.1<.l l\whwisl.nimvo l':•żen 
l!J28 l'o(•zy11uk 

l'onia R.· fJO'I l'on:c·p l'orm I 
T'etorslmrg 1170 Pngoro. r„y 

2;1 ~w J'ogrnllis;.:czn I' ia t.igo rs I{ p
0
'g.•romnoj o 

l.'h1towslrnja . , 122il . , 
1 

. 
Pichla.iewiczy d. l. ll711 I o1 beroz10 

17',·l',·l Podbru1lzio l'icz lciriu.j ewo 
lil05 Podgornoje l'iczngi 110 l'loclo. !sic 

l'J• ]·1 (jfl!) 
1ec1,anow il Podsotniect.1rnjtL Pieewry . mrn 

Picksomiaki rlo Pot. l'! 70 Po(l wisniowo 
Pir.rokrestowo 1112 Pojli O do ~)r!ossy 
PiorPswioLowo l!Jf>B l'oklowslrn,Ja 

Hl84 Pokrow 
Pioresrn1 Iil78 Pokrowlrn 
l'ieret.iorlrn 1878 Pokrowslrnja (K.-Cb.) 
Piercwal 12f) 1 Pokrowslrnja (8.-W.) 
l'Jerował' do Orte&sy Pokrowsko.1· e 
Pierewałowo B71!J 
PiGrewo.toclrnju 2517 Polow<1.ta 
Pinkarw i do .Potnrs. 1170 Polock 

1348 Poletnjewo 
Pinrowo 164fl Polonnoje 
Piersianowlrn 1431~ Połtawa 
Pieski 2151 Plowi11ka 
Pieski Il do Odessy 1511 Pomornnje 
Piesko~ttlrn P. omiechówo)( Piesoc;i:najn 1232 
Piotrowioilki 1689 Pomoszrntja 
Piotrowska,ia lGOO Pandory 
Piotrowsk (NI.[, W.) 1521 Poninwioż 
Pi1~1rowsk !W lad.) 2727 Poniomunek 
I'ietrowsko li:1z11m 1846 Ponyry 
P'o1,nsiki H55 Popasnaja 

"Czas". Dz. informacyjny. 

z F.orizi 
LlO StiLf' yi 

fiil l'opiolni:1 
178 !'opielany 
G2!l Popiol1Jl'lii 
48fł Pornj 

1.154 PorzeC'Ul 
t l.'.l4 l'o I.as z 
1808 l'ot;i [l rlo OrloHN)' 
1.f>'.J4. Po toki 
1170 l'OWl\l'IJWO 

l'.W8 J1owt1ri1tn 
8()() Pow o rLfwy 

124() l'rng<L (WnrSZl\\\'lL) 
104.1) J'rnskowji110 

H!l!J J'rney,ysl.ojo 
21nn 11relrn lu 
'.lO!la l'roohrn:i'.onlrnja 
28BG l'riluki 
HW2 Prisady 

D70 Prisiolslrn.i•L 
JAil l'rijntowo 

4!J l'ri pntn i 
1117 l' roch lad n 11j a 

:J!~4il Procliorow kit 
~18!~ Pronia 

I 00:1 Prosianajil 
50G l'roslrnrow 
D415 T'rowaljo 

2478 Proweniszki 
1288 J'rotopopowo 

iitil Prndy 
1677 PrusŻków 
1371l Prybytkowo 
lil8fl Psi(ów 
liiii5 l'ticr. 
12Gl Puchowa 
4sa puls a do P nters b. 

14ff0 Puppo 
1412 Pnsikary 
17iili Paszkino 
12()() Pnsr.czyno (Milrnl.) 
liifl5 l'usz1•;i:yno (H. Ur.) 
12n6 Pn to D do Udossy 

8cJl5 Put.iwl 
8210 Pyrlic:a 

G7H Pys;i:minskaja 
1RG2 Pytaiowo 
387B Raclmy 
1212 n.adom 

17fi 11a1loszkowiee 

i 838 
7 lfJ 

JllO:l 
1!)$) 

i!Hi'i 
}178 

l:JGI 
1:2G7 
1:18!1 
.l7Hl 

47() 
1:11 

20flii 
Hi88 
800 

LO ii ii 
.lllil 
.lil8il 
rm 

2iJfl1 
l!l!i8 
28\J~) 

liHi7 
li'i8!t 

I 
Iii88 
!l7H 

l.7G2 
557 

1H02 
OlO 
[()!)' 

1/i08 
!JHi 
(i7t 

J(i()!) 

117U 
8!J8 

1()25 
lilfiil 
107() 
1545 
12n1 
1085 
IB77 
:1547 

8il$J 
D215 
7!! 

(jl)iJ 

1262 Hact.7.iwillów (W'. \\T.) 
812 Hadziwillów (Pol.) 
711 ltarbiwiliszki 

72 
G!l4· 
G!il 

2H7fi 
10815 
1170 

7H!J Hajmvka 
1286 Hajgrórl 
10 37 lfa.iwola do Potorsb. 

14 
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()581 Sarjewo I~ Ra kiszki 
B,akowlm 
H11kko 
lta.meuskoje 
llamockoje 
H.amzaj 
Iłanenb 11rg 
Ratom Im 
Itawniuo O do O des. 
Razdory 
lfazdieluaj li 
Razik 
Razslrnzo wo 
Rerlkino 
lłojowiec 
lLembertów 
Remersł!of 
Remizo wo 
Re u i 
Hepctck [J do Odos. 
Ropjewlnc 
Hes~elnikowo 
nowel 
Hcźyca 
Riabcowo 
Riazai1 
Hiazaiicewo 
Hia7.sk 
Itkhirntaki 110 l'eters. 
IUngien 
Ringrnt.nndshof 
Rion O do Od1~ssy 
H.intilla do l'etersb. 
ltodionowo 
Rogów 
11okieina 
Honrnnów 
Homanowka 
Homny 
H.011rnnlrnncy 
Homodanowo 
llomotian 
Iłom oda 
ltossosznoje 
lfostlnv u. D. 
l{ostów 
Hostów Azowski 
llowienki 
Rowu o 
ll,ozprza 
Bożdziestwo 
Hożyszcz:e 
lłLiszczewo 
Hubiowka 
ltuda Guzowska 

825 Rurlziei1sk 
188() lt111lnia 
1 Hll Ktirluia I'ocxajcw 
li\81 Hw1niki 
fl5il H.11 rlnic;1,1rnja 

lf!OJ H11d1,ist.ki 
1G28 lttisski Bróll 
ltl3fl Hunki do l'etersi.J. 
12()1 Husr.ony 
1fi25 H,uzajewka 
1181 lłybiiisk 
1270 H.ylrnica 
165il H,ybnoje 
1421 Hyg~t 
il40 Hyki 
142 Rykowo 
814 Ry!sk 

lli41 Ryszkowo 
lfiOil Ryżow 
1261 R;mks11 
2142 Rzeczyca 
1427 lb~tnica 
eDR Riew 

754. Sablino 
!J.58 Sab1111czy O tio Udus. 

1524 Saclrnnskaja 
1488 Sacyry O do Odessy 
1555 Sadki 
1170 Sadowajit 
772 Sadżewacho oo Od. 
834 Saguny 

12iil Sagyrr O do Odessy 
1170 Saht 
:liliH SaJminon do Petersb. 

H.5 SalogJ y 0 rio Orles. 
ili'i Sałtykowlrn 

724 Salt.ykowslrn,ic1 
1774 SaJowo 
1078 Sanrnrn 
1054 Sarnarlrnnd<L do Od. 
H1G9 Sarns~kinslrnj<t 
1172 Sarnojlowlrn 
10i3D Sarnozwanowlrn 
lB27 Sarnbnr 
184-5 Sarntrorli []do Odos. 
1544 Sangaczal 
1845 St.-IHicłrnl do Pet. 
17B8 St.-Po1.ersbnrg 

5()8 Sapiegiuo 
84 Sarnb11z 

14:35 Santj-gir 
4fl0 S1trnnsl\ 

1801 Saraiow 
1256 Sarny 

84 Sartana 

!l91 Sttwelino . 15B5 
64il Sr·]l(ldnia I VHi5 
;1:'Hl j So!Jriakowo 

1 187a 
Hii58 1 Sc,Jrna ' 1703 
H7 Suj I.lor ! 181iG 

lil2:2 Sordobsk 11851! 
1170 Sr~worynowlrn 898 
711 Seimo rio Petersb. 1171 

HlHi Selanlrn 3815 
170B S.deepe do Pct.Brsb. 1170 
1095 Sólnzni 1605 
1507 Soliw11nowo 1640 
882 Siemienowlrn 845 
241 Somi bratowo 1558 

175G Sel1kowo 1624 
1181 Serb ino w lrn DOfi 
1264 Sergiej ewo CMos.-K.J , rn21k 
lil2D Sorgiejewo (H.-Ur.) f 1545 
1702 Sergiejowo (Bttlt„) 

1
1rn7 

780 Sorgiejowo(M.-.J.-W.)[· 1400 
1109 Sergo-1 wa11owskaj1t 1135 
1108 Serobriauka ' 8[)1 
11\JO Serpncliowo 

1 

1428 
12iH S1;stre11ka 1fi:J4 
l20G SewasLopol 1D8:5 
1261 Sęd:dszów 234 
16ri0 Siedlce 20U 
20ii3 Siencowo 14Ji2 
12iil Sienc:t:a 1148 
Wi'i5 Sioreda Hl85 
12131 Sierugio O do Odes. 1261 
122G Sieszczyu.olrnjt1 107() 
1170 Siewi do l'e1.ersb. 1.170 
1261 Siowierslrnj11 21s2 
1825 Siguajcwslrn platf. 10G2 
1300 Simaszczyna 185~ 
169(1 Simoła do J'etursb. 1170 
22DB Sirnskaja 2nrn 
12<\1 Sirnforopol HJ12 
204-7 Sinielnikowo 1507 
141i6 Siniawskaja 1814 
lill2 Sirotino . 

1 
889 

16G7 Siudenurn do l'etors. : 1170 
1260 Si11zjmn 2orn 
12G1 Siwasz 1799 
1170 Si w erslrn.ht 1107 
1170 Skal ino • 1704 
1071 Skierniewice G2 
1895 Skinosy 1''10 
2ii30 .Skobelewo '.. 
1fJ4l Skopi11 ... 
1977 Skopiu-Cznłlcowski 15:! · 
638 Skotowataja 162~ 

17G2 Skra O do Odessy 12131 
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1299 Stolbcy I 547 Skurnt.owo 

Slepcol\'slrnja 
Slawianiszki 
SlawiansJc 
Sławiany 
Slawgorod 
Slawków 
Slitwut.a 
Slolrndlrn (Polud.) 
Siollodlrn (Lib.-Rom.) 
Slonirn-Alberl.in 
Smiala. 
Smolei1sk 
Smorgoi1 
Smorodrno 
Smyszlajowlrn 
::-Jnieża1.slrnja 
SuHowo 
Snowsknja 
Sobolew 
Sofie w ka 
Sagu t Bulach do ()d. 
Sokolskaja 
SokoJlrn 
Sokolow 
Sokolowo 
SoJ:da tslrnj11 
Sołncewo 
Sajtanlrn 
Soltanowlrn 
Soły 
Somowo 
Sonda 
Soroc:i:ynslrnja 

· Sosierlka 
Sosnowiec 
Sosno w ka 
Spask 
Spasslrnja Polist. 
Spirowo 
Stiikioln 
Stanic;majn 
Stanowa.i a 
Stano w oj :-Kolo di ez 
Starnja-IlL1ssa 
Stary ca 
Staro.ie Sioło 
StarosiRlce 
Staro~yłowo 
St.itryj-Peterhof 
Stawrolcowo 
St.opanowo 
Stepai'1 
S t.G p t111j a 
Stodoliszc:t:o 

2.525 Strnbla 317 
752 Straszony 1316 

2fi4G Strelno 1171 
753 Strogonowa plt1t.f. 1107 

152D Strzornieszyce 200 
4li'i Stndieniec 18Gfl 
628 Stupki 1301 

1048 S11bocz j G34 
55!'i S1whar„znwlrn 1'1il6 
4H Suclrnrinvo / li'i98 

107i) Suchedniów nti 
H28 Sud1orlóJ i:rno 
588 8111'.!10losy \!25 

121() 811dżt1 1197 
2:~n Snjda 1120 
lO!lil Sujnula do Peters. 1170 
4il8 Sule.i<t I il014 
916 Sulin , 1808 
203 Sumaroko w 

1 
lilil'7 

l:'i:i4 SuJ11tyclrnj11 , 98l) 
12fll Sumy / n.% 
14 78 Suonicijolci do Pot.ors. 1170 

B2G S11p8a O do Odossy 1261 
2ilG Smw·llany do Odes. l21il 

11;05 Suworowslrnja 22!11 
2il80 1 S1rnrto do Prtersb. 1171 
1322 i Swięeinny 585 
aGu4 Swinslrnja 1441 
842 Swiry O do Odessy 12()1 
i'i69 Swolna 785 

llil4 Swierez HJ4 
1277 Syezewlrn UG2 
2i'i27 Syc:zki ll 7G 
1745 Sylwa H457 
218 S yrost.an Hl 24 

177() Syrovrntlrn 1173 
.l 780 tlyrt 2140 
12G:l Syzrai1 2l64 
liJ77 Szezeglówk<t Hi4-fi 
1016 Szczygry lil::J4. 

( 208H Szostka 1111 
1421 Szyplowslrnja 1M6 
1227 Szawli n/9 
lilDG Szadow 1:177 
1258 Szolkowlrn 12B9 

907 Szalikowo 1228 
293 Szoremctiowskaja 1858 
570 Szo;.rnrowo 1461) 

1181 Szylowo 1027 
1525 Sżychrany 2HJ4. 
1:~88 Szarapowa-Ochot!L 14-17 
flB5 Sr.ymsk 1351 

HJ03 Szelait 13G.5 
1011 Szachowo 1178 

Szebokino 
S;;tokmallsllof 
Szlo le 
S:t,marden 
Szewcl'WO 
Sxernrnotiewo 
Sz<Lfrnnowo 
Szyuhak-Kul 
Szl'zepietowo 
Szpala 
Szaro w ka 
faczorbina 
Szuja 
Szeptu clw w ka 
Sznchtnaja 
Szepieton•lm 
Szcstalrnwka 
Szalrlanieszty 
Szyszy 
Tabhifor 
Titgairns;r, 
Taganróg 
Taganeza 
Tajey 
Takir O do Odessy 
Talica .J eleclrn 
Talalajowlm 
Taldy Bulak 
Tali cy 
Talka 
Talnoje 
'ramala 
Tambow 
Tamrnersfors do Pet.. 
Tamsal tel. pos. 
Taps 
Taranowlrn 
Tarnslrnwo 
'l'arasowka 
Tatarki\ 
;1;altu O do Odessy 
lnnz 

" 

Tit1rnstl111s do Pot.ers. 
'l't1wastillt 
'1'1twtimanowo 
Tebżon Odo Odost.y 
Tejso do Pctorsb. 
'l'eh1ki 
'rem kino 
'l'emirgojo 
Tooclozja 
'l' eresz czy n s k 1tj a 
Tawol~anlrn 
Tepl'.ajit gorn 
'l' erecho w i cy 

973 
777 
912 
9il0 

li'i70 
lli77 
2(iii6 
~7lll 
241 

10G2 
1186 
lil4:1 
16HJ 
18HO 
18:35 
, G47 
122G 
urn 
;)[li)() 

1140 
1808 
1778 

fJ84 
11"14 
12G1 
1405 
10fJ3 
2569 
1il84 

698 
1018 
1751 
1625 
1170 
1225 
1225 
1BG8 
il471 
1880 

732 
12fil 
12()1 
1170 
1170 
28:3.5 
1161 
1170 

219 
1141 
2G96 
1936 
1100 
1791 
3G7g 
1563 
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I 
Ton;cho w lrn 
Tcrnspol 
Toresil\i110 
'l\:rjoki [l do l'<it.nrs. 
Terno w Im 
Terwajoki \lu Peters. 
Tewli 
Tii'hmeniowu 
Ti1•horeclrnjt1 
Tiraspol 
Ti tow o 
Ti1unei1 
Tiurlmna 
Tkwi buli D do Odos. 
T!11sz1·z 
Tob i 11 oo Peter.sil. 
Tockajft 
TojaJa do l'nt1'rnb. 
Tokarowlrn 
Tolorzyn 
Tomaszi\w 
Tomy Iowo 
TonrieJ11aj:t 
'l'orbitw 
Terenslrnrg 
Toroszyno 
Tori:ok 
·ros no 
Toworkowo 
Trawniki 

· Tregnilo w o 
'1 ri\po w lrn 
'l'repenl!of 
Treskicmga d.o Pu1. 
Tri turnajit pt. Khm. 
Troiea 
Troielrnja 
Trojanow wnl 
'l'rojce-Pr1lon i1:\1 
'l'roickoje 
'.l'rostian iec Po 1lols. 
Trostianlrn 
'l'ngurvm 
Tukum 
Tnln 
Tnmanowo' 
TuI1d11sz 
Tura. 
Tnrgoniiiwka 
Turengi rlo Potersb. 
Turrno11t 
Turowlrn 
Tyezyniuo 
Tyflis O do Ooessy 
Twer 

81i0 
i\18 

'UI8 
i ll70 
· rn+o 
1170 
HG~„ 

1077 
201H 
J22L 
182f! 
:mrn 
2:lfJ l 
1:.in1 

J57 
1.170 
2502 
1170 
1584 

77ii 
51 

2257 
225:·~ 

rn25 
87H 
flH;l 

rno+ 
1177 
1451 

B:l4 
12f\li 
1180 
146 

1170 
l8:)(i 
1480 
1207 
14:!9 
1572 
1.WO 
100i.l 
2'150 
3682 
fl40 

un 
1126 
il055 
il74il 
2B411 
1170 

ti51 
128il 

958 
1261 
1B7G 

Ulcz-A!1~y f] do 0!1es. 
Uclitc•.wnjcL 
U1linl11<1.i<L do P1•1.i,l".'. 
U dz ary O do 01lossy 
Ufo 
Ugl.anlrn 
Uglowlrn 
Ugrnsk 
LJ leaborg rlo Peters. 
Ules1,owskaja prist .. 
lLtn-Telak 
Ulia11owlrn 
Umnt 
Undol 
U11ge11i 
U n lecia 
!Jrnkowo 
Uralsk<lja 
U rdinl a 1lo J:'urorsb. 
U rż11mka 
Unnary 
Urinpino 
lJ sail 
Unrnl1 
lispnnslrn.irt 
Usti11owlrn 
Ust.'-Kai.aw 
UsL'-'I'iskos 
U swa 
llsza 
U sz :tk O 11o (Jclossy 
LJ sza ki 
Utlcino 
LJl.tis 1lo l'ntersiJ. 
U wrtrowo 
Uwarowlrn 
llwiok 
lJzl owa.i a 
LJrn11-A1ltt []do 011. 
Uwu-Su do Odessy 
Wajnoclen 
WajwrLra 
Walgnjlrn 
Wależnajtt 
Waliły 
Walk 
W11lki 
WttpuiarJrn 
\Vtirsza.wa 
vVanrnrino 1lo Chlos. 
Warwarowka 
Witrwaropolo 
Wasiljewicze 
Waslljewka 
Wasilkow 

12(il 
11:iH8 
ll70 
[2(jl 

2781 
152ti 
l:l7G 
'180 

1170 
HJ87 
28GO 
l5(il 
17'12 
1488 
13fi2 
951 

2805 
il6il0 
1170 
il102 
22ill 
177l5 
l43il 
1f>il4 
1715 

8!10 
:.l\J51 
BGG2 
B8H7 

(jiJS 
12til 
1187 
1617 
1170 
1729 
1190 
1991 
l41fi 
12(il 
1:261 
78!~ 

12()2 
1'198 
38t~B 

332 
1041 
1328 

9GB 
125 

12Gl 
1485 
1670 

740 
1617 
912 

W<tlilrnwo 
Wt1wnr 
W ew luna.i 8 do P otnrs. 
Weggiown 
Wojrnarn 
W endon 
vVonta 
Worda 
Wornaclówlrn 
WOlTO 
Wesenberg 
Wiala rlo -l'dersb. 
WirLzniki 
Win.zowajrt 
Wit1ź11rn 
Wi1~hauLy do Peters. 
Wiezug~1 
WidolJór 
\Vidiów 
Wioczornij-Ku1. 
Wlnkswi:\ 
Wieliko-Anatlol 
Wiorchniednieprow. 
Winrclwwje 
Wiorobjo 
Wiereczje 
Wierotjo 
Wioresz1·;i:yno 
Wierosocz 
Wiorolt. Niewinsk 
Wiorolnbowlrn 
Wler1.IJ11ik 
Wierzbolri11· 
Wiesio la.ia-Lo1rn1'i 
Wi::siotyj-Kut 
Wiesiołyj-PocluJ 
Wiosr.uiaki 
Wilejlrn 
WilgtL 
WoJkowyszki 
Willaclttis do Pet. 
Wi.llmans1rand „ 
Wilno 
Winnlmt 
Winuikowo 
Wiry 
Wiwń 
Wit.gens z t,aj nslrn.i a 
Wit.disk 
\Ni7.aj 
\Vladimirowlrn 
Wlarlimirslrnja 
Władimir 
Wladylrnulrnz 
WJ:ocfawek 

1011 
15il 

ll70 
l182 
1204 
!lil 
7fi.l 

lei15 
1824 

995 
1250 
1170 
maa 
2Hfl8 
1092 
1170 
1708 

fi(i5 
321 

1B12 
740 

l(JH:i 
1400 
1292 
lB13 
1555 
fl\175 
1B71 
1085 
i14H2 
1577 

Bil:l 
li57 

1'lfl!I 
1()5 l 
1217 
lil58 
52l 
20il 
61>0 

1170 
1170 

513 
883 

1299 
1124 
1247 
654 
827 

'1704 
1().15 
1150 
1517 
2497 
176 

Wloclty 
Wio da wa 
W nory 
Wo<l.ifinajtL 
Wojclikowo 
Wojenny-S·1,pital 
WojJ;:oski do Pot. 
W0Jlow1·0 
Wolborlrn 
Wolbrom 
WolmaT 
Wolti do Petersb. 
Wojslrnwice 
Wolchowo 
Wol:c~zjo-Worota d. O. 
Wokr.j~ 
· '11lg11 (~T.-J.-WoJ.) 

::~a {ltyb.-BoL) · 
\, .konoszt,y 
·w ul lu1nslrnjti 
\Volkowl'sk 
Wolnownd1a 
'vV olcznuic1i 
Woloczyslrn' 
Wo log ba 
Wolom in 
Wo1ttsowo 
Wolyncewo 
Wolżska.i<\ 
Worohie.ilrn 
Woroukowo 
Woroneż 
Worn~ba 
Woskrnsensk 
Wrnctjnwlrn 
W 111cla 
\VoitJWOIO!falrnfo w. 
W sic.: wiatslrnja 
Wtorowo 
Wyborg do Po1.tJrs. 
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10n Wygotla ·1215 Zimarowo 
H8ii Wygoniczy 10;)7 Ziemdr:zyno 
285 Wysoek nm Zirnhul:d' 1lo Odus. 

1'lfifJ Wysiol!ci 20().\. ZJoto11st 
l8!i7 Wysokin-Lit.ewsldo airn Zloty.i 

S!lrl Wys ilrnjo L2tj6 Zlynlrn 
1170 Wyszgorod 1552 Zrni.iewka 
1020 Wy8zego1· 1024 Znnmienlrn 

50 W :1 szlei fif!i Z1utmienslrnja 
271 Wy~zni.i-Woloczolc 140H Zolotarowo 
!lH7 Z:abolotinlrn Pi51 ZoJotttchino 

l170 Zabolot.ie :i~J5 Zot~lrnja 
1141 Zagladi110 24tlil Zwienigorod 
1246 Zag11:1ńsk 341 Zwierewe 
12G1 Zagnie 1054 Zo bowtt Polana 

612 Zaj1·owo 152:1 Żaliinlrn 
15\J(i ZcLjm 1271 Ż1·dnia. 
U177 [ l'.:alegosiez 12tiii I ~oj lll y 
14-fiil Zafosie tiOO Zoe;t,1Hd11 
iti .o Za111cz1tlowo 180il ŻulcLzniiw-01hk 
il77 Z11płazy l144. ~u111nn1L.ilt 

l 1 (.)4 Zapo1·ozju [ H2:i Zo.lobowo 
}Hl8 Zara.bk . J4P2 Zdt111•hino 

1037 ~ar!1wwu,itL . 11851 ;i,e111ino 
1788 Znr.ioci.iu A lrnrlo111Jl'Z. 14:2G żc.rubil o wlrn 

141 Zarndine!J 8Hi Zernbkowo 
11H8 /.asenhof 88F1 i.~sli 
llii'>O Zat.iszjo Il24 ;i,lobin 
20HfJ Zawiorrie 185 ~merynklt 
mrn! Zttwidowo H21 zup;owo 
1084 1 Z arni y tlo 01te>sy L2tH żoiii110 
1501 Ząbl\fl\Vic1~ 4UO /'.11diłowo 
1111 /,dollinnowo 585 ;i,11 lcowb 
142:-J Z1lorowioc: 1a:15 ;i,11la11y 
1Hl8 Zegewolrl !lila ż11rawlrn 
1 l80 /,elwtL !rOl ;l,11rnwlt~wlrn 
il!J25 Ziabrowlrn 84-il ;l,11rnwlik 
il75il Ziarlin do Odussy 12\il Zyr·.z111 
l:i 1;\ Zielenine UHJ ~ytkowi1:zy 
1170 Ziolonyj-Dol I 228:-J Zyt,owu 

1577 
1748 
l:.l15l 
am.;11 
rn12 

f.!68 
1245 
1155 

!Jf)l 
1280 
li3U8 
235ó 
1o:~(j 

17HO 
1790 

il49 
HO 
580 

lGlO 
2il2:i 
Uli:) 
lf\Hil 
15il4 
1720 

!j.(j(j 

1112 
5ilil 
8'.ll 
880 
8i1!l 
G74 
}181 

1111 
9BB 

1752 
%il 

il7il}) 
224 
Ull7 

li~ii2 



POCZTY. 
(Na podstawie przep1sow wprowadzonych 1 kwietnia 1879 r. podług korrnencyi ogól
nego związku pocztowego, zawat·tej w Paryzu l czerwca 1878 r„ ze zmianami, tloko
naneml na zasadzie dodatkowe.) kowencyi z llni:i 21 czerwca 188ó r„ a wprowndzo
nej 1 kwietnia 1886 r., przy uwzględnienin zatwierdzonej dnia i!4 stycznia 188\l. roku 
uchwały rndy pnństwa i rozporządzeit z 1891 roku. nowej konwencyi poeztoweJ za
wartej w Wiedniu tlnia 4 lipca 189 L rokn i wprowadzonej dnia 1 lipca 1892 roku. 
or~z ukazu z clnia 1!4 kwietnia 1893 roku i wszelkich najnowszych zmian z 1897 roku). 

TAKSA l<ORESPONDENCYI. 
Dla łatwiejszego oryentowania siQ p1·zytaczamy naprzód taksy, które poniżej w p1•zepisach o korespoudencyi są szczegółowiej powtórzone. 

1. Za 
2. Za 
3. Za 

I. Taksa korespondencyi wewnętrznej. 

listy zamknięte - z11 każdy łut po 
listy otwarte z11 każdy po . 

kop. 7 
H " przesyłki pod opaską za każtle 4 łuty po „ 2 

przyczem za przesyłki opaskowe z papierami aktowemi, lnh mi0szane, 
z papierami aktowemi i drukami, najmniejsze porto kop. 7 
z próbkkarni townrow najm,11iejsze porto • . „ 3 

U1rnyii. Za rekomendowanie powyższych .listów i przesyłek płaci 
siq prócz taksy po k. 7 

4. Za pakiety wartościowe i pieniężne za sztukę po kop. 7 
a nadto usekuraeya: 

600 rnbli 
otl 600 do 1,GOO „ 

z dopłatą jeszcze za całą przesyłkę 
od 1,600 i wyze,l rubli . 

z dopłatą jeszcze za całą przesyłkę 
5. Za przesyłkę monety in·zęczącej w węzłach od funfa podług taksy 

z:< przesyłki (patrz N· 6). 
6. Za przesyłkQ w ogólności w tej liczbie i przesyłki z ksh!zknmi): 

11) w granicuch gubernii lub obwotln funt lub część funta kop. 5 
li) wysyłane od innych gubernij lnb obwodów, wedle odle

głości otl głów.nego miasta gnbernii lub obw„ podlug 
następuj:łcego rachunku: 

do 500 wiorst po kop. ó od funta 
wyzeJ 500 ao 1,000 „ 10 „ „ 1,000 do 11,000 . „ 20 „ 
i tak dalej, powiększ11jąc ophltę po 10 k. otl funta za 
kazdą dalszą orl!tJgłość 1,000 wiorst. Najmniejsza opłata 
od przesyłki lu!> węzła ustanowiona na kop. 20. 
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2. Taksa korespondencyi miejskiej. 

1. Za list zamknięty (do 82 łntów) za każdy :tut: 
a) w PP.tersbrg11 i Moskwie po. . 
b) wszedzie indziej (w tem i w Łodzi) 

2. Za list zamknięty rekomendowany: 
n) w Petersburgu i Moslnvie po 
i>) WSZQdzie lnilzit~.i pn . 

3. Za list otwnrty po 
•!. Za przesyłki pod opaską: 

po 

a) z drukami w Łodzi i wszerlzie 
tersbun(a i Moskwy, za łut 

niewyłącznjąc 

wyżej łuta rlo 8 łutów 
h) z papiernmi al<towemi: 

za każde 4 łuty . . 
przyczem 1111jniższ11 opłata: w Łodzi 
i wszęclzie . 
w Petersburgu i Moslnvie 

c) z pról>kami za kaŻ<le 4 łuty . 

3. Taksa korespondencyi zagranicznej. 

1. Za listy Mrnknif,!tC z:1. lrnzde 15 gramów 
2. Za. otrzymywane w RnRyi li~ty niefrankowane z:i 

każdy . 
!3, Hekomendacya każdego listu lub pakietn• 
·i. Za listy otwarte za k11żdy . 
f>, Za pr:-.~syłki po<l opaską za lrnżde óO gramów 

przyczem: 
11) za przes. z papier. aktowomi 11n)m11iej.5r.c 
li) za przesyłki z próbkami 
i:) ,, z drulrnmi . 

i;. 7.a pakiety wartościowe i pieniężne na sztul'Q 

a uatlto asekurnracya: 

pOl'tf} 

pp. 

l) o<l każdych 75 r. lnh ich czę8ci, z:{pakiety, przesyfa. 
no rlo Niemice, Anstryi, Rnmnnii, 'l'nreyi, S:-.wnr,yi 
No!'wegii po . . . . . . 

1) otl kaŻ<lych 75 r. luh ich części, za pakitif;y, Jl!'ZC· 

kop. ó 

" 
H 

" 
1 :! 

" 
10 

" 
H 

" 2 

„ 2 

" 
a 

" 
ó 

" 
2 

10 

" 
20 
10 

" 
4 

" 
2 

„ 10 
„ 4 
„ 2 

" 
to 

" 
~ył:llle fin innych krajów związkowych. . . . . „ '!, 

Opłata wagowa or! przesyłek oblicz:1 się od główungo miasta. guhern11 luli 
obwodu, w którym zniL,idujri Hit) pogrnnic1111y nl'ząrl poczt.owy, przer. ktory przesyllrn 
przesłaną zostanie za granicę. 

Przepisy o koresponden~yi. 
KqreH}JOJHleneya w ogólnofiei dzieli się na: 1) 1irost11, 2) 11sek11.ro·1rn1111. i 3) oi!ci11:Co11ą 

:al fr:r•iiie 111. 

I. Korespondencya prosta. 
Do koresponeencyi prostej nalezą: 11.I listy zamknietę, !J) listy proHte otwarte! 

1·) 'pi·r,t•Hyłki opaHkO"'"• r/J kon·HponrlB11eya :·e!'"~111·11tlowa11a C.P'"l . któr:~ mo.~:~ porlpatln.c 
pienv~ze trzy ro'dzaje kore8pollll111ieyi prosteJ) 1 <') przurl)"łkt liez wmtośc1 
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A. listy zamknięte. 1. 'Naga najwysza: listu miejskiego 1 fnnt; wewnątrż 
\Jairntwa i z~ granice (do krajów, nalflżącycl1 do związku pocztowego) ó funtów. 

2. 1'r1.krn: ai Listy 111i1')skfr w Petersburgu i i'doskwie po kop. 5, a w Lo
dzi i w innych miastach po kop. i> ocl sztuki bez wzg!Qdn ua wagę. M1rnzą hyć 
opłacone w całości. (Blankiety frankowane do. listów mifljskich w Petersbnrgn, Mo-
skwie, w Warszawie, Odesie, Kijowie, ł,odzi itd,-lrnp. ó i B.) , 

1!) Usty wewnątrz pai1stwa opłacają po 7 kop. za kazdy łnt ruski. Lis
ty takie muszą być za 1 łnt całkowicie opł~caue; co .więcej 1rn;1 7. !'OJI. z~ wiQksz11 
wagę przypada, może być zaphtcone luli me; braku,1ącą naleznosc opłaci :ulresat 
w sumie podwójnej. Adresat jeduak może odmówi<\ przyjQcia listu niezupełnie fran
kowanego, je1l!i takawego ni~ rozpieczętował. 

Listy na lmie NAJJASNIE.JSZGO PANA i osób urzędowych muszą byt\ całko
wicie frankowane. 

c} Listy, adrernwoane clo krnjów :ll'i11:kuw,1Jc/1: całej Europy, Argentyi1skiej 
rzplitej, Boliwii, wyspy Borneo. rzplitr>j Brazylii, Chili, rzplite:i. Costa- Iłyca, Egiptu, 
Ecuadorn, Haiti. Hawai, ilondura~n. Indyj angielskich, .Japon11, lfameruun, Kan11dy, 
Kolumbii, Liberyi, l'tIPksyku, Nicnrag11y, Paraguayu, Persyi, Poruwli, Sa11-8alvadorn, 
Sun Dominga, SenegamlJii, 8yamu, Stanów Zjednoczonych Ameryki Półnoriuej, Uruguaju, 
Venezueli; kolonij duilskicl1, hiszpai1skich, nirlerlandzki\'h, portugalskich i francuzkich 
wszystkich, do kolonij :1ngielskich, Gnyany, f~renady, Sw. Ł1~cyi, 'l'aha~o,„Hongkongu, 
Złotego Brzegu, Labuanu, Lagosn, Malakki, Peuangu, Smgapoory 1 S1m·a Leone, 
1111 wyspy Antiąua, Balmmskie, Bermunrlzkie, Wirgii1skie, Dominika, l'vian1·ycego, 
Monsel'l'at Nevis, N ew- Fonnlaudzk ie, Kitts, 'frynitad, l<'alklandzkic, Ccylon, J amn,i
kę: do Adenu, Amoy, Buder-Abasn, Butihit'll. Cl~aiilrnu, Czefu, Czinkiangn, Fuzanpo, 
Guczon, Huaduru, K:111tonu, Kin-Kiangu, Kino-Szon, ICho,ikoj), Linni, &fandanlayn, 
!11arokka, JVIaslrntu, Ningpo, Newc,!Jwanga, Stwton, Tien-'.l'siuu, Tonkinu, '.l'ripolisu, Tu
nisu, 8zanghaju, jakoteż wysp Sandwich, i Fi<łij (w Oceanii), ornz do niemiecko
wsehodniego terytoryum Afryki ko11, Ili za kaźd•i lfi gramów około 1.14 łnta, (Blan
kiety frnnkowane do listów zag!'anieznyeh również kop. 10). 

Listy zamknięte, ad!'esowane do lm1jów związkowych, mogą być niefrankowa· 
ne. Porto nieopłacone ar!1·esat opłaca pohwójnie, lee~ moze odmówie przyjęcia kore~
pondencyi niefrankowanej. 

ri) Do krajów niezwiązkowyeh dochdzą listy zamkniqtc, opatrzone marką 10-
kopiejkową od Iii gramów; otwartych i rekomendowanych pnczt.a nie 11rzyjm11,ie. 

B. Listy otwarte. Pr:1'11is,1; U[!Mne. Na przygotowanym przez departamt'nt 
poczt blankiecie mozna pisać atrnmeutem lub ołówkiem, w jakimkolwiekbądż języku, 
a nawet znakami cyfroweml, za podpisem lub bez podpist1. Na adresie wolno (na 
podstawie konweucyi, wpl'owadzonej dniu 1-go lipca 1892 r.,) napisać. tylko swój 
adres i nazwisko. l\ioin:i je adresować. na pocztę miejską, zamiejscową i za granicę 
-wyłącznie do krajów związkowych, wymienionych pocl lit. c. Konwenyą z r. 188fi 
wprowadzone zostały li.~t!J otu:arte : od1w1ci„d:i11 /ranko'/l:auq, składające się z dwóch 
połów. Część listu otwartego, przez;imczona na odpowiedz i frankowana, może by\: 
wysłaną nietylko clo kraju, ktrirego marlcr, posiada, lecz do lrnZdego kraju związko
wego, adresat opłaca jeclnalc porto nieopłacone w poclwójnej ilości. 

2. J'11ks11, Porto dla koresponrlencyi miejscowej i zamiejscowej kop. 3 za list 
pojedynczy i o kop. za list z odpowiedzią; dla zagranicznej kop. 4 za list pojedyi1czy 
i 8 kop. za podwójny. Bl:Lllkiety stemplowe kosztują tylko cenę porta; niestemplowe 
]Jo kop. 1 za 4 sztuki. Na te ostatnie należy nakleja\: 1ńarki 3 kop. lub 6 kop„ a 
względnie 4 lub 8 kop. Niedostat.cczne frankowanie listów otwartych dozwolone, 
lecz pol'to nieo11łacone płaci nd1·esat w podwójnej sumie. 

U. Przesyłki pod opaską. 1. Przepis,11 O!fÓlne. Mozna adresować przesyłki 
]JOrl opaską na pocztę miejscawą, zmniejscową i za granicę, wyłącznie 1lo krajów 
związkowych. Pod opaską mozna przesyłać: 

a) Papiery aktowe, a mianowicie: wszystkie rękopiśmienne lnb rysunkowe 
dolrnmonty, nie mające cechy korespondencyi bięzącej i osobistej, jako to: wypiq 
sądowe, notaryalue i t. p., ceduły, konosamenty, faktury, różne dowody towarzystw 
:iseknracyjnych, wyciągi z akt na stemplu lub papierze proHtym, nuty pisa1J11, party· 
tury, r1;kopi~y s111ne, albo wraz z korektami i poprnwki korektowe· na oddzielnych 
urknazach. illu~1w je ·1c11s1Jl11d w ko11ertnch otwartych lt1b pod opaską. 
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· · J· t . r•tzety IJJ•oszm•y :1rn:ażki zl11·oszn1•owunG 
li} Druki wszelkiego i·otlzaJU, J.a ,ot 0

1
· g, 1' 1 .'t1' 1

• li"togJ"'fJ'~zne · wRzullde produk-
, 1 li · l · k 1 sz yc 1 oc 11 < • " • ' Jnh oprnwne i w ogo. e ';sze u <.~ 11 

, ko;1 . 111 y~l! z·i pomoca zwykłych pras kopiowych, 
eye maszynowe z wy.1ątlmm1 kop1J, '>'Y ' • -
or:1z za pomocą machin samopiHząclyc~1. ) la v·1G na l!ilctnch wizyt„wych ilwo,ie naz-

Pr:lj i1r:~s1jlka1:/r r!r11ko1i: ·11·0 1ro. " l ' • ]"" • „ · 11 z 11 i (L'.: pa win . . , 1 . ,. " 1, wiane wyrazy w H ,1 ocemu, n . „ . . . ' 
wis ko 1 arlres, ornz ( 0P18 Y" '1 ~· u~i 0 

• • •• .,,
111

<, 111 •LllJo siiosobem 111ech:1111cz11y111 . . . . ,. li} ozuaez•ie lub zmieniac pin , ' ' . , , szowarncm 1m1emn,, . , " 11 , . ·ocl"aJ' z·itecia. wreszcie rnieJsce zamic-
ł · d iH ·Llbo firme h·uH ovi'<t 1 1 „ ',' · . . l., ezal:l wys arna, po P : • - ' „ .• , ·1 0 11„ 1wionej korekty rękopis 1 ro nc na 

azkania esolly wysyła.1ące.1; o) dołą~za~. r 
0

1 
!1 11

1
11

.u'J.S'"t JJO•Jrawki mog·a lJyć robione mt li ' I ' l·i a w J"LZIC urfl rn ' ' V< t • korektach wsze ue <.oprn' ',, .,· ,'.,' iektóre mie'sca tekstn drukowanego, t11k, ahy 
oddzielych arkusz:ieh, ii) ") l~i es!,w 11 

, „, ., lb J •iorirawiać piórem i sposobem me-. · ,, ł irzecz ytac· r') ozn,1czac, a <l , 
1 

ł ich nte mozua uy o I ' • • , • , •1 • eh !Jant\lowydi w przesyłkac 1 og o-. ·az wszelkie cyf1 Y w cemn c.i ' · · · t tl · chamcznym ceny, 01 , • • eh· Il ozn•iczae piórem czas ocle.1se111 s .11 rnw 
azeil okólnikach handlowych 1 giełdowi Y 

1 
• 't · 1 ') 0„ 11a"'"'c" i1ió1·cn1 lnu sposobem 

' i k I b an 1.ie •tc 1 • 1; u ""' 
1mrowych i t. d. na «l'll owanyc 1 . 1 : . '

82
:'onego czas mkjHce i cel zebrania; 

mechanicznym na zaproszeniach nazwrn '~. z,~Jllnce', 111 11 .1 st'i·ouie 'otlw;·ot111Jj dzieła reko-
, I · · 1 ··I oz1rncza0 prnr • h) w ogłoszemach 1:sięgm 8 nc 1 , 1, ., 1 1 iirzel"reślać zupełnie lub częśeiowo tekst 

meudowane lub źądane, oraz wykres ,1c I'. J ,' . 
. t bl' , · d mapy gcog1·11f1cznne i t. P. . . i) kolorovvac a lee .mo , , 1 o'prlyiicza ]nb kl'Zyzową, fak ułozoną, 

Druki 1110!/lf li!JO przesyłane !10
<
1 , op.ta rnt . . P. J , osvłki· w foterabrnh ot wartych z 

• 1 ł ł· two~ch pl'ZeJi·ze<J wnc 1 z<, Jl ' . ' l 11by mozna iy o z ·,i ·- . . • łlrn przcpasauym opa.~ rn ruchomą. 
jednego koi1ca lub z obydwóch koucow,t na ~v:~·01 : tak aby wnutrze JH1Hylki mogło 
\v kopertach niezamkniętych, lnb po1n·os ul .z. oz cllieJ\~vm sie z .Ji~two:ici1L rozwinzać. · n tez olnvi11za1re sznur nem, 1 '- ' - • •• f t hyt'.l prze.1rzane, a 1? . '· d ·uki nrn'ace k~ztałt lrni·ty nkzlozoi'leJ1 ornz o .o-
Bilety adresowe, wizytowe, l t. P: dl .. 1• ! · 'k kopert lub przełamy wan. \Vyst:u·
gramy mogą bye. przesyłane bez za nye t opasc ' 

czy połozenie. ai~resn ... , . , , .. , • hancllu ż:idncj wai·tosci - tz wyjątkimn .11ły-
v) Probln towa1ow, memaHce wł . cl 'ie w udfJOWierluiem •11wkowa11rn w · . 1 · · mO"'l bye przesy 11ne Je yn · nów i tłuszczow, 001·e c'. 

1 
ć t ·zone tyli, o w zuaki fabryczue, nazw1· 

posyłkach), Próby towarów mogą iy 
1
.zaopa.r ~, ę Pou·innlj h,lfd ulo:oiw w worecz-

. f syłajac~go numer porząr ttowy I w · ' . ~ko l mnę w.y ·. · · " ', 1 , yc~lcl !tiu rne llo me ob słoniu. ki, pudełka me~p1e~zętow,1ne, {01Z ' 

Wa..!Jll llrl)'W!J=S:a: .. 
przesyłek z drukami l pap, 

Miejscowych 4 funty 

akt, z próbami towarów 
20 łutów 
20 „ 

Zamiejscowych 4 " 
Zagranicznych . · · · :i kilogr.. , 

Papiery aktowe, druki i próblo towaro1v 

2ó0 gramów. 
można b,czyć 11or1 j eclnę opaskę. 

Nt1jw!JZNZ!l 1.Crt!fa dla 11os,1j/:!!k mMoza11~ch: •
1 

• 
. t f ty za gr811a·e 1 In ogt. Wewnątrz pans wa •I u~i > • { „ 189 l r wprowadzonej dllia 1 lipca 

N'I podstawie konwencyt z clma 4-g•i ipca ł ''1 iiorl opaslrn_, or11z wymia~ 
I ' , „ ·y prolwk wysy anyc i 18'l2 roku ustanowiono nowe wymrnt 1 1 ry .111·óliek: ,;ysyłauych pocl opaską z':ijanyclt .w tn:i cq. 
Prrihld towarów JIOrl 07wskq '))/,//,Jl{ or;nruiczuui[. , , 

długośc szerokosc. średnica 

\Vewnątrz pairntw11 
Za granicę 

6 werszków 4 werszki 
: 30 ctmetr. 20 ctmetr. 

'2 werszki 
10 ctmetr. 

Prz11sylki, zwijruw 11' trąhlcii, 'majq oyranil'::uuq: 
a) Druki i papiery UI'Zl)<lowe: 

wcwnątl'z pai1stwa 
Za granicę . 

dłngo~ć 
17 wcrszk•"·.v 
75 ct1m · 1„ 

() Will. kÓW 
30 ct1m<I'. 

i\rednicę 
2 werszki 
10 ctmetr. 

3 werszki 
1::. ctmet1·. 

h) Próbki towarów: 
'vVewnątrz pai1stwa 
Za granicQ 
3. 1'ak.rn A. Dla pr:1,S,1Jli!/,: mi1',jsld1:/J: • p te1·s 

n) z drukami w Warszawie ,i;"~ wsz;;~~~lc~n~~i:~s: 111~~;1 .11i; ~~1' ~~1c{;;{6~. e -
burga i Moskwy, porto po kop. 1 z,1 . n ' a ' , 
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li) Z papierami alitowemi 2 kop z-1 kazde 4 I cl11Q przesyłkę w Łodzi i wszedziP~ .3 ,k uty, przyezem minimum za je-
v) Z f!róbkami 2 kop. za kaŻ<lc 4 łu~p., a w Petersburgu i 1\foskwie 5 kop. 
(Za słuzace do 111·ze8yłelc n11'c' I . I y. 1'/. I · ' · · .JS'1C 1 gotowe · J • • • mp. zam. 1 kop. i 2'/2 kop. zam. 2 kop . op,1s u ostemplowane (frankowane)-
JJ. Dla JW1'SIJ lek 'w "· „ / . · lt) z ... ~ „, . ' - 11111,1.11 o lf'.lj"rl (ml':il,11til11ic:J11;ch )' 
. P·'IHC1anu aktowemi lub z·i prz łl 1 • • · tlruk1, rwjni'11iejsze porto kop. 1'. „ ,esy. ' mieszane, mające papiery :1ktowe 
li) ~ .P~~bkami towarów nnjmnit'jHze porto kop 3 
'·! 111 .1 same -- uajmuiej.~zc porto kop. 2. . . 
'Yszystloc te przesylki opłacają za każde 4 ł t 1 I 
D. pta fJr:1,,1·11tek :11yr1111icz1111 c1i:· 11 y, u' częMi tej wagi po kop. 2. 
gj ~ i~·~\e~·an:i akto":emi na,imniejsze porto kop. 10 
') 

0
. '; ~ 1 rnnn tow11row naj muiejAze porto kop 4 · 

,. I li c1 same - najmuiej~ze porto kop " . . 
. vVHzystl:ie t~ przpsyłki ophlcają za lrnż(ie~5o . 

kowe mogą i11e h11c calku1l'icie (rauko·ita//e 1 ' giam. po kop. 2. Przesyłki opas jako najniższe t B 
1 

• · , u e musza mieć J'ed1 a k -'. por .o. !'a rnJącą nalezność opłaca ·1dr. . . , i:. mar ę, wymaganą 
D . . f(orespondenoya rekomendowana t p„: esat ~ ilosc1 podwójnej. 
Mozna 1·ekomendowar listv Z" k . t. · · . i.e2J1s,1J ogolne. \vym' · · ' ' "m me e listy otw· ·t · iemoue rodz:iJe przesyłek opaslrnwycl; ' ,11 e 1 wszystlde trzy powyżt•j 
K)oi·espo11tlen('.yę rekome11dowarnt mo~ll'L a'lreso , 

' • a iw pocztę miejs(Jowa; li) na· poc· t'·,. : .wac: zw1ązk,owych h d) do niekt.óry~l1 krnjów n~} ~a:~ieJs<ww11; i;) za gl'anicę do krajów 
Z:~ zgub.inną przesyłkę rekomenclowa~~w~;:.r~·~ych. . 

I.ub 1111 Jego zącłanie :ulresatowi 50 fraukó ; i~z~k poc~towy płaci wysyłającemu 
I Olku. od dek.la1·1wyi. Reklamaeye (na papier~\e w.ynt1g1 oclzenw' ~wjpóźuiej po n pływie o~ d,1ty kwrtn: do gubernialnego urzedu ioczt~10s ym) porlaw:1c należy w ciagu roku 
E1s?t)111 ·~a kwicie, lnb do dupnrtamcntn ~oczto wego, J~zełożonego na cl urzBd~m pod-

w1 ub Jego kopic_i, poświadczoną p1·zez policyę wef,o'. o rnklmnaryi trneb:'1 dolaczy6 
2) J'ak,rn i "llONdh Jlr'e"!f/'·1" Z k ' no myusza, lt1b przez urząd porzt~wy kł" t· l · - " "·· .a i·e omeudo • · · eJ ,1 my za lrnzd:! prz1rnyłke rek orne I wame dopłaca sie markami do zwy w11atrz po J· >Jl 7 r, • ,fi( o wana bez wz()'led • · - . " • ; ') do e11ll'j Eul'Opy po k _, . " : li ua jPj wag-w 11) we-

, . , 'Klv1t lli!:p/atN/J pi·zy 110,htwHuiu irze op .. 1 o, "!. za granicę Europy. po. kop. 14. ~y.1 'elrnm811clotv1111a musi urć i·11/kou:i1:i~· "RYJlo. w bmrze ~ocztowem. Koresponneu
: ow,auych citłlrnwide fnu1kowa11yeJ1 do / :.1111.o!t11111,1. Wr~urenie p1·z,·Hyłek rekom -zos.t.tr11~ do1·ęczoue adreHato11"i z:l . . 8 nzyu!c1 poc~tnweJ ma ten skutek ze tak en kwitu i utraca fll"lwo d . Jego pokw1towa111e111 kcz 110!1· ·• '. owe lub b d . ' 0 WJ nagrodzenia w 1„ · '. : ' "J4CY me pozyska „ an eroh uaJeży wyraźnr zrob' I , . ,1zie zagub1enrn przesyiki. Na ko,' .. ·, 1i1zes~lka i·.rkom1mclowana wmvuatr~u p~1i?t1s. o' rekomen<low1lllili. 1\fożna żądać! L111~:~ 
wym za aw1z11cya. Nalezy iu fal: , 8 w,i zost:iłn <loręczona w mzedzi ' 
Wydawunie kores.po11de11cy1' ,·n· dum razie na kopercfo dopisać· . odcl·1·1 za: e .poczto· d ' w zynnrotlo · k . · " 'v aw1zacya" n;:n low:t~1ycłt jest zuiesione. -N11tomia~t we,1 P?. w1towai~ zwrotnych od listów re1:·0~ 
~~1~eJO;l~1y~Z!p' I~ spłorz:vl~ania "za windo111iel1 i~a OT~~~~~.~~" o(d~10.•:n ,korespo1~d en cyi w kła da • ' ' izys 11110 im podobne , · 1 ' IJI,\ 1.e n1c1']1t1011) Osob 

~~JJ~t~~~~ 1~~~~sr;·e~:;,~~~1~~o;~t~;fi~ „:~,:~~:r~~~~~~::~~ 0w;;~~~1 „~~ii~"o,11erc~~,~~11~~~ o 1~~1ko~:;~;fa v marce, przy pakiecie - w gotów~e. . me 

li. l(orespondencya asekurowana 
przesyłki w ogólności. 
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A i H Pakiety wartościowe i pien1ęzne. W p:1kietach wartościowych mozn:1 
przesył:tcl. wzy listach nieza.piN:rto 11;1111,1;1:/1 pieniądze 1n1pierowe i IJil ety kredytowe, 
papiery publiczne procentowe, stemple i we.lrnle czysto i w ogóle przedmioty, dające 
slQ przesłać w pakiecie, mające wartość dla korespondentów. Moż1rn te~ wewnątrz 
pai1stw:1 przesyłać monetę brzqczącą w ograniczonej ilości, złotem 21 rubli, srebrem 
do 1 rubla, miedzią 93/.1 kop. i kosztowno:lci. 

l) Or1ra11iczc11ia: 
11) Najwyższa wartoiić pakietn wartościowego 15,000 rnbli. 
li) Aseklll'Owanie papiei·ów wartościowyllł1 w kornspondencyi '/l'('/l.'n~tr:111>J :11-

leż11e od dekla.ra11yi wysyłująeego. Asd:11r11c,1;a :11r1r1111ic:1/ll jest ograniczon:i do wysoko-
ści rzec:.IJll'istej 11•r1.rto,,ci i;apil!róll'. · 

c) Pakiety wartolieiowe, orldane na pocztq po 0J1il'1;:ętou·a11iu. mogą być aseku-
1·owa11e tylko rlo f1IHJ rubli. Po,~zta otlpowi:ida tylko za eałość pieczqci i olnvolnt.y, 

rl) Pakiety wartościowe, arlresowane do krajów zwifizkowycłt \ we1lle oddzielnej 
konwencyi), wymienionych powyż1·J, nie mogą llyć odrlnwane llll pocztQ po opieczęto
waniu; Monety i prze1lmihty srebrn" lub złote, urnz ko:izt•iwno:lci w takich pitkietaeh 
znajclowa6 się nie mogą. 

· 2) Najw,iJŻSza u·1ir1ii i 21rzevisy o,qót11e. Nnj1vyŻHllll waga pakietów, oddawanych 
po zapieczętowaniu, IO fnnt.ów, ui~zapieczętowanych ~O fnutów. Przy w:tclze 1 funta 
może być obwoluta papierowa, ocl 1 funta, do 5 z papieru porlklejo1rngo płótnem, 
p1·zy wadze wyższej - z płótnn lnb z ceraty. Ohwoluta powinna mieć zawsze forme 
koperty krŻyzowej. Nie wolno używać ohwoJuty z kolorowym hl'Zegiem. Pakiety 
wartościowe muszą mieć o pieczęci lakowyd1. WHzystkie napisy 11a kop<•rtach muszą 
być wykonane jedną ręką i jednym atramentem. iV11rto86 zadeklarowana wyraża się 
\V rublach bez uł'amków. Na pakietach adresowm1ych za grnuicę, można wartoiić 
oblillzać na franki, licząc :.t franki za rnlil:t. 

IV iw/,:idach 1iie11ir:11,1;c/i wewmitrz krnjn mozm1 przesyłali pi"niądze 1mpirrowe, 
bilety kredytowe baulrn paóstwa, papiery publimrno procentowe, prze111·ząl! dozwo· 
lonu i . mające obieg w Rosyi, knpony od 11ich, oraz monL•.ty złotej 2 l rubli, s1·Pbrnej 
za rnh1a i mie<lzianf'j 93 / 4 kop. 
. Asekuracya obowiązkowa pieu,iędzy po cenie nominalnej ~papierów procento

wych nie niżej od ceny: non1inalnej i .nie wyżej, niż w podwójnej eonie nominalnej. 
Pakiety pieniężne oddawać należy niezamknięte. 

JVar;a 1111)-u•y±s:a. 2 O fw1t,iu" 
Nujwyższa wartość 09r1llli1::vm1: do A1·gentyny, Belgii, Francyi, Holandyi, Luk· 

semburgn oraz. Portugalii z Marlcrą i wyspami Azorskiemi, niemiecki"j ngentury poev,
towej w Szanghaj n, Egiptu, Włoch i innych pozostałych kolonij portugal8kid1, 2,óOO 
rubli (10,000 franków). 

Do innych krajów zagranicznych mozna wysyłae. pakiety pieniężne i wartn-
ileiowe frnuco do g1'anicy. · 

3~ .Z'akNa: a) wagowe po 7 kop. z11 łnt, lub ló grm„ gdy pakiety adresowane 
do krajów związkowych: 

h) i·ekornendacya 'kop. 7 za sztukę w korespoudencyi krajowej, kop. 10 w mię· 
clzynaro<lowej. 

c) asckuracya wewnętrzna do 600 rubli po l/~0/0 z 
od 600 do 1,600 po 1

/.1°/0 „ 1.600 po 1/s"/o 

dodat. 1.i>O r. 
1.óO r. 
3.óO r. 

d) asekuracya zagraniczna (taksa asekuracyjna zagrauiczna zmie11iona jest na 
zasadzie ukazn z dnia 24 kwietnia 18[}.'3 r.): 

1) po a kop. ot! kazdych 7ó rahli oznaczonej wartości, !nb czę8ci 75 rubli, za 
pakiety, p1·zesył:111e do ościenuych z H.osyą pni1stw: do Niemiec, Anstryi, Hmnnnii, 
'rnreyi, 811.wecyi i Norwegii; 

2) po 7 kop. od k:tzrlych 75 i·ubli oznaczonej wartości, lub części 75 rubli, za 
1mklety, przesyfaue llo wszystkich il111ych państw, nalezących do międzyn:irodowcj 
konwencyi (rzeczpospolita argeutynska, Belgia, Hulgarya, Brazylia, Dania z kolonia
mi tlui1slde111i, Egipt, Francya i kolonie francuskie, lHszpanin, rzeczpospolita Costa
H.ilrn, rzeczposp. liberyjska, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Portugalia i kolonie 
p_o1·tngalskie, Salva<lo1„ Serbia, t:izwajcarya, regeucya 'l'unitai1slrn). 
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J{wit IMz1Jl11/,11y. 
Frankowania przesyłek wnwnątrz paiistwa i 1lo krajów y,wiązkowych obo~ 

wia:r.kowe w calosci: do krajów niezwiązkowycłl - tio grnniey, l'orto opłaca się go to w ką. · 
· Osoba, wysyfa,ią1~a przesyl:kę pieniężną Jnb wartościową, może żądać zwrot11 

j1:.i l11b zmienić arlr1is, nawet jui po wyslani11 za grnnicę, dopól\:i pakio1, nie byl 
odd1rny adrns11Lowi. /:miana adres11 just por.wolona tylim w rnzio pr;r,e~ylki mniej
St.t\i niż J2:i rnbli (1500 franków). 

I' i /1, Przesylkl wartościowe I bezwartoźciowe oraz węzły. 1. Pr:117Jis,1; og1Jh11\ 
l'rznsylki mogą być ~ zadeklarowaną wartofoi<~ i bez zarlek!arowanej wartosci. 
Najwyższa w1;rto~ć: przosyl ki wynosi 5,000 rubli. Przesyłki bez wartości nic wy
maga.ią aselrnracyi (patrz 11iżej pod lit. li). l'rzesyl:ki warto~ciowe, któremi są 
wszystl\io, odpowiadające poniźej wymienionym warunkom, prnesylki z zadeklaro
waną wartoscią, odróżniać: należy od pakietów wartościowych, o której wyżej 
hyla mowa. 

2. Do stacyj drngorz~dnych i na stacyo dróg żelaznych mogą. być iuireso
wano prz;esyłl\i wagi ó funtow najwyżej. Talrie przesyłki mogą byc opalrnwane 
w grubi· papil•r, l11b w opaski z grubego płótna albo ceraty. Pr:r.osylki większej 
wagi mogą być adresowane do stacyj pierwszorzędnych i opakowanA w plótno, 
ceratę, skrzynie drewniane lub baryłki, albo w skórę. Płyny i tlusr.c:ze muszą byc 
pomieszczone w moenyrh 8Zl\lanych słoikach,, wstawionych w hermetycznie zam
knięte }Htezynia hla.szauo, a ostatnie mnszą byc upakowane w skrzynki 1irewniane. 

,'\"irJ1r.1J:s:a 1tllff'l przesyłek wewuątrx pai1stwa 3 pudy. 
I>r:i:esylki xa granirę powinny hyc w mocnom O!Jakowauiu. Za Atlnntyk wy

magane są slnzynki drewniane lub baryłki. Za granicę należy lda~ć adres na 
obwolt!tach. Adresy przyszyte, przyklejone i w ogóle oddr,ie111e, za grnnirę nie są 
przyjmowane. Do przesylok zagranir~znych naleiy dołącz) c deklaracye . 

.1'11ha na Jir:es/jfki i 1/·r:ly, u: frj liczhi1' i 1111 pr:es,1Jtki z ksilrf:k11111i (na podsta
wie u!rnz11 :r. dnia 2ó stycznia 1889 r.). 

rrJ Dla koresponde1ll'yi miejscou:ej, jakot.eż przesyłanej w granieac-h gnhernii 
lub obwodu miejsca. jej od1iunia na pocztę po 5 kop. od funta (lub częsci funt.tL). 

li) Prócz wagowego prz,•syJkl wartościowe i węzły pJacą: asekurncyę od 
wartu~ci xadeklarowanoj w takim stosunku jak P•~kiety wartościowo. 

7,a kwit. !mp. /i. 
Porto dodatkowe rlo Belgii i Hollandy!, od pr:r.eHylek 5 kilog1·.: a) w;1gowe 

k. 42 za 8Ztukę; /J) aselrnra1·ya po h:. l1 za każde 1871/, rnbli l7ii0 fr.), <L do i::izwn.j
caryi: 11) do przesyl.ek 5 kilogr. wagowo kop. 42 za sztukę: h) asekurar·ya. po k. fl 
ziL każde 75 r11bli (200 marelo:): do Danii od przesyłek 12 font. i 7 łut. wagi: 
asekuraeya dodatkowa 42 kop. za każdą przesyłkę l h) asolrnrncya dodatkowa 
14 lrnp. za każdo 70 rubli wartoscl. 

HB. Odnoszenie przesyłek do domów. Wprowadzono zo&i!Lło doręct.anio do do
rnów pnllsylek 1cagi wie u•.1;::s:1·.i iu11l 50 /. i 7iakid1(1r 11'11rt•1,\:ci !lir ·11·.IJ:s:i!) natl I/iii 
nthli, ~a co 7i/11d si1• od każdej p.rzeS)'lki 10 kop. Zi\danie o dorl:/1~zenio przosyłl<i 
pisze się na awizal~yi pocztowt;,j i można je wrzucić do skrzynki pocztowe.i bez 
umrlci I le~alizacyi podpisu. Zyczonie stałego odbioru przesyh1k w ton sposób na
leż1· złożyc w pod11niu (bez stempla) w pocztamcie, przyczem podpis musi byó legalizowany. 

Ili. Korespondencya obciążona zaliczeniem. 

, . Wp_yhtjący l}l?~e obciążac, oddawaną prz~z siebie korespondcncyę ia!ic;1,a-
llln~1, to Jest o~reslie Sllmę, ktora powinna byc wpłaconą prze!. adresata przy; 
ntib1orze przczen korospondencyi. !Votiw ohoi11iaJ :atic:enil'm kurespumlet1c/ję t.1Jiko 
krajowq (lli1' :11gra11imu1J miejscową i zamiejs](ą, z wyjątkiem adresowanej (io Fin
.landyi, n mianowicie: listy rl!lwmendowa1w zapit!1qtMN1J11.', prws.1Jtki u1111sko11•;. ·reko1111J11-
1tu11:a11{,, pakiety wartu,,uiome i: vrzes1Jlki (wartościowe i be~ zadeklarowanych wartosci). 

1. Przepisy, jakie należy zachować przy olwiq±i1.Hiu korespomle11c1Ji rnlic:e-
11iem. v\Tsze!kie wymagania, dotycząco przepiSÓW. CO do ZłLIV!\l'tOŚCi, Wagi, l"OZUlittru, 
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IV. Przekazy pocztowe. 
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2. Sztafety. 

3. Taksa jazdy ekstrapocztowej. 
W f/Uli'.·r11i11ch Krlilcsl ll'tl 0 kop. ~, . , , . , . . 

7'/2 kop. ~it ,]<t~dę knryerską. p a /2 z,1 korna I w10rstę za ekstrapcH'zt~, a po 
~,a.1~1.n1~J mo:-m1i. wymagać dWt1eh koni. 

I "' r yr.zkę plam Sil' kop 12 d t . estwie za bry1;zkę J·o;i 1', , . , o /3 acy1 do stacyt· w Ce13nrstwi1', '' \I' l\'1·0' ~ . ' '. ' za po wo z kop. 2 o1l wiorsty. 

4. Dyliżanse. 

TELEGRAFY. 
I. Taksa lrnrespondencyi telegraficznej. 

1t) KOłtESPONIHiUYA WEWNĘ'l'RJ';NA. 

Opłata za depeszQ korespoudeneyi wewt1ętrz11ej składa się: 11) zu stałej opłaty 
za depeszę i li) z opłaty zu każdy wyraz depeszy (opłata wyrazowa). 

Opłata stała za depeszę wynosi: 

11.) od korcspondencyi, olJiegającej w granicach Rosyi cm·oricjskiej i azyatyekiej, 
za lrnzcly telegram kop, 15; 

li} od korcspomlencyi obiegającej w gr1111irach 'vViekicgo KRil)stwa l!'inladzkic· 
go, zn każdy telegram po (50 peuiJ 12'/ 2 k. metaliliznych. 

Opłata wyrazowa, niczale~nie od odległości, wynosi: 

11) od korespondeneyi, lrnrsnjącej. w grauicaeh em·opejsldBj lnb azyatyckicj 
Hosyi1 za każdy wyraz po 5 kop. 

h} od korespondeneyi, przechodzącej z Rosyi om·opojski1~j lub azyatyeldej 
lub odwl'otuie, za każdy wyraz po 10 kop.; 

c) od korespondencyi miejsl,iej za każdy wyrnz po 1 kopiejce, 

d) od korespondencyi, o!iiegającc,i w granicach Wielkiego Księstwa Fi11fanclz
kicgo1 za lrnżdy wyraz (10 peni) 2'/ 2 kop. nrntaliczilych. 

e} od korespondencyi, przechoclząc1·j z granic Wielkiego KHil)stwa Finlandz
kiego do innych części Cesarstwa lub orlwrotnie-opłata wymieniona w ~~ 11 i /1 niniej
szego ustępu. 

UU'll.'f/I., ·Minister sprnw wewnętrznych urn prawo, w rmrnch i·zcczywi
ste,i potrzeby, zmuiejszać opłatę wyrazow:\ z11 devesze obieg:1,iące pomigdzy 
oclclzielnemi punktami na nastl)pujących zasadach: 

a} taryfa za depesze, iu·zesyłane na Dllległoii<'i ni(J większą rn11l l OO wiorHt 
może być obniżoną, w miarę potrzelJy, do 1 kop. za lrnzdy wyraz i /i) taryfa zu 
depesze, przesyłane na odległość 200 wiorst z Rosyi euro1wjskiej i azyat.yc
kiej i odwrotnie może hyć obniżoną do 5 kop. 

(N<t to.i zasadzie oplata za depesze z Lodzi 1lo Zgier:m zmniejszoną 
została do 1 kop. za wyraz). 
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Kor9spon dencya • zagraniczna 
Taksa za I wyraz: 

~~~~~~--~~~~~~~~~~,,-~~~~~~~~~~~~::---;---

Europa 

A1•Htro-W t:g'ry 
llelgia 
Bośnia i l!ercegowl1111 
Il ul µ::u· y:i • 
Uzarnog·órzo 
Dania '· 
Fraucyn 
nilirnltar 
Grecya: 

11) latl oraz WYHllY 1<:11l1t!1l 
i ·Paros 

h) inne wy~py. 
Hiszpania 
Holaudya 
Korsyka 
La Mauchc 
Lutenburg 
i\falt11 
Niemcy z Helgolandem 
Norwegia 
Portugalia 
H11rn11nia 
Serbia 
Szwaj cary a 
Szwecya 
Tnrcya 
Wlellrn llrytania . . . 
Włochy z Sycylią i Sm·dynią 

Ann am 
Arahia 

Azya 

a) Hudias 
hJ Yemcu 

Tllrnrn 
Ceylou 
Chiny 
Indye 
Japonia 
Jawa 
Korea 
Kochin!Jhina 
Labuan 
LutMOn (l\fanilla) 
)\fola o 

I{. 

2 

1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
il 
1 

I{. 

11 
17 
17 
15 
17 
Ui 
li) 
2:! 

:li) 

27 
21 
l4 
Ili 

17 
20 
11 
l(i 

8 
Hi 
17 
14 
20 
22 
18 

18 

G7 
02 
58 
[)3 
il l 
4[) 

Dli 
OB 
Oli 
84 
09 
66 
50 

MaJ:ikkil 
Penang (11·Y~!Ja) 
Per11 k ( 11•ys1rn) 
f'ei'H)'ll: pierwHZY ]JllH 

1lrngi p:rn 
PerHlrn zntoka: 

m; Huszir 
i111111 stacye zatold l'erski1•j 

Salanger 
Siam 
Singapeor 
S11111atrn, Balii, Madera 

Cult1hes 
'l'onkin 
Tureya 

Algier. 

Afryka 

Azorskie (wyspy) 
Eµ:ipt: 
Kair i miasta nu półn. od Kai

ru (1-szy pas) 
i\'Ii:rnta n:1 półud. od Kairu 

(2-gi pas) 
]\frrnta na połnd. od W:uliIIalfy 

(8-ei [HIS) 

Kamernn 
Kanarsllie (wyspy) 
Kapland (kolonie angielskie) 
Kongo 
.l\'Iadagarlknr 
llfadeira 
l\1arokko 
.l\'Iaseawa 
Natal 
Orania 
Południowo-Afryk. komp:mia . 
Senegal 
'.l'ranswaal 
Tripoli 
'.l'nnis 
Wscl1oc111io-Afryk. ltomp1111ia 
Zambezi 
Zanzibar 

H. il K. 

IH 
84 

:l 14 
24 
an 
7il 
4!l 
84 

:2 (f(-) 

84 

2 -~-n 
2 ;w 

~4 

Ul 
4:) 

51 

tiO 

G!l 
!~ iili 

4,0 
2 il4 
2 18 
2 ti() 

27 
1 80 
2 B4 
'2 42 
2 5a 

75 
2 4:2 

as 
19 

2 r>n 
2 5'1 
2 ~2 
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R 1.K. 
~~,= 

Ameryka 

A1·gentyna 
Boliwia 
Brazylia . 
Chili. . . 
Domingo (na wyspie Haiti) 
Ekwator . 
Guatenrnla 
Gu iana angielska 
Gniana frm1cuska 
Guiana holenderska 
Haiti (wyspa) 
Honduras . 
,Jnmajkn 
IColnmhia 
Kuba . 
Meksyk 
Niearagua 
Paraguay. 
Peri1 . 
Porto- H.ie o 
Salvador . 
Stany Zjeclnoezone: 

Alabama 
Arkanz:1s 
Dakota. 
Delaware 
Floridit 

·Georgia 
Idaho 
Ilinos 
Indyaua 
Jawa 
Kalifomia 

· K:mzas 
ka1•0Iina 

·Kentucky 
· Kolor'ado 

„Czas." Dz. informacyjny. 

2 
il 
1 
3 
" a 
!5 
2 
li 
4 
4 
2 
2 
il 
5 

41 
2[) 
92 
20 
3() 
Gl 
1.l 
9G 
7fi 
8!J 
78 
11 

!)(l 
~ !i.O 
1 1;4 
2 44 
2 41 
3 2[) 
4 33 
2 

84 
})4 
94 
81 
94 
8!> 
98 
84 
8f; 
94 
f)8 
94 
84· 
84 
94 

Kolumbia . 
1\on11cct.ir.ut 
Lnizya11na 
Mary lanc! 
Maine 
Massachnsets 
Michig:in 
Minnesota 
Mississipi 
Missomi 
Montana 
Nebrasca 
Ncwą11a . . 
Nowy-'Hampshirn 
Nowy-Y"rsey . 
Nowy-York 
Ohio 
Or<, gon 
Pensylwanii\ 
Rhode -folaud 
'l'eunesis 
'l'elrn:ls 
bt111i 
W~nnout 
.Wirginia 
\Virnzyngton 
Wisconsin 
Wy91.ning 

Uruguay 
Wenezuela 

, Australia 

A nstrali:t połud. i zacho<lnhl 
v\'ikto1·ya . 
Now:t Walia południowa . 
Nowa Zelanclya 
Queensland. 
'I'asmania . 
N owa· Kalecloni:1 

--~-:_L~~~" 

81 
73 
84 
81 
n 
73 
84 
84 
84 
84 
04 
fJ+ 
ns 
n 
81. 
7a 
7il 
!J8 
8(i 
7" ,, 
84 
94 
98 
7" ,, 
84 
98 
St; 
94 

2 4.L 
4 Oil 

1 97 
2 Ol 
2 04 
2 rn 
4 05 
2 27 
4 3'i'" 
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li. Przepisy o telegramach. 

Doposze od1lawaó można na ws;.;ystkie stacye, tale 1elegrnfu pailstwowego, 
jak i tolegrnfu dr.ig żola:wycłt, codzi1rn11i~, uio. wyłączając :'lwiąt i niedziel:. 11) na 
stacyaeh pierwszorzęrl11ych, ie sl11żbą urous~<tJącą - lrnzdngo czas11 rlnra 1 H?CY; 
!1) im st;wynd1 tirngorzę1lnych ze sl11żllą codz1enną .z wy1ątk1em uocy-;-od 1 ~Wlet
nia do 1 p:1z1lziernilrn: od godziny 7 rano do 9 wwc1,orem; od 1 1rnzrlz1nrn1ka do 
1 kwiuLni<t: 01! 8 z rana do fJ wiocwrnm; c) na st 1cyauh 1,rzn1~iorzęrlnych, ze slnżbą 
dzienną ogrnuiczoną: w dnie p0wszudnie .orl 9 rnnu do 2 p1'.pol:11dniu ~ od 4 do 7 
wieczorem. Można takY.e dop1)szo oddawac na lrnz1le.1 si.acyl po•.;ztoweJ, dla prze
sylki n<tibliższ:c1 odr.:hod;.;ącą po:;1,tą na stacyę telegrnfrt pai1stwowego. Za przesyłlrę 
tQ phici się por~o gotówką w kwocie !mp. 7. . . , 

Adrosowac moż1111 depeszo do wszystkicll stacy.1 tolografo panstwowego, tele
grafu dr·óg ż,;Jawych, jakote:i; w okolicę .telegrafn; w ostatnim wypaclkll z ostatnioj 
śtacyi telegraficzr!l\j rlnposzę możria daleJ przoslac sztafet,:~, pocztą lnb pr;r,ez po
slaJ1mt umy:Hnogo. Można adresować rlopeszę do zgJ:oszenia się adresata z tLdnota-
cyą r Bnrl'11u 11dr11w1it). . . . . . 

Spv.~rJIJ jllSll!lill ciew'.~:.lj. Or.ygit1al llepes1,y pow111inn byc 1rnp1sany l't.ytelll!O; 
ulbo mt IJJankiecie bet.pfatnie 1vy1lawanym prze;r, billrn lolngralicwu, ttlllo na p!L
pierz 1 zw yc1.aj11 y1{1, przy zachrrn;an i 11 następują<>. y eh forma I u oś ei: 11) tnrnbtt 'pisać 
depeszę na jednej tyUrn strnnio papiorn, li) nic. olówkie1~ .tylko atramentem, c) na
przr)1l rrnlnży wypisac adnotttcyę wetlle ostatmch przep1::1?W bezm1rnnk~>wo prz~d 
Miresem i konie;wiiJ w nawiasie, potem adrns, n11StP,jln10 1.okst, w konc11 podpis 
cct1y J11b sllróeo11y1 jożeli depo,t.a nie jest anonimową, 1/) łliu.ra tdegrnlicznc wyma
g11ją µ01fo11i11 dla ich wiallorno:lei dokladnego t1dros11 wysybJąe1Jgo clepos;.;ę. Adros 
ton nio wl:!1otlii w nv„Jmnelc wyrnzów oplacnnych. 

Adnotacye są to doclatkowe 110 tekstu dep1iszy l!Wttgi podającego, ezynione 
dla bittr totogrnlicznych, np. o zaplaco11i11 orlpowierlzi, o sposobie wręczenia depe
szy i t. p.; a1lnotacyę pisaó naloży w tym jęt.yku :v kt;'>rym jnst pisany t~dre:;. 

Adres należy pis<te w lcoresp:J11d1~11cy1 krn.1oweJ w tym S<tmym. Jitzykn co 
i t.okst, a w lrnrospon1leiwyi zugrnniczneJ: albo po frnncuslrn, albo w Ję7.yku togo 
kritju, do kt;6rogo rlopo8ztt jost i1dresowana. Może byc całkowity, skrócony, 11lbo 
umówiony w kt1jrym po mv1,wie sLacyi wymienia się l,ylk(J unzwisko . .Jozoli dopnsze 
z ;trlrcs01i1' skróconrm, 111b umówionym, 11ie są 1io zglos:r,enia się, to arlresat, 1lht zu.
pownitrnia sobio pnnktualnogo w1:ęl'~enia 1iep~sz, powini.on :;wój. at~ros umówiony 
.tacznin z atlrnsorn 1lokh•dnym zctp1sac ([O oddz1olnoJ ks1ązlc1 sla1:yJllOJ, za co ophtca 
si'ę po lO rubli rocznie, licząc rok od J stycznia do koi1etL roku. 

1'11kst. W kraju im stacyo telegrafu pailstwowogo i d1·óg żelitzuych możmt 
irnpisa1] doposzę w ;it/zylrn pols'cim, rosyjskim, niomieclcilll i franc11sl,lm. W L:osar
stwie rrn sta1~yad1 i do 8tacyj pienvszorzęrlnych, w lli1S1,ym wylrnzio miast oi:u;t
czouy1,lr literą T, tekst 1leposz mo:i.LJ być w jQY.ylm rosyj,,;kim, niemine.l,im lub frnn
cuslcirn, ua po1lrzęrlnyel1, ot,n:wznnych w wykazie miast lit. t, tylko po l'OSYJSlm. 
W krmispondoncyi rni~dąnarorlowej urzęclowym ję1,ykiom josl, frnncuski. Prócz 
niego 1loiwolo:rn są ję7.ylci dla Lnksl.u: angielski, arnbski, <trmoi1ski, lrnlgnrski, c.zes
ki, rltti1s 1;:i, fla:rrnn<lzki, grocki, hebrajski, hiszp:iiiski, ltolonrlorski, illiryjslci, japonski, 
krmteki, Ja•:iitski, UH,lajski, niomio "ki, norweski, porski, polski, portug:tlski, rosyjski, 
rn11rnl1ski, rnsiiiski, siamski, sm·bsld, sLowii1i1ski, shllrncki, szwutlzki, turecki, wę
gierski i wloslci. Doposz1l z tekst.i1m nieprzyzwoitym lub wykrnc;1,ającym przociwko 
porY.ądi;:owi puhlicznomn nie są przyjmowano. Krmwoneyą mięrl1.y1rnrnd.ową wpro
mirl:rnrw ;rnstfL!y rlo korespondo11cyi telegrnlicznoj depest.o Ile!. toksl,u-or:\Z depeszo 
cyfrowano i pis1t:10 w języku seluotnym umówionym. Kai1ly wyraz depil:lll)' ci·fro
W<LllO.i nwi.o liezyć matcsymum 10 liJ,nr podfrt~ alfabot11 1\[ 1>1·sogo. Depeszo r.:yfrown
un llth y, tekstem w języlrn umówionym (sekrotnym) (la1zr11111" con11 cnu.) 1110gą hyć 
prwsytane wsztirb:ie :r. wyjątkiom, Bośni i HorCllg1>winy, !3nlgarji, Chin, C7,:trnogó
rz1t, Japonii, l:'orsyi, ltosyi, Uumunii, Serbii i Tul·cyi. · l>epesr.o t<ikie w korespon
doncyi wownętr1.noj w pa.listwie rosyjskiem nie są przyjmowt1:in. 

Podpi.1 ko1/cz,1J r/!>J111.q'. Możo crn byc calkowiLy- albo s;mir'.Oll)' albo umówio
ny, ttlbo może go wen.le 11ie byc, ta,k w koresponrlcncyi :rngrnnicznoj jll.k i krnjo- I 
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woj. Podpis może toż być poświadczony, lecz poświa,dczonio wchoJ„ i w rachubę 
· wyntzów. 

: Telogrnmy terminowo ~ie oczek~ją kolei przosylki, wodle koloi po1lania na 
stacy1, lecz po koresponclency1 rządowe.] przosyl:ane są przed wszelką Jrnresponden
cyą prywatną; aslresatowi telegram terminowy wręczany bywa natychmiast przez 
umyslnogo postanca. Oplata ;r,a telegramy terminowe jost po1rójną. Adnotacya 
".' słowach: ~'~errninowa." ".cro 1man" „Ur.gond" lub. „Dringencl" albo wprost tylko 
IIt;. ? .w ko1~spondcucx1 m1ęthynarodoweJ,, urn byc polozona przorl n.dresom. jak 
kazd,t 111na, .1 Wf"hotlz1 w rachunek wyrmrnw opłaconych. W korospondenoyi mię
dzyn!~rodo~~.) t?legrnmy tnnninowe m~. mocy .I~on;voucy~ są przlfjm~wano do: Anstryi, 
Be!g1.1, B_o~nu, .1 Hercegowiny, ilrnzyl!l, Danu, }rn11cy1, Grncy1, His.-1panii, Holanriyi, 
IndyJ mderJMdzkich, .Japonii, L l!lcsemburga, Niemiec, Hosyi ltu111uni i Tn11is11 
Turcyi, Wł:och i Węgier. ' ' ' 

01lpowie1lz wpl1wona. Najwię:Csza ilość wyrazów 01ipowierh1i zaptaconej, 
oznnc~oua na ilO, o.bowią;r,uje w. kor~6p?n~iencyi mi,ędzynarotlowoj, iltts w korespon
d~ncyt wewnę~rnnoJ (pr6c:i: koloJowoJ) Ilosc wyrazow depeszy dowolna, z z,1strzeze-
111em, '.l'b y ilośo, większa niż ilO wypisa1ia był;1 literami. Gdy podający depeszę nie 
ok~·eśh wyrazó1~ z.ciplt~con.oj odpowiodzi" liczy się 10 wyrnzów, tak w koresponrlen
cy1 .wownętrY.nOJ, Jflk 1 n11ę.cb:ynaro~owoJ. l'r~y wręczeniu tole~rnum z odpowiedzią 
z,1ptar;o1.1ą adresat otriymuJe bLmk1ot, 11a lrtorym ma byc napisana deposz11 orlpo
wlorlnwJ wart<lśei. Arlnotiwya przy z.tphtceniu odpowiedzi powi111m być przorl adre
sem, w wyrnz:wlr: „Odpowie1U zaplaeona" ,,(hwfl'l•1, y1rno•ie11·1>" „Heponse payeo" 
albo tylko HP albo ,,Antwort bo1,ahlt", przy odpowiorizi zwy·k!oj, i wchoclzi w ra
~llubę wyrn.zów płatnych Z<I 1twa wyrnzy (nawir1s się nie lkzy) a litery RP za jo
de~ wyraz, alo tylko w konispon1teneyi rnięrlzynaro1lowej. Cftiy oclpowiortź jest 
krotszn ·!nb d.t11ższa od zwykloj 10-wyrnt,ovrej, wtocly naloży w ad.nutacyi porlać 
lic~bę ;vyrnzów, t,ft]llaeonych w tirn sposób: (Odpowiedź 30 zapłacona) - (ltllponse 
30 P<:yeo)-(AntwDrl; JO bozaltlt). Tuka ndnotacya liczy się za trzy wyrn.zy . .Jeżeli 
poda.iący depeszę Y. kiJkorna arlros1t11ti żąda orlpowieilzi 011 wszy8tkieh swych ko
respondentów, lnb ti'lli::o od niolctóry1~li, to w pierwszym wnm1lku pisio się tylko 
(HP), a w 1"lr11gim klad;r,io ten zrrnlc przfld lrnż11 ym adresom lrnrespond1J11ta, kMrogo 
-0dp1>wioclź josL znpłal\011a. Opłaty zaś zn odpowie1iż, jeże.li talrnwa uio uastąpifa, 
nie zwnv·n się w lrnrespoudeur,yi ouropojskie.i - w żadnym wypadku, w z11europoj
skiej :.rns może by/\ zwróL·oru~ po prnodsl.awioniu w eiągu ti 1.ygodnl blankiotn nit 
oclpowiorl~ Jub kwitu. Tormiu n11 orlpowietU jest n tygodniowy. W ciągu tego czasu 
posiadac;.;owi tego lllt111kietu Ht11ży prawo podać clepes;r,ę równej mil'tosd po1l lrnż
rlym atiro:;;om i 1lo każd1)j Hlacyi telogrnfn pitilstwowego. 

81ir11wrl:o11iv d"JW«:IJ. Moż:) ll yó . żą1hno sprnwrLrnnin, 1\1,y 1lo toksta nio 
wkrad.l:a się pornyllrn. Za sprnwdieriio ptnci się 1/ 4 t\t.ęśc t<1ksy clupes:.ly. A1lri0l-<1cya 
brzmi: „Sp1·i1wdzt1nio opi:tcono" „ !Iowhp1rn yuJio•Jtrna" „Ctdationo" „ V erglichnn" 
albo TC. 

De1rnsię poprnwii1jącą może po(litĆ tak wysyłający, jttk i a1tros,1t, w eiągu 
trr.e<'!t rlui po wysfanin lltb 01lo!Jrnnin doposzr. Przy żąrit1ni11.,,;praw1l:i:e11i!1 11nh1Y.y 
;mplacić: ~1) jeż1di sprnw1lwnia żą1lit .wysyl:ają'"Y rlopeszę- laks11 ia tyle wyrazów, 
ile ma byc powti\rzquyelr, oraz n:L orlpuwiorl;\, jeżeli takowa josL żą1faną; /J) je:i,eli 
sprnwdzenia wymag1t arlr1Jsn.t: talrnę za depesię, :%1irlającą s1w1wt'lzonia i zi1 01lpo
wiodz. Inillli ok'.1że si</: lo!rnt tloposzy przy przesyleo nio Y.n:>tal skażony to ;.;11-
platii me zosl.imw zwro1~1;11ą. 

Za mvia1tomieuio o wręczo11i11 <lopeszy pla1~i się titksę ;r,wyklcJj lO-wyrnllowej 
dopcszy. A11not<Lcya brnmi: „Liwia11omioniu z:1pJaco11e" Jrlaw1rn,euie y11Jio•rn110"' „Ac:m1-
só ile IW\eption" „Empfangsttnieigo" al ho C[L 

Prc<!sylk11 d1·1i '.>:1,1 1/,11.l•'.i c1i adr1·sat111n. Po1faj:~r.y mot.o wskazać 1Hlra:.rn kilim 
adre:;.1\w, pod kLórn111i kolojno biura tn.lugmli1'.Z110 87.lllrnj:i: n1lrnsrda, albo toż może 
podiLc drngi itdruH dopioro po otrzynrnni11 wia1lorno:Jc:i, :i.o rtdrnsal,a nie 01lsiulrnno, 
albo też bi urn Lologrnlic:zne 1.mmn i118it;gaj ą w ia,1lomo8ci o 11 o wnm miejse.tt po bytu 
a(lres11ta w rlawniejsllym jego Jolrnl11. W tym ostatnim rn~io polhtjfjcy pis,,;o adno
tacyę: „przosiaó 1l<llo.i" „ncpe;,n·ri, ncJ1·1i.~·i,". 

1'ele!fram z kilkumri, 111lJ'1,s11mi. To.logrnm możo by(•, JY>rl:my: 11) do jednego 
miojsrm lila różnych osób - w tym ra11io podający opl1wn taksy 11<1 jodon tolegrnrn, 
adresommy do pierwszej osoby i po lrnp . .15 za każdą kopiQ rlfa innyd1 osob 

15''' 
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b) dla jednej lub kilku osób w kilku różnyelt miójscowosr;iach .. w tyn~ '.·a~io oplata. 

wynosi tyle, ile priepisujo takstL za oddzielne '.Io lrnżdeJ rn1eJS<:owos~1. t~logramy. 

Jeżeli podająey żąda, ahy na kopii IJyly wszystk1~ adresy, to 111a_zr?b1c otlpow1~d

nią arlnuillCJt:, któr.a wchodzi w h1r:Jrnbę wyrnzow plłltnych. h.op10 telogrnmo\\', 

o których wyżej nwwa, wręc1..a11.e są ,JlLk. zwykle tel9gra1ny .. 
IJo lkzby wyrazów wehodzą: wyr[lzy atlnotacyi, n1u. licząc wyrniiganyeh n~

winsów wyraz'y ndrostt lub adn:sów 1ek~t11 i por,lpisu„ to)est \~szy~tku to, co się 

miesci ~v dopeszy, wyrazy .i r~yfry z wyJątkiem z_n<tkow prnarsk1~l1 1 11dresu potllt-

jącecro depeszę, dopisanego u dol u dla wiadumuśc1 biura. tel_egraf1cz11cgo. . 
" Z11.1·11d11 do 0Miu:111ri11 }r'st na.~tr}IUFfCll. vVyrnzy . dluzsze JH\Ll .15-!Jtorowe 

w korespondenryi wewnętrznoj .i mięclzynarodil\vej w Europie, 11. rn-litorowo w ko

respon<lonc·yi zaonropejskiej podJ11.g alfab~tu Mo1seg.o, liczą ,~1ę, ,ZlL .'.l~·a w.yrazy„ 
Wyra;1,y złączone wbrew d1.wltow1 Języka, Jak up. „111emo.glem , z<11n~,1s~ „nie n.10-

glom", lic:1.ą się 7.tt dwi1 wyrn~y, pr~yczem :vyrnagano JCSL poprnw1,on10 r.ęk~p1su 

i depes:r.y. Nie woJno przytem skracac wyrnzow wbrew grnrna1,yeo. Cyfry 1 11ton, 

oddzioJnio stojąco, liezą się za pojeLiy1'1czo wyrazy. Liczby, zJozo110 .z. ~am i•nh. cyfr, 

lub cyfr, litor, pnnktów i innyeh zntików, lit'zą 8ię: :-: iH·.i_n luli rn1110J l:nalrnw,za 

1 wyrnz, :1, 6 do 10 zi1 t[Wa wyrazy i t. d. w k?rcspo11rloncy1 w1:11'w~tn110J luli nuę

dzyrnirotlowoj wowuą1,rz Europy, a po B zrmln m1. 1 wi·rnz liczą_ się w korespon

doneyi ZtU:Uropojskiej. W depeszach W ję~yku. lllllÓWionym i W cyfrp.Willlych. W)'l'l\ZJ' 

dłuższe narl 10 liter liczą się .zrt rlwa. Z1rnlu prr.estanlrn:ve (k.ropk1„ przecmk1, ~.u

dzyslowy, nawiasy etc.) nie wchod,zą w rnch1~hQ przv obl1ct.a111\1 slow .. Podkl:oslc

uio liezy się za jedno slow o, cltocby, po.1tkrcsJ0110 lulka wyr'.1zow z rz11d11. 11..a!'rtY 

ze znaków, obja1li1iających żądania podn.Jt1cew1 dopeszy, pri~J'.JlJtY pr:rn.z rog11Jnnnny, 

liezy się 11a .joclen wyntz. Znak 'ti~ki 1 musi hyc konieczn);i .t~ięti• w nawias .. ~P· inak: 

(PP) i <UP) po jednym wyrazie. zn,ak zlożony: (Hf) (IC) 2 wyrazy. Oprucz zna

ków dawniej j11ż usttmowi1rnyel1: LUP) Otlpowiedz ,zaphtt:o1rn, (PP) poczta ~rnpfa

com: (DJ terminowa, (TC) sprnwiizcnie rnplaeonc, (CE) ~awiarlomiouie zaplaeone„ 

wprc{waclzune 11,ostaly dodfctkowe nowo znaki 1~rnówio110: (S'l') Service taxe, :r,apla

comi tiep1•sz11 sl11żb0owa, tP~) poste _recorna1Ht:)e - zap1aco1rn. przosylktt pocz'.o"'.lt 
rekomendowana <EP) Estalutto pay ee - sztafeta rnpJacoua, (li.PD) H.eponsn p,1yoG 

argente--nrlpo11'/edż terminowa zrqifacona. Nu,zm1 stt1eyi i rniz1va !'raju,. do którego 

depesziL jest ttdresowaną, li tylko w adresie, licz:y się zawsic Zlt Jed~n wyraz:, ~oz

wzglęrlu na liczbę litur, z warnnkicrn, ażeby imiorn: wlasne liyly 1rnp1sane tak, JHk 

lignrują w rr.1~dowej nomonkla.Lurne sokretary11tu nuęLizy1rnrodowego. 
Za dalszą pnrnsyłkę dopos:r,y pJar.i się: pocztą k. 7, szl.afot.ą, wedle taksy 

pocztowej :r,a sztafety; 'za umyślnego poslai1ct1 w )rnżdej miejscowości iJ.rna taksa. 

Wykaz miejscowo~t!i, do których depesze mogą byc. wysylane przer. umyslnyr:h po

sla!'1ców, st1tafoty i pot·ztJ' ziemskie, :maj duj o się na lrnitloj stac:.yi tofogrnficzuoj. 
Wysylkę telegrnnrn podający może wstrzymać, rmwet w drodzt~, tL oplallt 

zwraea się podnjn/ernn przed wysyłką całkowitą, a po wysylco tylko za odpo

\'viodź. W razie omylki w rachubie niedobór pokrywa podająey; uadpl:t1ta zwrnc<t 
mu się. · 

Zwrotu oplaty porl1tjąr.y ma prawo żądaó: a) gdy telngram nie zosL11l dorę
czony z winy tolografu,. h) grly cloposza kulacyonowa1m po zwrotnom sprnwdzci1iu 

olrnzala się tttk pomyloną. że chyhila celu, c) gdy toltigrnm o tyle zostal spóź\1io

ny, że piorwe.i mogla rlojśó korospondoncya :rnyklą pueztą. Tnrmin rnt porlanio 

o zwrot jest dwnmiesięczny w korospondeucyi europejskiej, tL sz:eś(:iomiesięczny 

w zaouropejskiej. 
Czas ua telegramach oznaczony jest wownątrn pttitstwa wo1llo pollldnika pc

tersbmskiogo. za grnnicą wedle pot1Hlnikt'iw stolic. 

YKAZ 
w·iększych Miast Osa.d· 

P AŃSTvV A ROSYJSKIEGO 

20 wska:zani&m ludności, opłaJy ppcztowej, instytui;yj Banku Państw1ą i. finlandzki~op • 
kąs, powiatowych i rejentów. 

-Obj aśnicnic znaln)"'l.v: Druk czarnemi literami oznacza miasta gubernia]-
• ne; kursywą - miejscowości, w których poczty niema. Pr z y n a

z w ach mi ej s co w ości: - Juzy~yk sam ·J- oznacza komorę celną 
w ntiwiasio (fl przykon1órnk i stoją p1·zetl naz wiskiom; po 1rnz1yisku 
P oz1rncza port; rn1rlmorski, os. - ost111.ę, w -· wios, s ·- siolo, st. -

stannirę; a ~ miasto powiat,owe, b - s.taoyę <lyli~a1.1sów, ,~ - stacyę 

kolei ~elazno,1, d - przystan psrostl1tkow, lt - re,JCnL, 1 - stacyę 

tolcgrnficzną I rzęLtn (pl'zyjmują t1.ep1;sze w języlrnch: 1:osyjsk:im, nio
mier~kim, frMcnskim i mioJscowym); t - stacyę telegraficzną II 1~zę1iu 

(przyjmują depesze tylko w języku rqsyjskim); w nawi!L.SlLclt I J są 
mmvy rzek, Jlll)J'{, i je z i or, n,ad któren~i miojst:o w ości są p~l.oż one; 
o - oznaCZ<L kantor Bau!rnPanstwa !nb lmla11tlzk1ego; + - hltę 13an
k11 P11itstwa. lub linlttndzkiego stalą, ( +} czasom~; X - kasę powia
tową. przyjmującą weksle na rnchunek Bauku Po.us.twa. P 1: z y n a z
wach gub o.r n i j: A..S. - posiadłości rosi•jr;ki,e w. Azyi Sro,rlko!vej, 

F - Finlandya, K - Kaukaz, P - Królestwo Polskie: S - Syborya. 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 

Abo P c tl T (AHrn) + 
AchalQych a T (Puct'\1ow) X H 
Achallmłaki cyt. n t ! Aeltalk) X H, . 
AchtiTka at (Aclttyrlrn i jcz. BiełnjeJ X H 
Aczyr1sk t (Crnlyma) X H . . 
(·J·) Akkerman a d T !Dniepr) X R 
Alon.oUy t (Iszym) . . 
Aksajslrnja st. b c il t (Don) 
Aksza ~i , 

Ak-'l1inbe fort . . . 
Aloksandry11 a t (Ingul:) X U 
Aleksandropol a t (A.rpaczaj) X R 
Aleksand!'tiw a c t (Siera) X R . 
Aleksandrów Łęcz. os. . . . 
·j- Aleksandrów pogr. os. T . . . 
Aloksanclrowsk act (Mokra Moskow.)XH 

GUDEUNIA 

abobjorncbok. F 
tyfliska K 

charl~owslrn 
jenisejska S 
bessarnbslrn , 
akmoliiislrn A.S. 
Ltoitski obwód 
zabajkalski ob.~. 
orenbnrska 
rhersoiiska 
erywa1'1ska 
w foLlzimierska 
piotrkowska P. 
warszawslrn P 
jelrnterinosl„ 

I 
:;;i . I Opłatit 
g _; zii prze-
~ ,,.. [ syl. i węz,. 

I ,_:i ,,. . od fonta 

kop. 
2G 20 

1 ilO 
:i an 

24 20 
7 (j(f 

41 20 
58 50 
5,() 20 
0,5 80 
o,s ao 
17 20 
2'1 il O 

7 20 
4 i) 

2 5 
7 20 
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Aleksandrowsk Grnsz ('l'11zlowa) .R 
Alnksandro wskij Chutor s 
Alolm1ndrowskij fort 
Alehandrowslrnjo s X TI 
AJcksejewlm st. t. n. 
Aleksin a c t (Olrn i Mordawlm) X lt 
Aleszki b (Dniepr i Kanka) X R 
Alat;yr a t (Sura) X I{ 
Al1rnzin T (Amur) 
Aluszt tL os. t (m. Czarne) 
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Ananjew a T (Tiligul) X H .. 
Anapa P d t (Pngilr i m. Czarne) H 
Anoiżan a t X . . . · . . · 
t Arohang·iclsk d t (Dźwina póln. 

i zatoka Ltźwi{1slrn) O R 
Ardałrnii cl t 
Ardatów a T (Lorneta) X H 
Al'tfatow a t lAlatyr( X Il . 
Arensburg P lL \l T {m. Dultyckie) X It 
Armawir s t X H . 
Artwin t1 t 
Arzaurns 11 'l' ('l\·sza) 1t . . . . . 
t .A.fi'<t.rneba:i1 Pd T (t1j8Ć. Wolgi)+H 
Asehabn'l X 
A tr kl os. (Vuiestr) lt 
Atbuirnrsk a t (Atbasar) 
Atlrnrsk a c t (Micdwieilicn) X Il . 
Augusto w tt t (N eta j jez. Bialo) X l't . 
Aulja-AttL a t X . 
Azow OR. a I' 11 'l1 (Don) R . 
Baelunacz c T 
Bacllmut. n c T (Baclnnutlm) X R 
Etd;cxssarnj a T (Czurlrn-su) R 
Buku P '1' (m. Kaspijskie) + R 
Balaclw.ua a d t (\V ołga) X It 
Bałagai1sk a · , 
Balalrn,wo s il t Il 
Bal anO.ic a il t (llałt111da). 
Balaszow a T (Cl10prn) X It 
Balta a c T (!(odym) X R 
-J- Ballyjskij-l'ort. P c T (m.llaltyckie) l{ 
Bami a 
Bar (How) Il 
I3arg11zin <Ł (llarµnzin) 
Barnauł tL t (Obi) X 
Baslrnnczak a t 
Batalbas:r,ynsk a t (Kubai1) X It 
But,uin I' T (m. C1rnrne) X R 
Batnryu ,. t (Se.ima) 
Bausk a T (Aa) 
Bolobej a t (Bolebe.iJ X 
Be1:chatów os. 
Bclżycc os. 

GUBERNIA 

doliski obwM I 
kalus ka 1 

zulrnsp. ob. A.Ś; 
stawropolska 
woronczka 
tulska 
tauryi'.lrn 
symbirslrn 
amurski obw. S. 
tauryclrn 
chersoi1slrn 
c;:arnom. ob. , 
fergai1. obw.A.S. 

archangclslrn 
karski obw. K. 
uiżogorodzlrn 
symbirslrn 
liflandzlrn, 
kuhaiiski obw.K. 
kntablrn I\. 
niżegorodzlrn 
astni.chaiiska , 
r.ukasp. ob. A.S. 
bessarnbska , 
akrnolii1. ob. A.S. 
saratowska 
suwabka P . 
syr. da.r. ob. A. S. 
jekatcrynoslaw. 
czernichowska 
j nlrn tor yuoslt1 w. 
ta nry eka 
liakii1ska I\. 
niżegoro chlrn 
irkueka S. 
samarska 
snratowslrn 

poilol;ka 
ostlau1l:t,ka . 
znkasp. ob. A. S. 
podol~lrn 
zalmjkalski ob.K 
tomskrt S. 
nstrar· lrni1slrn 
knba1'1skf ob. K. 
batumski ob. IC. 
czernihowska 
kurland:i:lrn 
ufimslrn 
piotrkowska P. 
lulielska P. 

13 
3 

0,() 
9 

lA 
G 
9 

15 
1 
1 

14 
8 

li-3 

20 
1 ., 
0 

6 
3 
7 
6 

12 
113 

11 
6 
:1 
8 
9 
6 

20 
15 
12 
n 

112 
5 
1 
3 
7 

10 
27 

1 
0.3 

8 
1 

17 
2 
6 

13 

~ I 
4 
3 

„ 2 

Oplata 
xa prze
sył. i węz. 
od funt.a 

!mp. 
20 
20 
4-0 
:IO 
w 
20 
30 
30 
90 
:W 
20 
20 
60 

;{() 

HO 
20 
;10 
10 
20 
30 
20 
il O 
40 
10 
50 
20 

5 
50 
20 
20 
20 
20 
4-0 
20 
70 
:w 
20 
20 
10 
20 
30 
10 
80 
f)O 

30 
20 
60 
20 
10 
30 
5 
5 
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1

1 

:;;; •• Uplata NAZW A MIEJSCOWOŚCI S' ~ za przi.'-
! .g ; syJ. i 1\1.•z. 

~~~~~~~-~~~~~~~~~~t-~~~~~~~'~~:'~__;n~tl~ 

GUBERNIA 

Bendory a c t (Dnirpr) X H . 
Będ:dn ti T lt X . . . . 
Berdjansk P a T (m. Azowskie) + H 
Berdycxcw a c T (Gnilopiata) X H 
Hornwa H. . . . . 
Borezow lni (Scwa) H. 
Borysław T (Dniepr) n 
Diata a e T J:, X 
Bialobrzegi 11 (l'ilica) 
BiaJa-Cerkim• c T (Hos) H 
llilll)'Stok a c (Biała) + Jl 
Biclq t~ T (llilut) Il. X 
Diclgororl 1, h e 'l' (l)nnitw p.J X n 
Biclnv a 'l' <Oka) X H 
Binłyj a I (Olm:a) U .. 
B~ulopo.\1 '.!.' (Wirn i J\rygiL) Jl, 
ll1olow:1h:; l {llekuJa) 
llielozorsk a T (jo:t,. Jlial e) X ll. 
lliolsk os. H 
Bielsi; a r·, t (Biol:rnka) X 
Bicż1•·k IL c 1. (Mol oga) X U 
Jlijsl\ a (Bija) X . . 
Hiłwaj a 'l' (Lada) X H. . 
Bir~Px a t _ ('l'iel1aja ~nH11H.) X B 
Bii;k IL t (SoJkl~<~ i J lit;J H.ja) X . , 
By1·111:horg 11 rl l (1\1111111) n . . . 
Haµ,:o-vviet>i':.o:(•:,,:;(•J'11"'1l.:: T (Amm')+ 
Busiki b . 
]Jrmio 
)ollrow a t (Biti11µ1L) X U . . 
/obl'llj~k fort. a Il •~ 'J' (ll(!J'OZYlllŁ) X R 
;iohą1110~ t (Hobrynioc) H . . 

.Jlow1d11cliow n. r T (l\frrl11) X Il .. 
/llognrodiek a c 'l' (Ln~, Upei·tJ X n 

.· Hogorodsk a t (Kla;'rn1L) X H 
llogorodskojo s L • • • 
Hoguc:rnr a T (lloglll'zar) lt X 
Bogusław os T (H.08) Jl. . . 
BoJchow a '.1' (Nngr) X lt . 
Bol1lnra11 n c t (Aa i Jlźwina p.) 
llolgrad T lt . . . . 
llnlsr.yjn. soli os. (8olonic:a) . . 
Borgo c 'J.' (lJorgo i :rnlolrn Ji'il1ska) 
Borowic;:y a J 1, (Msta) X H . . 
Ilornwsk tL t (l'rotwa) X B . . 
Borysoglc-bsk a c T (\Yurona) + H 
Borysow a e 1, (1Jnrezy11a) X n . 
Borysowska st. (Worlrnla) 
Boryspol os. . . , . . 
Borzna a c t (Borr.1rn) X It . 
Brnefaw a t {Iluh) Xlt . . 
Brnnostarlt a T (odn. Bci111i1·Jrn) 
Brja,i1sk a c T (Desna) X H. . 

bcssara liska 
piotrkowska p 
Laury eka 
kijowslrn 
cznrnihow1;Jrn 
tolJoJska 8 
clic:rnuii1;lrn 
siedleck11 p 
raO.omslrn P 
kijrmska 
grotlziui'1ska 
bessarnbólrn 
kmska 
tulska 
srnolei'1slrn 
rharkowslrn 

" nowogrodzka 
plneb P 
grnrlzionslrn 
iw1;rska 
1omslrn 8 
lubel;;ka l' 
woronezlrn 
11fillls]rn 
abobjilrnub. F 
arnurnki obw. 8 
kaliska P 
war&zawslrn P 
woronczlrn 
rni11ska 
cherso{1slrn 
charkowslrn 
tulska 
moskiewska 
niżegorodzlm 
woronezka 
kijow1;Jrn 
orl owska 
liflan1izlrn 
bessarnbslrn 
kostromska 
11iulandzlrn F 
Jl(J\V o gro dz lrn 
lrnJ uzlrn 
tamhowslm 
mi1'1ska 
kurska 
poltawska 
czernihowska 
podolska 
ulcaborslrn F 
orłowska 

o 
18 
77 
u 

.12 
1(1 

1 
rn 
51 
11 
22 

!.I 
7 

rn 
8 
4 
1 
7 
li 

1ll 
7 
4 
7 
7 

1:l 
,f 
•) 

5 
54 
] li 

rn 
8 
::! 
7 
4 
fi 

2G 
(l...f 

1,8 
2 

10 
1(1 
rn 
17 
17 

.. G ' 
14 ' 
7 „ 
,) 

1G 

k11p. 
~li 

:) 
:'o 
IO 
111 
;;u 
:!O 

:1 

5 
10 
5 

111 
211 
:211 
lll 
~li 

:211 
~Il 

5 
:i 

211 
111 
:211 
211 
:'.li 
~tl 

:w 
211 
10 
20 
10 
10 
20 
20 
:w 
20 
211 
10 
~() 

lll 
10 
10 
211 
'.W 
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Bronnlcy il c t (Mosk1y-11) X . 
Dryc:zany a t (Łoprrtnik) H . 
Drw.śc Kujawski os. lt . . . . 
Brze~c Litewski fort. a lic. T (Bug) X 11 
Brzeziny a T. X It . . 
DogulmL t (Bogulminlrn) X lt 
l3og11r[1s I an a t (Kinem) X P" 
Duj tt t (Kostfoma) . 
DuclHfra + , 
Duinsk a t (J(iii:la) X lt . . 
Busk os. (m: kąp.) T . . 
Buturli.uows\rn t (Osiororta) R . 
BuwT1Llc a b T (Sn.mam) X lt 
Bycliow (Stttrfi Bychow) X H 
Carew a t (Achgnba,) 
·Carow'okoks:mjsk a. t . . 
Carskojo Siolo a c t X R ~ 
•Carycyn tL c d 'l' (WolgaJ + R . . 
-CJJuilHtro-w + . . . . . ·r Charko~v c t (Clmrkow i Lopa-/1)olt 
Cha.siif Jurt fort 'I R . . 
Chetnl a c T (Wegiorlrn) X 11 . . ·r Cherso1'1 f.i d T (Dniepr i niorzo 

Czarne).+ lt . 
Chęciny a e. T 
Chmitilnik R . 
Chmielu ile t lt (Boh) 
Chodll~n t a T X 
Cholm a r ILowatia) X H 
Cltolmogory a d (J\nropolk:aJ 
Chorol a T (Choro 1) X R 
Cltotyi1 (Chocim) IL d t (Dniestr) X H 
Chwaly~k a 1l t (Wolgtt) X R . . 
Ciuclianów a o t (L11dyi1 i Sonia) X R . 
Ciecliocinok (rn. kąp.) c T (Wisla) . 
Cymlanslrnja st. a 11 T (D01I) . 
Cywilsk a t R (Bol. Cywila) . 
Cziwsy a t (Basia i Prnn) X R 
Czeboksary a d t (Wolga) X R 
Czoczórsk os. T . . . 
Czelahilisk a t (l\'Ialy Czembar) + R 
CzonibiU a t (i\Ialy Czombar) X Tt 
Czomkion tL t X . . . 
Czerrlyli a t (l(olkwa) X I1 . . 
C11orepowiec a rl t (Szoksna) X It . 
C:r.erlrnsy a c d 'l' (Dniepr) >< 1t : . 
C:.r:<tn·niho"'\V b ll T (D:~Sllfl) + It ·. 
Cr.orli a Il ~ t (Czerna) X 11 . . . 
Czerykow tt b t (Soża) X R . . 
Cr.ęstoehmn a c T (Wart.a) + Il . 
Czorny.i Jar a b rt t (Wołga) . . 
Cz11cl1lorna a t (jez. Czncltlomskie) X R 
Cz11gnjew T H, (Doniec półn.) . 

i :~ . I Oplata 
I g ~ I za przo-GUBERNIA 1 ~ ; syl:. i węz. 
\ ~ , od fonta 

I 
moskiewska 
bessarabslrn 
wai·szaWslrn P 
grorlziei1ska 
piotrkowslrn P 
samarska 

I ti 
1·1 4 

20 
10 

" kostromska 
d1anat buch. AŚ 
symbirslrn 
kiolcclrn r 
worouezlm 
samarskit 

tistracbai1HklL 
kazai1slrn 
petcrsb ur ska 
saratowska. 
1rnLlmorski n h. S 
charkowska 
terski ob. K 
lnbclslrn P 

c]lersoi1skn 
kielecka P 

podolsl~a . 
syr-daryjs.ob. AS 
pslrnwslrn 
archangielska 
połtawska 
bessarabslrn 
sarntowslrn 
ploclrn P 
wi1rsr.awsln1 P 
rtoi1slci obwód 
Jrnzt1i1slrn 
mohylewska 
]cazai1skn, 
mohylowska 
orenbnrslrn 
pen:r,eóslrn , 
syr-da1'yj.ob. AS 
permskll 
11owgnrod:r,kti 
]{ijowslća 
czornihows Im 
tulsklt 
mohylewslrn 
piotrkowsk:a P 
astrnchaiiska 
kostromska 
charkowslrn 

2 

I 4~ 5 

i 1' 
1~ 

2 

5 
;w 
;!() 

20 

5 30 
1 G 

22 20 
10 30 

7 31i 
2 BO 

17 1,() 
B6 IO 

B to 
17G ~l 

1 m 
11 I. 

6rJ 20 
7 :"i 
7' :'i 

12 10 
35 Gil 
7 10 
1 ao 
G 20 

18 10 
22 20 

8 5 
5 

;1 20 
2 30 
5 10 
5 ;rn 
2 rn 
7 :10 
5 20' 
8 C>O 
B 30 
6 :w 

21 10 
il7 10 
3 20 
4 10 

27 5 
6 '30 
2 20 

10 20 
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Cz usta . . . . 
Czygiryn a T (Tisminlrn) X H 
Czyna:r, fort a . . . . 
Czystopol a rl t !Kama) + R. 
Czyta. T (Ingod) + IL . 
Czyżew us. c t R . . 
Danilow a e t (l'elonda) X H 
Dankow a T (Don) X H. 
Dąhi e os. H 
Dąbrowa us. T . . 
Demiai1sk a t (JawanJ X H. . 
D~->:Jt~heut; P T (111. Kaspijśkio) X R 

· D1111tr.1ew a t. (Sm111) X lt . 
D1uitrow a t (Jacliro111aJ X lL 
D111itrowsk a t (Obszczyryca) X n. 
Dnioprowsk a . . . . 
Dnhrjanlrn os. (Dollrjanlrn) R . + Dobrr,yn nad \Vish It. 
Dobriyii nad Drwęcą" . 
i· Dolhobyczew os. . . . 
Dorohobuż a c t (Dniepr) X U . 
Drnskienniki s (m. kąp.) T (Niemen) 
Dry::;sa a c t (D:l.wiua :-:ach.) H . 
D1tbie11lrn . . . 
D1tbno a c T (lwlrnJ X H 
D11hossi1ry (Dniestr) lt . 
Dubowska a d 'l' (Wołga) It . 
Duchowszczywa a c t (Fol) X R . 
Duszet a b t (ller.ę1.ischewa) X lt . 
Dwinsk a c d (IJ:l.wiua :r,aei1.) + R 
Dysna a d t (Dosna) X B, , • 
Dziaioszyce . . 
Dzialosr.yn os. H ·r Dżulfa . . 
Dżyzak T . . . . 
E,ct.rniadin zob. WagarszprLd 
bkones a c t . . 
Rlizawetgrad a c T + n: 
Elizavvcl:,pol 'l' X H 
Epifan a c t X lt . ' 
Eryvva:I1 b T + H, 
Ess~ntuJci (m. kąpiel.) . . . 
+. :bnp<ttorja P a 'l' (m. Czanrn) X H 
J.astow c t. . . . . 
l"ateż a b t (Usaż i FatożJ X R 
l"ol\? 'l' (jez. FelińsJ,ie) X H . • 
-I- I< rnodozya P a T (111. Czarne) + H + Fil i pow os. . · 
Frauenburg T R 
Fredrichsam . • 
Friedrichs1.adt a T R . 
Gadiacz a t (Gruna i Piga) X R 

GUBEHNIA 

forµai1ski obw. Aś 
kijowska 
SJ1.r.-daryj. ob. AS 
k'frza ilslrn 
zabrtjlrnlski o li. S 
łornżyi1ska P 
jarosJ a wska 
l'htZH-llS ]GL 
lrn lis Im 1' 
piotrkowska P 
nuwgnrotlzlrn 
dagestaiJBki ob, K 
kmslrn 
rnoskiowslrn 
orlowslrn 
ti1uryclrn 
rzernidwwslrn 
plocka P 

p 
lubelska P 
s1110Ioi1~1rn 
grodr.ici1slrn 
witebska 
lubelska P 
wołyi1olm 
ehersoi1ska 
saratowska 
sm oJ u i1slrn 
tyfliska [( 
witebska 
wiloi1ska 
kiclcclrn l1 
lrnlislrn P 
crywai1ska , 
syr-dar. ob. AS 

niulandr.ka F 
ehersoi1ska 
eli:im wotpolslrn 
tulska 
orywai1slrn 
terski obw. I: 
buryclrn 
kijowska 
kurslrn 
liflandzlrn 
tauryclrn 
suwalslrn P 
kurlantl:r,ka 
wyborslrn F 
kurlandzka 
poltawska 

3 
16 

0,3 
24 
Jd 
3 
6 
2 
4 
7 
2 

H> 
4 
9 
7 
8 
9 
3 
B 

!J 
1 
3 
fi 
7 

10 
14 
4· 
4 

72 
8 
7 
4' 

0,2 
22 

2 
58 
20 
4 

16 
4 

liJ 
8 
6 
fi 

12 
3 

0,3 
B 
6 
9 

Opłata 
za prze

syt i węz. 
od funta 

60 
10 
fi O 
30 
80 

fi 
20 
20 

5 
5 

20 
:rn 
20 
20 
20 
20 
10 
5 
5 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
20 
20 
10 
BO 
10 
10 

5 
5 

30 
fi O 

20 
20 
30 
20 
30 
30 
20 
10 
20 
10 
20 

5 
10 
20 
10 
20 
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Garwolin a X H 
Gatczyn11 c T R . 
Gdow '' t (Grlow) X R 
Gieorgiew~k b T R . 
Giżygllisk a . . 
Gl:azow a t (C:r.epcy X . 
Gl:111· ho w a T (.J asman) + R 
Gl:uszkow o st. c t {Sej ma) . 
Goldingen a T (Winrh1wa) X R 
Gornbin Et . . . . . 
G1jra Kalwaryt1 T (Wista) R . 
Gorodnitt a c T (Gorodnia) X R 
Gorodok a b t (Nies;r,('zedra) R . 
Gorocliowiec 11 r. t. (Klazma) X R . 
Górki a t (Pran) X R . · 
Gorr a h T rKura} X R. 
Gostynin a T (Skrwi1) X R 
Grady:r.sk 1Dninpr) R · 
t Grajewo os. c t . • 
Gr11jworon s (Worskla) X l\, 
i· Gl'.anica c T . . . . . ·r Grajowiec <· a T (li:r.awiec) X R 
Grod..:islc (p. hloi1ski) n e t Ii. 
Gr<Hluo c d T (Niemen) + R. 
Grójee a b T X n, . . . . 
Grozuyj fort. a t (Su11ża) X R . 
Grnszew (zob. Ali;k~a111lr. Gruszewskij) . 
Gryf!orjnpoJ (Dniestr) It . . . 
Gn111ib fort a . . 
Gurjew 11 d (Ural) 
Gżatsk a c T (Gżat) R 
Haysyn a T (Saha) X Ii. . 
Halic1. a t (jez. H nJkkie) X Ił 
Ramia KarJrjbu T 1;.:atolrn Hotniclrnl 
Hapbal P a b T Im. BaltyckieJ X R 
Hasenpot a T lTebbel') H. . • . 
Icl:elsing t'o1·s <~ d T (zat. fińska) O 
t Herby . . . . . . . 
Homel a h 1~ T (Soża) X R . 
Horbatow a c d t (Oka) X R. 
Horodiec s d t IWolµ-a) . • 
Horodyswze os. (Olsza1ilrn) 
Horodyszrze.1l'Jot) X R. 
Hrubieszliw a T X R + J-[ usiaty i'1 os. t . . • 
Ih11mei1 a t (lhumienka) X R. 
Ileck t . . . . . . 
Uukst T R rIJ:11sti1) 
Ilż1i a T X R . . . 
Insar a t 1Insar i Issa) X Ił 
lrbit a T Ił (Irbita) X r+) (caly luty 

st. st. 1 
Irgiz fert a 

siedlecka P 
petersln1rskli 

terski" obw. K 
nadrnorski ob. S 
wiatslrn 
czernihowska 
kurska 
kurlandzka 
warszawska P 

" czernihowska 
witebska 
włodzimierska. 
mohyfowslrn 
tyfiiska K 
warszawska P 
połtawska 
lomży1'1ska P 
kurska 
piotrkowslrn P 
i"ologodzka 
warszawska P 
grodzioi1slrn 
warsrnwska P 
terski obw. K 

chersoi1ska 
daµeslaitski ob. K 
uralski obw. S 
smol ei'1s lrn 
podolska 
kosi.romska 
wazaslrn F 
cstlandzka 
kurlandzka 
ni11landztrn P 
piotrkowska P 
mohylowska 
ni:i:egorodzka 

kijowska 
ponzoi1s.lrn 
lubelska P 
podolska 
mińska 
orenburska 
kurlandzka 
radomska P 
penzeńska 

permska 
turgajski obw. K 

4. 
11 

B 
8 

M 
2 

17 
5 

11 
5 
B 
4 
6 
3 
5 
5 
6 

11 
4, 
5 
2 
2 
2 

40 
4 
6 

9 
1 
6 
7 

10 
6 
B 
B 
3 

50 

26 
3 
6 
7 
4 
9 
2 
3 
6 
2 
3 
6 

5 
1 

Oplata 
za prze
sył. i węz. 
od funta 

5 
20 
20 
30 

no 
30 
10 
20 
10 
5 
5 

10 
10 
20 
10 
30 
5 

20 
5 

20 
5 

20 
5 
5 
5 

30 

20 
30 
30 
10 
10 
20 
20 
20 
10 
20 

10 
20 
20 
10 
20 
5 

10 
10 
BO 
10 
5 

20 

30 
40 

ł 

I\ 
:\ 
:\ 

\ 
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NAZW A MIEJSCOWOŚCI 

t Irkuck [I T (Angara) + Ii . · 
Iszym a T (Is:i:ym) X (+) 9-27 Grud. 
Iwaugród fort a T (Wisla i Wieprz) . 
Iwanowa- \Vo11niesie11sk a T (Uwoda) + R 
Izbica os. . , . . 
Izjnm a T (Doniec) X It. 
Izmai! a T X ll . . 
Iże w skij zawad X li . . 
Iżewskojo s t (jez. Iżewskie) H 
Jadryn a t li (Sura) 
Jakobstadt a d T 
Jakobstadt d T. 
J akncli:: (Lena) . . . · · 
(·i·) Jałta .P a TH (.Jalti1 i m. Czarne) X ( +) 

(sown kur.) . 
Jalntorowsk a t (Tobol) . 
J amburg a c t (Luga) . 
Jampol a T (Dniestr) X R 
Janów (Zamojski) a T X R 
Jan ów (Bialski) os. T 
Jarai1sk t1 t (Jarali) X H. 
J areusk a t (Kizmnr) 
Jarmolii1ce os. T It . . . . 
Ja1·osln'\V t'. d T IWolga) + R 
Jefremow a c T X It . 
Jegorjewsk a t (1-Iuslenkal X R . . . 
(t) J ejsk l' tt T (m. Azowskie i rnolrn J eJa) 

X lt . . . . . 
Jekaterynburg a e T (Isetjial O R. . 
Jeka.-Rcryuo<ln.r T (Kubali) + R 
J ckalteryuosla"'v bd T (Dniepr)+ H 
J eler' a c T (8os11a) + R 
J olnia a t (Desna) X R . 
Jołabnga a d t, <Kr1ma) + R 
J e1a1łsk aj a st (Don) . 
JellLH s t Jł . . . 
J eł atm a a d t (Oka) X R 
Jenisojsk a T r.Jenisojl + Il 
Jenotajewsk a d t (Wolga) 
Jętlrzejów os. a c T 
J oonsu T . . . . . 
J uclmow n b t (Knnow) X R. 
·l· Jurb11rg d t <Niemen) . . 
Jurjowior: Powolożkij a d t 1Wolga) X R 
J urjew l'olski a t (Koloks:i:a) X R 
Jurjew a b c t 1EmbachJ X R 
Juwinskinla a T (jez. Pejlna) . 
Kaczalino (~ t . . 
Katinikow a t (Sadima) X R 
Kadom T cMolm;a) 
I\agŁtlnidrnja st. 
Kagul R. . 
Kagyzrrrnn a 

GUI3EH.NIA 

irknclrn S 
tobolslrn S 
lu bel ska I' 
włodzimierska 
lrnliolrn P 
eharkowslrn 
bessar11bslrn 
w i a eka 
riazai1slrn 
lrnlmiislrn 
w<1:rnslrn F 
kurlandzka 
jakucka S 

tauryclrn 
tobolslrn S 
petersburska 
podolska 
lu lJO lslw l' 
siedlecku P 
w iaclrn 
wologodzlrn 
podolska 
.i arosJa wska 
tulska 

riazal1slrn 

k ubai1ski oliw. K 
permska 
kuba1'1sl{i obw. K 
j eka teryuosl. 
orlowska 
smoloi1slrn 
wia1•lm 
donski obw. 
sarato wslrn 
t;imbowska 
jonisejslrn S 
astrncl1 ai1 sim 
kio! et lrn l' 
lrnopioslrn F 
smolei1slrn 
kowioi'1slrn 
kostromslrn 
w lorlzirniorslrn 
liflaudzlrn 
wazaslrn F 
rl.onski ob.w. 
wologodzlrn 
tambowska 
doi1ski obw. 
bessarabska 
karsl;:i obw. K 

1 ·o . I Oplai;a I ·en "' I g "'" za prze-

j 

"g ; I sy l. i wę:1.. 
,.;i od funtu, 

44 70 
7 40 

5 
3il 20 

3 5 
21 20 
33 20 
22 30 

8 20 
3 20 
2 20 
6 10 
6 100 

4 20 
5 40 
B 20 
3 10 
6 5 
3 5 
B BO 
l 20 
6 10 

40 20 
10 20 

G 20 

28 20 
32 il O 
43 20 

121 20 
B9 20 
G 10 

lO 30 
n 20 

7 20 
7 2() 
7 60 
B :JO 
4 5 
2 20 
il 20 
B 5 
B 20 
5 20 

iJO lO 
'2 20 
7 20 
2 20 
7 20 
4 20 
6 10. 
4 BO 

, __ ; . ."i 



NAZW A MIEJSCO,WOŚCI 

Kaiitsk a t (Osnrn i Kainlrn) 
Kr1jcu1<t r1 

2.36. 

Kaljazin r1 (1 t (\V olgal X R 
1-i:aliS"-' d T (Prosna) + R . 
Kąlwat'.iti a TR X ... 
Kalacz st. t (PodgornaJa) R . 
Kalacz dor1bki d c t (Don) H. • 
Kalmykow a l Untl) . 
l-i:al\1.g·a c 'l' (Oka) + R 
Kalnsiyn 
Ii::a1nicniuc Pod. T (Snwtrycz} + H 
Kamienskoje st. li c t (Doniec) X R 
t Kamrat 
Kamyszlow 11 T (Pyżma) X R 
K11myszyn li d T (W alga) X R 
Kaniów a d T (l)nioprJ X g 
Kaiisk a t OCi11rnJ X 
Kltrnbuta for. . 
Karnczow a c T {Snieżet) X R 
Karnsubazar T R ('l'unas) 
!Cttrgopol a t (jez. Oneg11) X 
Karkar1,ly a cKarkM·alinlrn) 
!Cttrnkol ((Przewalsk) a . 
n:urs T X R 
Kttrsni1 a R (Barysz) 
Ka&imow a d t (Oka) X g 
Kask a T 
Kaszyn a 'l' (f{as~ynlrn} X R . 
Kaszyrn a t (Oka) X R . 
Kai.tit Kurhan n t 
ICazrtlil1sk fort. a t (Syr-Darja) X . 
:n::azu1L il 'r (Wo.Iga) + H.. 
Ka;rnnaslrnja st. t (Don) . 
ICrtzimierz os. 11 (Wista) 
Keksholm a 1i 'I' (jez. Ła1loga). 
(f) Kem u. 'l' (Kemt1) 
Kemi u. 
Kit1ehta t (!Ciu.chta) 
Kiojdany b u T. 
1-i:ielee b c t R X . . . 
i'Kiercz-J enikale Pa '11 (111. Czarno) X I~ 
Kiercnsk a T rKiorenlrn) X R 
Kij óvv b c d t (Dniepr) O R 
Kilia 'l' R . 
Kineszma t1 c t (\V ol:ga) X H 
Kireusk tL (Lena) . 
KirsiLnow tt c T (P11rsawlrn) X R 
Kiriłuw a t rjcz. Siworslde) X H 
Kir~acz t (Kiriaez) R . . 
Kisłowodsk (In. kąp.) . 
I'Ch;;zy:ni<nv c t (Byk) + R 
Kiziar a T (Terok) X R. 
1Climuw os.TR 

GUBEl\NIA 

tomslrn 
ulcaborska li' 
twerrlm 
k;alislrn r 
su walsktt P 
wuronozlrn 
doi1ski obw. 
urnlski obw. S 
lrnlL11,lrn 
\Vttrszawslrn r 
poda.Iska 
doóski ohw. 
hossarahslrn 
permska 
saratowska 
kijewska 
jenisejską S , 
turgajski obw. AS 
orlowslrn 
tauryclrn 
orlowRlrn 
somipat obw. A q 
scmir.iocz. obw.AS 
lrnrski obw. K 
symhi_rslrn 
rjaza11slrn 
wa~msk11 F 
twerska 
tt1lslrn . 
r,arnwsz obw. A~ 
syr-claryj. obw. AS 
lrnzai1slrn · 
<loiiski ubw. 
lubelska P 
wyborslrn ]i' 
arclmngielska 
uleaborslrn F 
zabt1jkalski ob. S 
kowici1slrn 
kielecka P 
tallt'ycka 
pumeiiska 
ldjowska 
bOSSllrl\hSk!I 
kos tromslrn 
irknelrn S 
tambowska 
nowogro11zlrn 
wlodz imierska 
terski o bw. K 
bessarabslrn 
terski obw. K 
czernihowska 

I 
:iii ~ I Opfata 
§ _E, z11_ pszo-

1

. 'g k 

1

1 syt t węz. 
i-::i ,... od fonta 

8 
1 
8 

20 
10 
n 

1 

42 
4 

36 
4 
5 
3 

15 
9 
4 

0,4 
l(j 

lil 
3 

() 

5 
3 
1 
2 
3 
5 
3 

17 
29 
18 

172 
8 
4 
1 
7 
4 
8 
2 

183 
9 
7 

50 
20 
20 
5 
5 

20 
20 
30 
20 
5 

10 
20 
10 
30 
20 
10 
G(J 
4.0 
20 
20 
20 
50 
fi O 
80 
30 
20 
20 
20 
20 
50 
50 
30 
20 
5 

20 
30 
20 
80 

5 
5 

20 
20 
10 
10 
20 
70 
20 
20 
20 
30 
10 
30 
1.0 I 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 

JOiinowieie a t (KalinieaJ X H 
Klin ti. c t (Siestrn) X U 
10ihcy os. 'l' lł . 
Klóil!1 w <1 os. . . . 
Kniagiuin lL I, {.J zm:1) X H 
Kuy ~zy11ea L (J <Lskrnulrn). 
Kohialaki a 'l' (Worskhq X Il. 
Kobqi1 a b t (MnclHtwioc) X H 
lCo'ek os. . . . . 
Kotlei1 os. . 
Kolrn11da a 'l' + . 
Kokbinlity tL L 1Kok!Jiekl.y) 
KolcezeLaw tl t (joz. Kopii) 
l{ollw <1 'l' H . 
Kolo a ('l'ud1nH:t1) . 
Kolo " 'i1 (Wm·tt1J X H . 
Kologr yw :t 'J' ( LT użaJ X U 
Kolonuia y c 'l' 'Moskm1J X H 
KoływtLrl L (Obi! . . 
Konieepul os. . . . 
Konin 11 'l' (Wa.da) X R. 
Konotop tl c 'l' (l\.onoLop) X l{ 
Końskie a c 'I' X H. . . 
Konstant~·nograd a (Ilierost) X R 
Konstantynów . . . . 
Kotwt1111l,1Jmi'I!' [st. p. Janów bial.] 
Konsta1rvynowslrnjt1 st. a X lt 
Kopał a T [Kopt1llrn] 
Kopys d [Dniepr] R . . 
Kc>rczewa a rl t [Wolg:1] X R 
t Korczyn [Nowo-Miasto] [Wisla] 
Koroeza a t '[Koroeza] X H . 
Korop t [Korup] H . 
Korotajak a [Don] U. 
Korsni1 e t X B. . 
Korzocr, os. [Korc:t,yk] li. . . . 
li.'<>o;;tromu d T [\V alga] + U . 
Kotelnie,.; a d T [Wiatka] X U 
Kowal c t lt . . . 
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Kmvol i~ c. T [l\forjll] X n, . . , 
I~o'\.vno c <l T [Niemen i Wilia] + R 
Ko1vrow a c T [Klaźma] X I{, . . 

Koziolee a 'b t. [Ostrn] X lt 
Kózielsk ft t [Zy;,,ra] X R . 
Kózieuice !L b t [Wisla] X n. . . 
KM:low a c T [Les. Woroneż] + I!, 
Koźmodemjai1sk a c d t [Wolgti] X H. 
Kl'apiwmL a t [Pława] . . . 
KJ'aśnik [Struża] H. . • . . 
:H'.'ł•as:nojarsk T [.Tenisoj] + H 
Krnsnolrntsk [J\larla). . . 
Krasnosłobodzk a t [Moksza] X It 
Krasnostaw li T [Wiepri] X Il. 

I 
I 

I 
I 

I 

: 
I 

l 
' 

' 

1 ·<0 I Oplata 

GUBEHNIA 
·g· t :m ]ll'W-

"" 1 syl. i węz. 
"' i:= 

i-:< i od fonta 

rnohylcwslrn 4 10 
mnslduwsk;1 8 20 
r·zernihow:;ka 12 lO 
ka . .lislrn J> il 5 
niżegorn<hlrn 2 20 
gro<lzieltska 7 :) 

poltawska 14 20 
gro1lr.i oltsk:L 8 5 
sin1llnclm 1' •) 

i) 5 
sicdlotlrn p il 5 
forgrtłtki obw. AŚ fi4 10 
s011iipa!tttyitsk, A8 4 50 
akrnoliiisk. ob. AS () 50 
Jo 111 ż y1'1s lrn l' 5 fJ 
an•lta11gielska J f10 
kaliska l' 8 5 
kostrnmslrn 2 :rn 
moskiewska 2(1 i\() 
to111slrn S Iii 50 
piotrkuwska p 2 [) 

lrnli.~lrn p 7 5 
ezern ihowslrn Hl 20 
m<lomska p 6 fJ 
polt:twska 5 20 
pio trlrnwslrn p 3 5 
sic11leclrn P 
doi1ski obw. 2 20 
semirjocz. u !Jw. AŚ 5 60 
mohylewska 3 10 
twerska 

,, 20 ,., 
kielol~lm r 4 5 
kurska 7 20 
czom ihowslrn 5 20 
worouezlrn 10 ~{) 

kijowska 5 10 
wolyiislrn 8 10 
lrnstromskrt 29 20 
w i ac Im 5 )\() 

Wi\l'SZ/lWSka p il 15 
woly1'iskrL g . (} 

kowit:1'1slrn 40 25 
wfodzimiorslrn 8 10 
czornihDwska fi ao 
lrnln~lm () 20 
radornslrn P 5 5 
tambowska 28 20 
lrnzai1slrn 8 10 
tulKlrn 2 20 
lubclslrn P 5 ·ao 
jenisuj~ka S 20 60 
charkowska () 20 
po11zei1ska 7 20 
l11bels!rn p 8 5 
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NAZWA MIEJSCOWOŚCI GUBERNIA 
Oplata 

za prze
sył. i węz. 
od funta 

~~~~~~--·~~~~~~~~-"~~~~~~~.i.-~-...!.~~~~ 

Krnsuoulimsk a t. [Ufa] X n, 
Krasnowodsk 'l' . 
Krasnyj a t [Sienu;t] . 
Krnsnyj-Cltolm t, U [Ivlologa] 
Krnsuyj-.T ar [Acl1tuba] X 
Kremio111:żug a c 'l' [Dniepr] + R 
Kresky a t [Chałowa] X. 
·r Krot.yngien T. . 
ICt'ólewicc a t [Swidna] X l1 
Kromy a b 1. [Krnnrn i Ncufa] X R 
t Kro11sztat f. l' a d T [r.at. Fiitslrn) X R 
Krośnic w ico d 
Krost.inensl adt <L T 
Krzemienioe a 'J' [lrwa] X U 
Krzopiee os. 
t Krzeszów os •• 
Knb<i a ,t, [K11bhmlrn] X R 
Kuld::m I . . . . 
(f) Ku.11d11 P 'J' [:.rnt. Fiiislrn] 
K<mgur a T [Sylwtt] X H. 
If;:nopio d T [Ktdewesi) O 
Kupiailslc a t [Oslrnl] X R 
Ktll'han a t [Tobol] X 
I~1m,nys a t [Sum] X Il 
J\ltl'O\V OS. 
Ii::lll.rsl.:: b c 'J' + R 
Knszwi11;.;kij r.awocl c T [K11szwa] X Il 
n:utais b c T [Ochniaj X H. 
Kutno a b e T X It 
Kuźnitwk a c T ['l'rnjewa.] X H. 
Knźnieck a [Toma] 
Lohieclin a T [Olsiana] X U 
Lobiocljan a T [Don) X H, 
.Leukoran fort. I' a 11 [m. Kaspijskie] X H. 
Lopel 11 t [Ul] X It. 
Lopsinsk t 
Letyczow 11 t f Won ka] X It . 
Lgo1Y a c T [Sejrna] X Ii . 
t J,ibawit r a c d [m llattyckie] + ll . 
J~ichwin 11. t [Oka] . . 
Lida a t [Lidziellrn] X B. . 
J,ipiock te c T [Los. Worouoi] X Ił 
J,iplrnny os. 1. 
LiPuo a T [Mon] X H. 
Uiwwioc <i T [SoLiJ X R 
J~ityn a T [Sgara] X H . 
J~iwny <i cl. [Sosna] X Il 
Lubartów a T [Wioprz] X R 
1· J,nbi«z os. T . . 
L11bim at [Ugai Olmor] X B. 
I~uhUu ? c T [lJystrzyca] + H 
Lucin a t [Joz. Łuza] X lt 
L11tomiorsk os. 

permska , 
kr. zakaspijski AS 
smolo1'islm 
twerska 
astraehctitslrn 
poltawska 
nowogro1lzka 
kowimiska 
czoruihowska 
orlowslrn 
petnrsbnrslm 
warsmwska P 
wa;mska F 
wolyi1slrn 
piotrlrnwslm P 
Jnbelslrn P 
b;ikiiislrn K 
lrnlrl~. o bw S 
o;;tlilnclzlrn 
permska 
kuopioslrn F' 
charlrnwslrn 
toholslrn 
symbirslrn 
luholslrn P 
lrnrsktt 
pormslrn 
kutaislrn K 
Wi\l"SZitWS]m p 
sarntowslrn 
tomska S 
drnrko wska 
tambowska 
bal\ii1slrn K 
wi1ebslca , 
so1Hirjtw.z. obw. AS 
poclolslrn 
knrska 
kttrlrtndzka 
lrnl11zlm 
wiln1'1slrn 
tambowslrn 
bcsiarnbska 
ploelrn P 
kijowska 
pollolska 
orlowska 
111belslrn P 
pJodrn P 
,iarostawska 
luholslrn P 
witebska 
piotrkowska P 

4 
0,(i 

4 
2 
(i 

42 
4 

4 
3 

48 
2 

12 
3 
2 

14 
rn 

12 
8 

D 
2 
2 

51 
1 

20 
10 
18 
7 

1G 
G 
:) 
(i 
4. 
G 
5 

ao 
3 
il 

rn 
il 
G 
(j 

D 
25 

[) 

" ,, 

BO 
40 
10 
20 
30 
20 
20 
1() 

20 
20 
20 

5 
20 
10 
5 
5 

30 
()() 

BO 
20 
:20 
40 
:·JO 
5 

:W 
;10 
00 

5 
20 
50 
:W 
20 
30 
10 
GO 
10 
20 
10 
20 
5 

20 
10 
5 

10 
10 
20 
5 
5 

20 
5 

'l:O 
5 
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Łagów os. 
Łii.iszew :1 cl T rWolgaJ X 
L:1slr a T X Jt . 
LęeMrn os. T 
1.ęer.yea a b d T rnzura] X Il. 
ł_,ochwica a T [Lod1wiett] X H 
Łodicjnojo-Pole n d T [Swirn] X 
Lórlź a c T + H. 
:I~onJ.za T [Naruw] + H. 
.Łosi<'o os. 
Łowicz a c 'l' [B1:nrn] X lt 
ł-'o w iz11 a T 
Łoździojo 
!Jubuy a. 'l' [Sola] X l.t 
Lnel1 n. T [Luelt] 
:Lark a T Jl [Szyr] 
Ługa a c 'l' [Lugtt] X R . 
Lugai1Hk a c T [Doniec] X B .. 
Łukojanow ;1 t lt [Chwoszczowka] 
Lulców a c T X lt 
}_,ysianlrn [ZgniJy-Tykiez]. 
Łyskowo s t [Wolga] X 1t 
:i\fajaki [DniosLr] lt . . 
Majkop a t X Jt . . 
Malrnrjow nad LTnżą a p t X H. 
l\faków a T X B. , · 
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Ilfalmyż. a T [Wia1.lrn] X lt 
IlfalolLn·lmngielsk iL c H t X [K nlikowyj 

H.;'.<twie<'] 
Malojm·o8l;1wiec i\ b t [Luim] X H. 
Mamn<lysz ;1 T It 
J\farąelan tL T X . 
J\farjampol :t T X Ił . . 
J\farjupol l' :i T [m. A:1,ows 1do] + R 
Maryi1'1slc a t [Kij:1J . . , 
Ivfaznwieck [zob. Wysokio Mazowieckio] 
l\fooi1slc a c c T fZ11s;rn] X R. . 
Merlyii :t b I; [Mo:lynka[ X Jl.. 
Molitnpol a c t [l\fol:ol'r,na] X lt , . 
J\Ionw:iJ. 'c it \ [Meic1l:1] X C+l 7-23 styczoit 
Illerw fo1 ,. c t . . . . . . 
·r Mewit a 1, [l\1ezei'1J · 
Ivfglin ri I. [S111linlrn] X Jt 
l\Iiclrn.i tow a t [Prnn] X Il 
-f Mielialowice w . 
J'vlied1ów a T X n 
Mielonki a 'l' [U117.a] X R 
Mioszc:rnwsk :i 1, [1'111.'s] X El. 
Mięlirzynrnc a r lt [Minżyrieczje] 
:tvlija.sskij zawod L 
MiiL~k c T [Swistol~Z.L] + [t 
Mihsk [Nowomiiisk] a ('. t X lt 
Minusinsk a [Min11sinlrn] X ll. 

GUBERNIA 

radomska P 
ka;rni1slrn 
piotrkowska P 
lnllelslm 11 

kalislrn 1' 
por.ta wska 
olonieclrn 
piot1·kowslrn P 
lomżyi1slrn l' 
siedledm P 
warszawska P 
niulanrlzlrn F 
suwalslrn P 
pol:tiiwslrn 
kostro mslrn 
w0Jy1'1slrn 
pe t.crs 1lllrska 
j r,lrnl.crynosl. 
ui:i.ego ro liz kt1 
sierlledrn P 
kijowska 
liiżeµ;orodzlrn 
{"lwrsoiislrn 
Jrnbai1ski obw. K 
koslrolllslrn 
Jom~yi'1~lrn P 
wiaelrn 

odo wska 
lrnJ1i.~lrn 
lrn11a1'tslrn , 
forgai1slci obw. AS 
suwalslrn P 
jekatori•nosJ:. 
tomslrn S 

orłowska 
lrnlnslrn 
ta1nycka 
u li ruslrn 
zaktiRpijski ob. AŚ 
arcllanginlslrn 
czornilrnwslrn 
ria;rn1'1sk:1 
kioleclm l' 

p 
wlodżimiorslrn 
krl11slrn 
sieillocka P 
oronh11r~k1t 
m'ifr,]rn 
w1irsr.awslm P 
joni8ojska S 

:iij u; I Oplll ta 
g t;' za prze-
-g "" I syl. i węr.. 
~ "' od funta 

2 
6 
6 
4 
f) 

!I 
l 

850 
18 

2 
H 
2 
3 

10 
2 

14 
2 

1ó 

7 
5 
() 

4 
28 

5 
7 
3 

4 
5 
ll 

21l 
7 

l7 
rn 

51 
8 

n 
!i 

1il 
2 

11 
il 

4 
li 
2 

10 
n 

68 
.. B 
10 

5 

20 
fi 
5 

20 
20 
o 
5 
5 
(J 

20 
5 

20 
20 
10 
20 
20 
20 

5 
10 
20 
20 
20 
20 

5 
ao 

20 
211 

:10 
60 
50 
2ll 
fil) 

20 
20 
20 
20 
40 
il O 
10 
20 

5 
5 

20 
20 

5 
:{O 
10 

5 
()() 
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Mirgorod a t [Chorol] X IL 
Mirópole [l'ena] It . . .. 
Th:IHa-,vu c d t. [Aa) X H, . 
·J· Ml<LW<l tt <· T X Jl . . · . 
Th1.ohy1e""v n. Dniepr, m h cl T + It 
Mohi' ]l\W nad Dniestrem 11 T X lt 
Moks;:any a <· t [l\loksza] X R 
lVIołoga a d t [l:Vfologa] X IL 
Morsz11i1slc 11 f\ T [Cna] + l.t 
Mosal~k a [:.l\!Ioż11.ilrn] X JL . · . 
t 1Yl oslrvva a b c T [Mosk1rn] O lt 
]\[ozdok t [Teruk] X H . . . 
Mozyr a tl T [Pqpe~] X H .. 
J\fożaj.,;k a c t [l\fożaJlm] X R 
IvlstisJawl a [Wieeltrn] X H 
Ivltizezou u w . . 
Murom 11 d T [Olrn] + 11 
Myszkin ii t1 t [W olga.] X R 
NŁ1chkzewaii a b T X R . 
Nachii'zewa11 mtd Donem a 'I' 1\, 
Nałęczów [m. kąp.] . . . 
Naman1mH a t (.Jangi-Al'ylrn) X . . 
Narowc-z11t a t (Szełdaż) X It . . 
·J· Narw11 ł' c b lt rNarwa i z11t Fińska) 
t\ asielsk c t n . . . 
Nei;<~zyiisk a T Il, (Nereza.l 
Nurezyi1skij zaw. (Nureza) . . 
NerechLa a t (Sohrnka) X R . 
Neuslot a cl (odnoga BotniclrnJ 
Newijanskij zawod . . 
Newel a b T (joz. Newo!) X R 
Niedrygailow R (S11la) 
Niemirow It . . . 
Nieśwież T, R (Lipa) . 
t Nieszawa a. e T (Wisła) 
Niożyn a c T (Ostrn) . . . 
Ni:kolnis.tad1; ("Va~n) d T (odn. 

Botnicka) + . . . . 
t Nikolajl:W a P c T (Igur Boh i lim. 

Czarn.) + T . . . . 
Nikolajewsk sl. 1, X . . . 
Nilrnlajewsk P cl T Cu.iście All!Ul'1ll) 
Nikol:ajewsk a t (lrgi:r.) X R . 
Nilrnlsk a (Jug) X Ił . . 
Nikopol b c d t R (Dniepr) . 
Niukorclllii cl T (odnoga Botnicka] 
Niustadt cl "l' (odnoga BotniGka) 
Niżnioczyrsk a t (Dou) X lt . . 
Niżniocliewick a t (DiowicaJ X It . 
Niżnioudinsk a T (Uda) . . • . 
Niżnij-Łornow a c T [Lornow} X. R • 
Niżnij-No"vgo'1•f>.d c d T·LWol-

ga i• Oka] + R 

d• ••••••• • 1 ·ii.:·-~-r CJ1)J a La 
GUl'El'NlA g t;- ze1 pm:-
, . ) ;. LI.„ ·'g "" I syl. i węz. 

I ,..:i ~ od l'1111ta 
..• ~-·~"'···~-.„ "'" ' 

poltttwslrn 9 20 
k11rslrn il 2u 
Jrnrln.ntlzka 22 10 
płol'.lrn l' 10 f> 
mohyle11 ska 42 10 
podol:;!rn 18 .10 
pe11zt.:ilsk11 1B 20 

! 
.Jaroslawska () 20 
tam\rnwsirn 21 20 

i kii l't1slrn 2 20 
moskiewska 7fi5 20 
1orslci o]Jw. 1\.. Hl .30 
mii1ska 10 lO 
moskiewslrn fj 20 

I rnoliylmvslrn 8 10 
warszawska P G 5 
wlorlzimicrsJrn J4 20 
jlHO$lfllVSktl 3 20 
eryivn.i1:;lrn 7 BO 
jelrnterynost rn 20 
J11lwls\rn P 5 
forga1'1ski obw. AS Bl GO 
penzeiislrn G 20 
puters bu rslrn 12 20 
tomżyi1slrn 11 5 fj 

zn.baj lrnlski ob. s 4 80 

" 
O,B 80 

kostromslrn B 20 
st.-michelslrn F 1 20 
permslrn 1G 40 
witebska 7 lO 
eharkowslrn 7 20 
podolska. [) 10 
.miiislrn 9 5 
warszawska P 3 5 
.czQ1;n i!10 wska BO 10 

waza.ska l" 8 20 

choi·sońska GS 20 
astracirn 1'1slrn 14 30 
nadmorski ob. s 2 110 
sanrnrslrn 10 30 
wologodzka 2 BO 
jolrn tcrynosl. 10 20 
waz as Im F 1 20 
ttbobjiiruob. F 4 20 
do ii ski obw. !~ 20 . 
WOl'QllGZ]rn 3 20 
irkucka s 4 60 
ponzciis]rn 10 20 

niżegorodzkii. 72 20• 
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·~ 
~~f_; 'f; 
g t· 

o:= 
c;j :..--
~ ~ 

Oplata 
rn rrzo

')' I. i 11·t;z. 
01l 111111a ------------------;---·--. -----. -----~--

Nochtujsk sloil . 
Nodrinclal a . . 
Nolinsk 11 t [Woj_] X R 
Nogajbk L H [Obytoc:.111njaj . 
Nowa-Alekst1ndrya a c T l Wisła_] X R . 
Nowlt.ia-Czyglli. . . . . . . 
Nowaja-Ladnga a tl n t X [njśt·. Woleh. 

i jez. Ladoga_] . . . 
Nowaja-Uszi·r.tl a 'l' fDniestr_] X IL 
Nown-Mia:>tu rnul 11 ilicą os. . . . 
Novvgo:rod b cd [Wolt'howJ + IL 
Nowg. Siowerskij 11 tl T JDos11a_I X Il . 
Nowo-Aleks:tndrowsk a T X 11 . 
N ow oehopersk a 'l' CCltopra] X U . 
No'"\YOe"'crlnH.;;li;: li T X n. . 
Nou.·or;eorr;i1"u-sk fort.erl T fWisb i NarnwJ 
NowoguorgiowHI' T n l'TiaslinJ . 
Nowograd- \Volynskij a. 'l' [Slucza] X lł 
}fowogrórlek a T X B. . . . . 
t Nowc~.i,o Minsto [_Ą-Jolrnandrowskoje] t. 
Nowommsk Y.ob. Mmsk . . . . 
Nowornirgornd t R [Wisa i joz. Longa] . 
Nowomoslrnwsk a t [Samara] X R 
Nowo-lladonrnk zob. lfadomsk . . 
~owcrossyjsk a cl T [111. Czarne] + R . 
Noworzew a t [-jez. lLoszczaJ X Ił 
·r Nowosieliea T [Pru1.J . 
Nowosil a t [Zusza:J X n . 
Nowo-1TzPi1sk at [Uzioń] X R 
Nowozybkow a X H . 
Nowy Dwór a t R [Wisll\] 
Nowyj-Bajazot. a X H . 
Novvyj-1\'[nl:·g··~·linn 

Nowyj-Oslrnl a. t [Oskul_J X n 
Nucha a. T X R . . 
Obojai1 a b t ['Psla] X n 
Ochai1sk a 11 t -H [Kttma] 
Ochotsk P a [ujście Ochty] . 
Oczitkow P T R [liman dn iepr] 
·i·Orterna P e T fm. C:r.arne] O R 
Odojow 11 t [UpaJ X Il, . 
Olekmiusk a [Lena] . 
Olgopol a T [Sawranka] X R 
Olkusz a 'l' X R 
Olty a . . . . . . 
i· Olwiopol a T R [SiuiuC'ha i Boh] 
Oloniec a. t [Olonioe i Megrcrz] 
Omsk a T [htysz] + . . . 
i· Onega P [Onega i zat. Onnzlrn] . 
Opfltów a T X n 
Opatówek os. b. ·r Opatowice . • . . 
Opocz!rn a b T [Wielilrn] X R 

"Czas". Dz. Informacyjny. 

ju.Jrnr-.Jm S 
ałiohiijrnoll I•' 
w i ac Im 
ta11ryelrn 
.I 11!Hdslrn l' 
woronezlrn 

potersb11rskn 
porlolslm 
piotrlrnwslrn P 
nowogrod:r.lrn 
1·zernkhowska 
kowioi1slrn 
woro11ezka 
tloi1ski ohw. 
p\01·lrn l' 
clwrsoi1sJrn 
wolyiwlrn 
lll i JIS irn 
k11wiu1'1slrn 

cJ1erso1'1ska 
jolrn1.ery nosi. 

,, 
czarnom. obw. 
pskowslrn 
bosarnbslrn 
t11lslm 
samnrslrn 
ezern ir· ho wska 
\\'ill'S~ł\WS]rn p 
rrywnl1ska , 
forga1'1ski ohw. AS 
kurslrn 
olizmvetpolslrn 
k11rslrn 
permska. 
nndrnorski ob, S 
chorsoi1slrn 

tulska " 
jalrnclm S 
podolska 
kielecka P 
karski obw. K 
cl1ersoi1sk11 
oloniocka , 
akrnolii1ski ob. AS 
!U'(·hangiolslrn 
rndoms.ka 
kaliska P 
kinleclrn l' 
pskowska 

4 
5 

24 
11 

7 
8 

:37 

8 
14 
12 

1 

3 
18 

3 
2 
il 
;) 

12 
l 
(j 

fj 

3 
2G 

8 

0,2 
7 

250 
5 
1 
G 
il 

O,G 
fj 

l 
:34 
n 
6 
2 
1 
5 

!'O 
:!O 
:JO 
:.li) 

ii 
20 

20 
lO 
5 

20· 
:W 
10 
20 
zn 
5 

lO 
20 

20 
lO 
10 
20 
30 
lU 

f> 
HO 
co 
20 
;w 
20 
BO 

llO 
20 
w 
20 
!JO 
10 

5 
30 
20 
20 
!f() 

BO 
5 
5 

10> 

16 
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Opoczno a c T [Drzowiczlrn] X H 
Opole os. T R 
Ornnienbaum b d T [zat. Fir\slrn] 
Ot·dnbllt R. 
Orcl b c T (OroJ: i Orlik) + R . 
Oronhnr~ b c T (Ural) + R 
Orgi<\iow a 'I' [neut] X R 
Orjechow R [Kalk] . 
Orl.ow a t [Wiatlrn] + R 
Orsk t [Urnl] . . 
Orsza h c d [Dniepr] X It 
Us::i a t [Osiuka] X R 
Ost11s1.kow a c t fjoz. Soligier] x· lt 
Oster 11 a t [llesna] X n, . . 
Ostrog a T l Wilia i Iloryi1] X H . 
Ostrogożsk a T ['l'itlrnja Tos] X n 
Ostrotęka a 'l' [Narow] X R . 
Ostrow a b 'I' X n . . . 
Ostrów a b T [\Viellrn] X ft. 
Ostrowiec T [K11mienna] . 
Osz [Usr,] a t . . . • 
Oszm!any a [Os:.-:miani·J X H . 
OwidJopol [Ilarnbaj] . . 
Owrncz a T [Nnry11a] X n 
Ozorków b 'I' H .. [ Uzt1rn] . 
Ozurgil!ta T R [Zttdża] . 
l1 ałiianieo b '1' . 
Parczew os. 
Pciwlodar a T . . 
l't1wlogrnd a 1: T [Wole.za( X Il 
Ptiwlowo a c d t [Olrn] . 
Pawlowsk a t [Don] X H 
I'<mlowsk c t [Siawianlrn] 
I\1wlowsk os. H. [Klaźma] 
I-"enza c T [Ponza] + lt 
f P11płó 1rd· w • • , 
l111rojastaw a T [Alta] X R . 
Jlnrclrnp a T [in. Czilrne] X n 
l't;reuri·szl t (Oka) . . . . . 
Peresl11Wl. Zr1lesskij at R X [joz. Plusz-

czeJowo] . . . 
P<,,rn1 c t [Kama] + H. . . • 
-j· l'ernow l' a rl T [zat. Fiitslrn] X Tt 
Porowska a t X . 
I'ot11r~1of a c d T [zt1t. l•'lirnJu{] x 'n : 
P1a~k1 os. . . . 
P;r~tigwsk ab UT X C-f-) !s~z. kt~rnc.) 
I etro1ut.'\vlo'\V'"lli;: Pa_ (zat. Awa-

czaJ -~ . • . . . 
Pett·o1mwlowsk fort a t (I:r.ym) . : 
.Pe1row rlagestaitski Pd T (m. Kaspijsk.) X 
I'idrowsk ~anitowski a T U (Mioilwic-

dz1ca) X 
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llUBl~UNIA 

radomska P 
lubelska 11 

petersburska 
erywt1iislrn 
orłowska 
orenburska 
boss arabska 
tau rycka 
wiacka 
orenburska 
rnohy!ewslrn 
permska 
twerska 
czernihowska 
woronezka 

J:nmż:y1'1skl1 P 

" p 
pskowslu 
raclomska P 
fergaiiski obw. AS 
wilo1'1slrn · 
chersoiislrn 
woty1'1ska 
kaliska P 

I kutaiska K 
/ P.iotrko wska l' 

swdleclrn P 
semipalat.. A S 
jclrntnrynosł. 
niżcgorndzlrn 

woronez slrn 
petOt'Stllll'Ska 
moskiewska 
pen;,01'1ska 
plocka P 
palt.a wska 
tau ryc Im 
kaluzlrn 

w Jorlzimiorslrn 
permska 
lillaudzka 
syr.-rlaryj. ob. AS 
petorsburslrn 
lt1belslrn P 
l.erski obw. C 

naclmorski ob. S 
akmolii1ski ob. A:-:; 
1L1gestailski ub. i\. 

s11ratowslrn 

6 
:3 
4 
4 

7~ 
57 
7 
5 
7 

20 
5 
,1 

12 
!1, 

17 
12 

() 

8 
4 
i5 

1il 
5 
() 

7 
10 

2 
18 

4 
15 

!! 
8 
3 
7 

4G 

Oplata 
za pr;r,e
syt. i WQZ. 
od funta 

5 
5 

20 
40 
20 
30 
10 
20 
30 
BO 
10 
30 
20 
10 
20 
20 

5 
5 

10 
5 

GO 
5 

20 
111 

fi 
30 

5 

40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 

10 
20 
20 

20 
:io 
10 
ii O 
20 
5 

30 

110 
40 
;{() 

20 
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.Pietrowsk c (Pieczagrla) 
Piet,roza vvoiłsk d T (je7.. Onoga)X 
Pilica os. T R (Pilica) 
.Pincga a T !Pinega) 
J>inczów a T R X . 
,Pii1sk a c d 'l' (Prypec) X H 
Piotrlirovv b c T + 11 
Jlirjatin a 'l' (U daj) lt 
J?iszpek a X 
Pies os. d t (Wolga) 
Płock b d T (Wisła) + R 
Ploilsk a t X H 
.Poczop os. t R !Su rlostza) 
..Poczsnki t Lt (llnclaia) 
Podolsk a b c t (Paclmt) X 
JJogar lt (Sudost.za) 
l'okrow a c t. (Siyt.lrnl X It 
.Pokrowska.ia st. d t n, (Wolga) 
+ Poląg<1 os. T R (m. Ha\1;yckie) 
JJulock 11 c T (Dźwina ztw.h.) X H 
Polta~a c t (Worskl<1) + H. 
.Poniewież a c T (Niowilrnl X It 
Porchow a T (Szeloii) X ll . 
1'orieczio a t. (Kast\111) X lt 
}'oti Pac rl lt T X (ujś. Ltj01rn do 111. Ct.:m1ogo) 
J)osiochonie n t (Soc·zal X Jt . 
_Po\viouirc a t. (jt~z. Onega) 
_Prnga przodm. 1· T lt (Wisla) 
J'rnsuysz: a T (\V~gierlrnJ X 11 
t Prnszlrn us. lJ • 
:Preuy os. 1t . . 
Proi1sk a t (PronJ X H . 
J 1rosk11row a T (Plos\rnja) X lt 
J1rużany a (M 11cha) X H 
J)rylnki n, T (Ud:I) X 11. 
.Priedh1\rz ll'iika) 
Prz:ysuclrn os. 
Psk6~v a d t (.ioz. Pskcnnkio) -\- H 
Pttcz1·s~ os. d t. l vVolga) 
Pu1lo7. ".t (Wotllnl 
.Pnll.uillr a t (Narow) X U 
Putiwl a (Sojma) X 1t 
t J'yzdry lt 
I:ło:<101n b c T + H 
;H<tdornsk (Noworadomsk) li r-, T X H. 
Haciornyśl a ('l'el.erowa1 X lt 
··r JfadziwiUów 08. a T Il 
11.t1clzy min a '1' X B . 
lladzyil a t 1t . . . . 
Rt1nieubnrg a e t (Jarotl11t1) X! .11 
11aumo a d T (odu. Bot.niekt1). 
.Itawt1 a T X H. 
.Heni c T Tt 

GUBERNIA 

jarosławska 
olonioclrn 
kiolocJrn P 
archangielska 
kieloclrn P 
mińsk[I 
piotrkowska P 
połtawska , 
semiriecz ob. AS 
kostromska 
płocka P 
warszawslrn P 
czernihowska 
niżegorcdzka 
moskiewska 
czo.rn ihewslrn 
wl oclzimicrska 
st1rntowslrn 
knrlt11Hlr.ka 
wit.ehslrn 
poltawslrn 
kowini1slrn 
pskowska 
s1110 lei1slrn 
lrntaislrn K 
jnroslawslm 
olonieclrn 
warszawslm P 
ptocka P 
kaliska P 
s11w11lska P 
riM111iislrn 
poclols\m 
gro dz ioirnlrn 
polt.awska 
rndomslrn P 

" p 
hslrnwslrn 
kos t.romslm 
olonitwlrn 
warszmvslrn P 
kurska 
kalislrn P 
rndo11Js\n1 P 
piotrkowska l' 
kijow:5lrn 
wol:ynslrn 
warszawslrn l' 
sieeleelrn P 
lrnzaiislrn 
nllobjiirneb .. F. 
piotrkowska P 
besarabska 

2 
12 
5 
7 
7 

2tl 
24 

(:) 

2 
a 

24 
7 
fi 
8 

11 
fi 
il 

20 
2 

29 
44 
18 
4 
5 
3 
() 

1 

8 
2 
4 
2 

Hl 
7 

JI) 
li 
:l 

24 
2 
l 
~) 

7 
;\ 

17 
9 
(j 

7 
5 
!r 

5 
il 
(_) 

8 

Oplata 
za pr:w

syt. i węz. 
nd funta 

20 
20 
5 

:10 
5 
IS 
5 

10 
()() 

20 
5 
5 

10 
20 
20 
20 
20 
:10 
lil 
10 
20 
Hl 
1() 

10 
30 
20 
20 

.5 
5 
5 
5 

20 
10 
5 

10 
5 
.I) 

lO 
20 
20 

5 
10 
-5 
5 
5 

10 
5 
5 
5 

20 
20 

10 
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-j- R"s:ki w . • . + J:~e"~·el I' b '~ T [zas. Fił1:;lrn] + H, 
Riaza1'l r~ d T [Olrn] + lt . . 
Rii17.sk tt c t [U111nlal X R 
R,jOC'Z)'Cil it d t (Dnit'pr) X . 
Hiciyea a e T [1U1:życ·ttJ X n • . 
llohaezew il h cl t [U11icp1·] X Il . . 
Romanow-Borysoµ'lellsk n d L [Wolga] X R 
Homuy a e, 'l' [::Jula] + 1~ . 
Roslawl " li n T rosim] X It . . 
Hossiom1y a T [Hussienlrn] X lł . . 
Hosto w jaroslmvski <le n 'l' X fje;;. NoroJ 

l+l piurwszu il Lyg-. W. post.11 . 
i· Rost.uw n. llo1rn111 P c tl 'l' O H 
Ilowuo a c T [lfatia] + lł 
Rmm a t. [R11za] . . 
Ry\Jii1:;k a b r T [W ołga] + IL . . 
i· Uy,g;a P IL T [11jściu l lŹWiuy Zncll.] OR 
Rylsk a T [SLijrna] X rt . . . . 
Rypin a T X Il. . . . 
Rżew it c 1l T [Wolgit] + H . 
Rzyszezi;w tl t n [Dniepr I . 
Suljauy [K11rn) X · : . . . 
S:unarn. b c 1l t. [W ulga i Samara]+ lt 
S:uuHrkau<l + U . . . . ·r Srrndomierz a li ll T [Sau i Wi:;la] X R ·r St.-Pci ei·l'iil:nn·g; Pb cd [ujście 

Newy] O lt . . 
Sapożok a t [l\I yszlrn] X lł 
S!irni1sk a t [Insur] X R . 
Sarnpul n d T [Kama] + R , . 
~:1ratchv c rl T [WulgaJ + It 
Sarepta, kolonia 
Sejny a 'l' X lt 
Selegius k !t t t . . 
Se1uipalai.y:ł11"'k T [Irtysz] + 
Sengiloj ŁL d t [Wolga] X lt . 
Saiut-~'.liehel T [it,z. Sajrny] 
Sordopol d T [jez. J,ado'gu,) .' . 
Serdubsk a t [SerdoiJ) X Jt . . 
't. S~1rnstopol. fort I~ c T (rn. Czarne]+ It 
Ste1J1ez 11 t f.iez. Siobież] . 
Siecllce c T X R . 
Sicrnienow lt 't li, [Sanaehta] 
SienlJo a [jez. Sionno] X R 
Siorad;; a b T [Wart11] X R . 
Siorgacz a L R [Siorgaczlrn] . . 
Siergiejewskij os. c t B. [Konczura] 
Siergiopui a t . 
Sierpc a T X lt . . . . 
Sicpnclww a c T X R (Nowa) . 
Siewsk a T [Siewa i 1foryca] X H. 
Siguaclt a T X R . 

GUBEltNlA 

1om~y11ska P 
estlandzlrn 
rjazaiislca 

' " minslrn 
witcbslrn 
moliyln1vslrn 
jaroslr1wslrn 
poHawslrn 
smolei\ sim 
kowie1'1ska 

jarosławska 
doi1ski o/Jw. 
woJy i'1s\rn 
rnoskiewslrn 
jarosławska 
lillanclzlrn 
lrnrslrn 
ploclrn P 
tworsa 
kijowska 
lmkilislrn K 
sa11rn1·slrn 
z11r11wsz. obw. AŚ 
rnclnmslrn P 

potershurslrn 
riazai1ska 
peuzei1slrn 
wiarlrn 
saratowska 

" st1walslrn P 
zakaspijski ob. A~ 
somipalai.. ob. AS 
symlJirs\m 
st. micholska I<' 
wyborska F 
siirntowslrn 
tanryclrn 
witebska 
siodlor,lrn P 
niżegorodzlrn 
mohylowska 
kaliska P 
niżogoroclzlrn 
moskiewska 
semiriecz. ob. A ś 
płocka P 
moskiewska 
orłowska 
tyfliska. 

53 
;14 

4 
7 

10 
8 
;) 

la 
lO 
11 

12 
Gil 

7 
() 

20 
278 
12 
4 

26 
5 

10 
7G 
3D 

(i 

12GO 
3 

H 
12 

rno 
() 

5 
1 

l8 
5 

11 
2 

11 
34 

4 
Hi 
4 
il 
7 
4 

32 
l 
7 

22 
8 

lO 

Oplata 
za przo
syL i Wl'Z. 

od fonta 

20 
:w 
2() 
1(} 

lO 
1(} 

20 
li} 

lll 
fi. 

20 
20 

5 
w 
20 
1()-

20 
5 

20 
10 
BO 
il O 
50 
5 

20 
20 
20 
:w 
20 
3(} 

70 
50· 
BO 
20 
20 
20 
20 
10 
5 

20 
10 
5 

20· 
20 
50 
2 

20 
20 
30. ł 
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:Sider,nicwiC'o a c T X 11. 
:Skopi n tt r, T (W orda) X lt 
t Skulany T (Prnt) 
Skwirn a T (Skwirka) X Il 
.Slawjanosorllsk a H. (Duniec) 
:Slawhmsk c TH. (jeiioro sl:ono) 
.Sławuk\ os. c t H (lfory1'1) 
.Sloboclskoj a T (Slucza) X Ll 
.Stnck ab T (Sl11cza) X lt 
Slonim 11 T (Sz1·.i11rn) X H 
·r SłL1pca a T X lt 
.Smiela n T H. (Tismiu) 
!iil1nohn'1sk e T (Dniepr) + H. 
.Sochacww a T R 
.Soli.isk a T (Amur) 
So\rnllrn a c t (Sokolim) X lt. 
.Sokalów a T X I.t . 
Solce t lt (Szeloi1) . 
Snligalie7. a t (Ko~troma) 
Soli!rnmsk a t (U~ol\rn) X Li. 
.Solwyc:zogoiislc a (\Vyczog<l<t) 
.Somino t, (Snmi1rn) . . 
,Soroczynce (Pstal 
Soruk:i a !. {Dnicst,r) X R 
Su śnica a 1; (U bieda) X Lt 
i" Sosnowinc w e T lt 
Spask a t ( Buzrlnn) X lt 
Spask a d t (jm:. Spaskiti i Oka) X R 
Spask a t (St11di1rnioc) X H. . . . 
~laraj~ R1Lssa a e d '_1' H. (l'olisl, i jei. I\mou) X 
Starotn,)\Sk a T (A.1dar) X lt . . . 
Stt1rod11h a T (Babi11in[)J X lt 
.St.aro-Kon~tantynów l\ T (Slnci) X R 
Staryc11 a r cl t (\Volga) X R 
Staryj-ilychow a . . . 
Stt1ryj Oskol a T (O:;koJ) X l.t 
Staszów T H . . . . 
Stawropol a d T (Wolga) Jt . . 
Sta"vi·opol 11 T (TasoJ1t) + It 
Sb·.litamak a b t (A.s;r,\rndan X n. 
Stopnka a T • . . . . 
Snchodniów w c (zakl. górn.) . 
Snchiniczy t (Bryl1) . . . 
S111'.h11m-Kt1io a f' T R (111. C;r, 1.rno) 
SnLlogcla a t (8111log1la) X n . . 
S11clża a t X R . . . 
Sumy a c: T (S1una i Suinlrn) + R 
Snraz a t 11 (Dżwi1rn pMn.) . 
Sura'.i. a t (Iput) X . 
Snrgat a (Obi) . . . . 
SnTITaHd T (jor,. Wigierskie) X R 
Suzdal rt t (Kamionka) X H. . · 
Sweaborg fort d T . 

OUBEHNIA 

warszawska l' 
riaza1'1slrn 
bessara bslrn 
kijowska . 
je\rnterynos ta ws. 
cltarlrnwslrn 
wotylis!rn 
wiaclrn 
miiislrn 
grodzi1"i1slrn 
lrn lislrn I) 
kijowska 
smolelislrn, 
warsiawslrn P 
1rndmorski ob. S 
grodziei1slrn 
Si1Yll!Jclrn p 
psku wska 
\rnstromslm 
pormslrn 
wologorlhlrn 
nowgorod:r.ka 
u ulta ws Im 
irnssarabs\rn 
c.zornihowslrn 
piotrkowska P 
ka;;ai1slrn 
ri<L:i;alislm 
tamllowslrn 
111J1Vgoro d:i;\rn 
clrnrlrnw sim 
e;r,or1iiehnwslrn 
wotyi1ska 
twerska 
mohylowska 
lrnrs lrn 
rn1lomslrn P 
samarska 
stn,wropolslrn 
nlimslrn 

I 

kiole(·.l~:L P. 

kalus ka 
kn tt1islrn K 
w tod:i:irn ierslrn 
knrlrn 
charlrnwslm 
witebslrn 
c.:i:1~ruihowslm 
tobolslm S 
s11w11lslrn P 
w 1 oclzimierslrn 
niulandz\m F 

7 
10 
B 

Hi 
5 

15 
t~ 

!l 
19 
22 

il 
7 

H6 
7 
l 
4 
7 
() 

3 
4 
2 
2 
7 

u 
() 

l.) 

5 
08 

(i 

ii 
I 
I) 

2 
•) „ 

Ui 
l() 

ii 
5 
1 

17 
7 

Opiat.a 
zn. pn~o

sy J. i wę1.. 
otl fon l.<t 

5 
20 
li) 

10 
:.w 
20, 
10 
BI) 
5 

[1 

10 
10 
5 

ilo 
5 
ii 

10 
20 
:w 
ao 
20 
IO 
10 
10 

i!O 
20 
20 
:w 
20 
21 
IO 
20 
10 
:W 

5 
BO 
i\O 
i\O 

5 

20 
:~I) 

20 
20 
20 
10 
10 
fJO 

5 
20 
20 
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Swięciauy a e t X It . 
Swija:i.sk a d T <Wolg11) . 
Sycze w Im a T R (Wn.znza) 
Symbirslc d 'I' (Wolga) + R 
Syim t"propol c T (Talgir) X H 
Syzraii a c ii T (\V olga) + It 
Szacie a 'I' n . I • • 

Szadryi1sk a t (Isetia) X R . 
Szawle a c t (jez. Szawle) X lt 
Szczebrzeszyn R (Wieprz) 
Szczuczyn a T (Wiztt) X Il . 
Szczygry 1i, t (Szrzygry) X H. 
t S:uZ.lf}Jivrno w (pod Kaliszern) 
Szernadrn a T X H. 
SzcnkutEk tt t (Waga) 
Szklow d (Dniepr) 
Szliselburg f a il t (jez. Ładoµ;it) 
Swsronskij zawod 
Szpala c 'r R 
Szuja r1 T (l'Amm) X H 
Szu&za T X IL . 
Sz yd! owiec . . . . + Taganrng Jl a c T (m. Azow.) + R 
fi·) Tamai1 T (zat. Tamai1slrn) . 
Tan1bo"'v a T (Dna) + H 
Tammersfors c T O . 
Tara a T (Irtysz) X 
Taraszcza a T (Koltt1j1L) X H 
Tm·czyn b 
Tarnogrórl 
Tarnsa tt t. (Olka i Taru,a) X H 
Taszkient T + H 
·j- Tatarburrnry T (Kogilnik) 
·i· Tilllrogen 'i' H (Jura) . 
"1-':a vvasi:,g·Hst c t 
Tetaw a t (lfarchewa) X n 
Telsze it T (jez. Mastis) X lt 
"l'e1ni:r·Chan-Szn.ra T X H 
Temilikow a t (Moksza) X R . . 
[-j·) 'l'e111ri11k Pa T (kanal morza Ka~p.J X H 
Terespo 1 os. c t . . . • 
Totiuszy a d T CWoJga) X H 
Tim t <Tim) X li.. 
Tin lrnli nsk a 
Ti11meit a (Tnrn) + U 
"J:.'oholsh: T (Irtysz) + R. 
·r Tonrnszów 1':11mojski a T X H 
Tonrnsióiv Uawski a T + H 
Tomsk 'l' ('l'ona) + . . . . . 
Torneo 11 d T (zat. Botnicka i rzeka Torueo) 
Toropioc a t (jez. Solorni11 X H . . 
Torżok a c t (Twerr,a) X H 
'l'otma a, t U (Suchowa) 

GUBERNIA 
I :~ 00 [ Oplitta 
! g ""' , za pr;r,e

'"§ ; i syt. i węz. 
I H I od funta 

w iloi'1slrn 9 
knzaiiska 3 
smoloitska 7 
symbirslrn B9 
tauryclrn 36 
syrn birslrn 29 
tt1mbowslrn 8 
pennskn 15 
kowiei'1ska 21 
lubelska I) 6 
lornżyitslrn P 4 
lrnrska 6 
kaliska P 
bakii1ska K 29 
archangie.lslrn 1 
rnohylowslm 11 
petersburska 10 
czer11il1owslrn 4 
kljowska 4 
w lodzimierska 21 
olizawctpolslrn 25 
rndomslrn P 6 
doi1ski obw. 63 
kubai1ski obw. K l 
tarnbowslrn B8 
tawt1stguslrn F 15 
tobolska S 9. 
kijowska 16 
warszawska P 2 
lubelska I' 5 
kałuska . 4 
syr.-di1ryjs. ob. AS J 50 
bcssarabslrn 4 
kowioitska 5 
tawastguslrn F 4 
tyfllislrn K 8 
kowiei1slrn 11 
dagestai1ski ob. K 4 
tambowska l4 
lrnbaiiski obw. K 11 
siedlecka P 2 
lrnzai1slrn 4 
kurska 5 
tobolska S 4 

" s 16 ., s 21 
lubelska P 7 
piotrkowska P 18 
to1mka S 38 
uloaborslrn F 1 
pskowska 6 
twerska 15 
wolog.odzlrn a 

5 
20 
10' 
30> 
20 
30 
20 
40 
Hr 
5 

2(} 

BO 
BO 
1(} 
2(} 

w 
JO' 
w 
:m 

5. 
20' 
2(} 

20> 
2(1, 

50· 
rn 

5. 
5 

30 
50 
2(} 

fj. 

w 
BO 
10 
30 
2(} 
2(} 

B(} 
2(} 
lj() 

40 
40 
5 
fi. 

5()> 

20 
10 
20 
20 
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Troick a t (Uwelka) X 
Troick (Moksza i Sezonka) 
'l'roiekos1nvsk a Tt 
Troki a (jez. Hal wa) 
'l'rubczowsk a d L (Desrrn) X lł 
Tu kk urn a I'. t n 
".f'ul.a c T (Upa) + lt 
Tt1lczyn os. H 
Tnrek a T X ft 
'l'u~·g·nj 
Turkiestan a t 
Turyi1sk a t (Sura) 
"I:',ver c d T (Wołga) + U, 
Tychwin a T (Tyeltwinlrn) X n 
'.l'ytlii;o; b c T (Kura) + H 
'1'3koci11 n 
Tyraspo.ł a c T (Dniestr) X 1t 
U ra b d T (Biol11j11) + Tt 
Ule:ahorµ; d ']' (zat. llotnic-lrn) O 
Uglir:z a rl t, (Wotga) X H . 
U11rni1 (llnmaii) a T (Uma11Jrn) X lt 
t Ungeni os. c 'l' 
Urn Isk 'I' (Urnl) + 
Urn-Ti ubo fort t 
Uriuplno st. a c t X n 
Urżum a T (Urżum) X U 
Ufoilug 
Usmai1 a c T (liHnrnnlrn) X lt 
Ustiug Wiolki tt T (811clion1<1) X lt 
lJstiużna a t 11\foJ oga) X ]{, 
Ustlmmcnogorsk fort. a L (I l"L) s1,) X 
lbthtbinslrnja st, t 
Ustmiorlwiorlicka.ia st a t, X n 
Ustsysolka ( Wy1:zngda) . 
Uszyrl1 zob. Nowaja Uszyea 
Usz zob. Osz . . 
Wag!J.rsiapad Ecr.midr.in H 
Waldaj a c d t (jez. Wnlrla.iskie) X U 
Walk a T tl'oddelJ X H. 
Walki a c t !Mosz) X It 
Wnlnjki it 'l' (Walu.il X B, 
Warka os. 
WHnttwin a (WietJuga) 
Warta (Warta) II · 
t Wursza\va b c~ d T (Wisła) O H 
Wnsilkow a c t (811praśJ X lt 
Wasil-Snrsk 11 rl T (Wołga i Snrn) X n 
Waza zoh. Nikolaistadt 
Weden fort 1t 
Woisonsteitt a T X R 
Welsk a t (Wol) 
Wondon it T X lt 
Weniow a (W oniowlm) X n 

247 

GUBEH~IA 

oreahnrsk11 17 
ponzei1ska . 6 
zabajlrnlski ob. AS 5 
wilei1slrn 2 
urłim slrn 5 
lrnrl11n<izlrn 7 
t11lskn 1P5 
podolsk<t 11 
lrnlislrn 1' 7 
t11r12n.iski ob. A)3 0.4 
syr.-rlaryjs. AS 7 
tubolslrn S 5 
twerska '19 
nowgorodzlrn 7 
tyflls1rn K JCiO 
Jom7.yi1slrn l' G 
drnrsoi'1ska 24 
11firn~lrn 27 
11Joaborska F 20 
jt1rosl:awslrn u 
kijowslrn 11; 
bossarah,ka 
nmlski obw. 2tl 
syr.-daryjs. ob. AŚ Hi 
rloiiski obw. 5 
wiaclrn 5 
wolyiislrn 2 
tarnbowslrn 8 
wologo1l~ka 8 
nowgorodzka . 7 
sonlipnlatyi1slrn AS ii 
knbairnki ohw. K 4 
doiiski oliw. ,J 
woJ:ogocllllm 4 

crywai1slrn I\ il 
nowgorodzlrn 4 
li[lau1tfaka 5 
charkowska 5 
worouozka H 
Wftl'SllilWSirn J' 5 
kostromska l 
kalislrn P 5 
warsr,awslrn I' 6.·io 
kijowslrn 17 
niżngorodillrn :1 

torski ohw. K O,il 
ostiland~ka 2 
wulug01l:1,lm 1 
lill:t11dzlrn 4 
1.tilslm 5 

Oplati1 
za przo

sy t. i węz. 
od funt:>. 

40 
20 
70 
ii 

~o 
10 
20 
10 
5 

40 
50 
40 
2n 
2() 

il() 

fi 
2() 
:w 
20 
12 
10 
20 
:li) 
50 
20 
BO 

5 
20 
31} 
20 
50 
211 
20 
BO 

w 
20 
10 
20 
2(} 

I} 

2n 
IJ, 

10 
20 

BO 
21) 
21) 

10 
20 
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W erb owco (l:wn.11) . 
Woreja rt t (Protwa) X rt 
W erro a 'l' X lt . . 
Wosiongonsk a d T (l\fologa) X R 
Wozenberg li 1~ T X H. . 
Węgrówa'l'Xl~ .. 
'\Viat;ka d T (\Viatlrni + !l 
Wiaź1m tL c T (Wiaznrn i Bobr) X R 
Wiaźniki at (Każmal X H . . 
Wiolikija-Lnlci tL '1' (Łowc1Ua) X R 
Wiolki-Usting. zob. LJsLi11g . . 
Wieli~ a t (Dżwi1rn ?.aelwrl.) X U . 
WiolniI a 'l' X. . . . 

24'8 

Wierclinindniopr. a 1i t E(Dniepr i S1m1otlrnl)X 
vViord111ioudinsk a T ·Ural i S,JJiga) . 
Wiorc:lrnie11rnJsk a (Ural) X . 
'v\lier1·hnij-Lomow (NMlomowJ 
Wiorchni.i-Mrimon w (Do11) 
Wiorl'l1nij-Rolrnciy11 w 
Wicrcholonsk a (Lonal 
Wion:hut11rie a t ('l'ura) X R 
'\Vieruyj T X . 
i· Wierusiów os. . . 
Wien~bolów a '1' (Kibarty) 
Wietlug;t a t (\\'ietl11gtt1 X 
Wilojlrn a t 1 Wilja) X lt . . 
Wtlo,ilrn, c 1\Vilesk<ija) pow. wileiis":i 
Wiłko111ier;1, a T 1S1vięta) X li 
Wilkowi1szki v. Wollrnwys:r.ki X R 
Wilnrnnstranrl a rl T (S1tjm<1J . . 
~Vi~uo c 'J' (:l'.ilitt i Wilnjlrn1 + R . 
T Wrndawa Pa 1 m. Bal:tybkie i rz. Wind.J lł 
Winnka a r, T (Boli; X H, • . • 
""\VHehsk li c T (Dźwina zach.) +II 
~Vladykauknz c T (Torok) + U 
(·[) WJ:adyslawów a X H . . 
Wlarlywost,ok P rl T izat. LTsl!ryis.J + 
Wl:oclawek tL r: (l T (Wi8ht) X U,. 
WlodawiL a 'l' (Bug i Wlodnwa) X IL 
""\Vlo<lziłuier:J"; T (KLtżma) + Ił 
Wlorl1,irnierz-Woly1'1ski a T (Lug) X H 
Wlosz1'.r,owa 05, a 'l' X H . 
Wolumr a t (At1) . . , 
Wolsk t,t d T (\Volgit) X Lt . 
Wofrżansk a t (\VoJr~r,aja) X lt . 
Wolkowysk a t (Wolkowys'') X lt 
W ol.lrn wyst.ki. :r.oh. Wilkowyoiki 
Wollwzysk os. 1~ :r (Zbrnr·.1,) lt . 
·~Volo~·.(ia a rl T (\Votogch) + I1 
łVotolrnlalllsk a I, (Lama) . 
'Voroncnwlrn st. t, • 
~ oroueż c T + lt 
\Voroneż 

GOHRRNIA 

podolska 
muskiewslrn 
Jilla111hlrn 
twnrska 
ostlanti:drn 
si orll n elrn 
wiaelrn 
smoloii:;lrn 
wlodzimiorslrn 
pskowslrn 

witeb~Jrn 
kalislrn I' 
je kat Tynosraws. 
r,alrn.-;pijski ob. AŚ 
orenburska 
pemo1'1slrn 
woronc:!llrn 
tauryl·lrn 
irk1wka S 
pormska 
somiriocz. obw. 
lrnlislrn P 
sum1Jslrn P 
lrnsf,rnmslrn 
wiloiisJrn 

kowi1;;'1slrn 
suwalslrn T' 
wy łlorsli:a 
wile1'1slrn 
lrnrlau1lr,lrn 
po11olskci 
w itobska 
t.nrski obw. ]( 
su w ais ka 
nadmorsk. ob. S 
Witl'SZiLWslrn p 
siedJock<1 P 
wlodzimicrska 
wolyitslrn 
kielenlrn 1' 
lif!t1:1dzlrn 
sarntowsk '' 
elrnr Im ws ka 
grorlr, i1!i1:> ka 

woly1'1slrn 
wol:ngurlzlrn 
moskiowslrn 
worOnezlrn 

cz,wn,llto \\'slrn 

I 

.;-; v, ' Oplat11 
g .;;· 1 '.I.a prze-

;:; !:::: I syt. i węz. 
,::S I 01! funt11 

2 
tl 
+ 
() 

+ 
8 

2~ 
rn 
(i 
7 

17 
l:i 
8 
+ 

rn 
7 
li 
7 
l 

2H 
2 
H 
:\ 
+ 

l(i 
(i 

!I 
150 

fj 

rn 
i)!~ 

H4. 
5 

rn 
20 

8 
rn 
n 
i3 
i3 

il:'i 
14 

7 

" " l8 
i3 

1:3 
:)8 

() 

. 10 
20 
10 
20 
:30 

5 
30 
21) 
20 
10 

10 
5 

20 
80 
30 
20 
20 
20 
70 
:iu 
GO 
5 
5 

:w 
5 

lU 
5 

10 
5 

10 
li! 
10 
~o 

110 
5 
5 

20 
10 
5 

10 
20 
20 

5 

10 
20 
2lJ 
20 
20 
10 
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'Voronok os. . . . 
Wuskresiensk c t (Bot. Istr.) 
Woski11slcij zawocl t (\Votka) 
\VJzni.•sionsk: T X It . . 
Wyho1·g· a d T (Wt. Fiitslrn) O 
Wysokie Mazowieckie os. tl T 
Wy~znij-Wo1oc:r.ok 11 t (Cna) X It. 
Wyszogrótl cl (\Visla) It . 
Wytc_gra a 'l' cWytegrn) X 
Zadonsk 11 T (Don) X Il 
Z:tjsttnskij post a t . . . 
Zakataly fon. (,fo~lrnchi) X H. 
Z11kroczyrn os. 1i (\Vista) H, • 
Z•imośe .fOrt. a t (Wicpr;r,J X H 
l:arajsk t1 c T (OsitorJ X 1t 
ZMsJ awl a t (Horyi1) X Jl 
·r Zitwiclwst d T (Wishl) 
.J:d11iislrn-Wola T . ·. 
Zgierz T lt . . . . 
ZiomJai1sk a t (/:iomianka) X 1l. 
Zionkow it t (1In11'1 'J.'asza11slrnj11) X H 
?,bltoust a t (Aja) X . 
Zmijow t1 t (Mżt}l X 1t . 
Zmionogorsk t (Zmijewlrn) 
Zotocw-w It . . . . 
Zolo\011oszl1 <1 t. (%olotonoszal X R 
Z11bcow a t. (WoJ:ga i Wa:rnza) X 1i 
Zwienigorod a t (l\1oslorn1 H . 
.?.w ienigot·o1tka a 'J'. (Tikiga) X 
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ZeloclH'iw os. . . . . 
Zelowowo1l:r.k (m. kąp.) . . . . 
~yt;onni•n~z b T (Klllnienlrn i To1,01·.) + H 
.Zyr.drn a L (/,yr.drn) X H 

GUBI•:RNIA 

woronezlrn 
moskiowslrn 
witwlrn 
chersoi1slrn 
wybor:;lrn li' 
lom~yi1slrn P 
twerslrn 
ploclrn 1' 
olouil)elrn 
woronez lui 
semipatat. ob. A$ 
zalrntalski ob. AS 
ptocka P 
lubelska P 
riazaiislrn 
wotyi1sk1i 
rndornska p 

· lrnlislrn p 
piotrkowska P 
woro1rn;r,lrn 
poJtawHlrn 
llfilllH]rn 
clrnrlrnwslrn 
tom.sim 
charkowska 
poltiLW~lrn 
twerska 
moskiewska 
kijowska 
siedl eclrn p 
tereiki olJw. K 
wolyóslrn 
k11l11skn 

':;;: · [ Oplata 
J g j'.";', i« prze-
I "g -+-" t EJ' t. i węz. 

,_:i i'= I od flinta 

6 20 
2 20 

1(j ;l() 

11 20 
1(j 20 

il 5 
12 20 

5 ii 
a 20 

10 :W 
2 50 
3 
5 5 
g 5 
t) 20 

12 10 
a G 

10 ii 
f(j :J 
6 :20 
4 :30 

19 BO 
:) 20 
li i)O 
(j :20 
7 20 
il 20 
;1 21) 

l1 IO 
I) ii 

ao 
56 LO 
12 20 
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i 

Finanse I Pienią-
Prze- .Ludnośi\ dze 

W la dei• Nazwa cywilm1 'O 'ci .,..., 
I p., i strzeli '0 •o "Sn ..... 

państw11 i forma i Heligia .Cl .Cl ::; -~ ~"'O 

"' "' ,..., p., c:'3 ~ 
następca w kilom. o N 

'O ro .C,!<l wojsko- 'ci o 
rnądu ..... p., 

t.ro1111 kwadr. wa 
Miliony rubli 

. Flota Flota Han1lol Drogi Tclc- Monoty .Mirtstrr si.oloc?.ne 
wo.ie.n na 

handl o- specyal-
źclaz- Pro1lukta · orn;r, 111 i1J,hco-

\VII 7t lfnlf w po- Htanowią- wośr·i znar·zntej-Ilo8ć\ Ilośó 
no 

rówrntniu 
Armia -------- ·- t--:.J „.~ co przed- szr; z wykazem. ,..-.·O t;.r rubJarni lndnoHoi w ty-I::: N ~ 

D111gośó ;r, ~ ..., H ~ P'; miot wy-
"" ro ·o >==! ""' I::: i kopio.i- siaf'f1eh ~ s 

..., 
o w kilo1110- Wn?.nwy .,_, (!)• 

E-< " r"'3 ;... '" Miliony trach kami ;1,naeiy purL 
+" ej .!<! 
en o n1bli -

Prze-

I 
ważnie 

Abisynia Negus r.hrze-

Cesarstwo despotyczne. Menelik 508000 4650000 ściai1olrn, - - - - -
również 

(Afryka.) od r. 89 mahome-
taitslrn 

i żydzi 
' 

I Sól, skriry,I 
l Talar rut.rn, lrn-

Antotto. Jfarnr Wil, ha-
Maryi Te- welna, li- ilG, Ankohor 7, - - - - - ·-· - - -
resy Wor) śr:in, bobie 

stoi1. ko~i\. Axum 5, Atlna il. 
=1,fJ:i k. lmlSi\Jll, 

I I I !!llllłlL 

-
I 

I I Abd11r-Rah- l\'Iaho-

I 
.Ar~~;nuistan I 

man, ur. 45 r. metai1sJrn I 

I Emirat (księstwo) pan. od 80 r. 550000 5000000 prz~1waż-. - I -- - - -
'Nitst. tronu me 

I 
(Azy a) 

Habib Ullach sunnici 
I 

forlyjski1' Bawclna, 
jmlwab, l<ałlul 60, i por- · tytnii, 

orl Hkio 1 Til-
OWOl'O, Hornt il O, - - - - - - - - l:L :r,fota 

93 r.-44000 (Hokharn) krapp, lrn-
Kandahar il(). nic, 1·ynk, 

15,fJO kop. o lów 

' " 
sr(><l- '· .Afi1.·yki:t. 

Balw'o- ' 
ko""':a chwalcy, 

Despotyczne krainy, 
Wodzowie mahome-

z nich ważniejsze 
5347000 68000000 tanie - - - - -są: i niewiel-

Hornu, plemion . . ka. liGZ )Ja . ···•. 
Wadai, ' 

. „-
' chrześ-\ ~ ' ., 

Baghirmi, 
,. 

;', ~ .• ·.1 'ciliu ·'. ' 
1\ :~·r~ .. ·. 

Ka11ern. 

GumrL, 
sotln,, 
ko~ó 

1 
- slnniowa, - - - - - - - - --

wosk, 
pióra 

strusie 

.Andora 
Rada główna I Itzcczpoopolita pod wybierająca 

f,\ViOl'Z<'.hnktw Olli dożywotniego 452 6000 Katolicka - - -- - -
Francyi i bis Im pa syndyka; 

11 Urgel CHisipania) 01i roku 88 
A. l\1olus 

(Europa) I 

I Dr:;; ewo, 
Od 16-60 węgiel 

drcwnia-lat wieku ny, kru- Andorra la Viela. 
Imidy jest siec 7.e- 0,6 

żolnio-

I 
la?. a, w el-

rzem na owcza, 
ser 

Au,\!,:;lia 

I (ob. vVielka Brytanial 

-
I I Arnhin, 

bez Omanu, tnrytoryum Wodzowie Mahome-
turee)dego i Adenu. 2289208 1000000 -

I 
- -

I 
- -

Kraj pat.r~«Lr~hal no- poko\ei1 taiiska 
I despotyc:zny 

I I I (Ar.yaJ i I 

'· 

' i ' Kawa, 
1 Krusz= guma, mi- Si Willi 80, Malr-
=77 kop 

gtlaly, k:ilah «· 18, 
- - - - - - - - - lMaltmu 

'a!oe59 iy-
Onoiw 30, Ęr-\ d wica,won. 

=lOkop . smola, 11.iad 28. 
perl„ kon 



! 

Nazwa 

pai1~twa i forma 

rządu 

Arµ;exi-t.yna 

Rzeczpospolita 

[AmorylrnJ 

Aus t,ro- "W <1g;ry 
7, 

Bośnią i Hercegowiną. 

Cesarstwo i Królestwo 

[Węgry] konstytucyjno 

[Emopa]. 

l\rólcstwo 

konstytucyjno 

(Europa) 

WŁadca 

i 

następc<1 

tronu 

I'rozydent: 
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Ludność I 
cywilna 

i 
wojsko

wa 

Finanse 

Heligia 1111~ 
Pienią

dz o 

Gon. lLoca ~8882031 4043000 Katolicka 1800 2364 8109 21~ 5006 

[18fl8-1901] 

Cesarz i król 

Fnwcis;,ek 

Józef I., 

An~trya: 

--~l0023212~9~~056 
WQgry: 

B25:125118:137!l44 Kr1tolicka 
-- - -- ------ ------- i cwan-

Budżet ogólny z 97 r. 

ur. w ilO r., l'rllwi111•ye: gelidi:a 2200 2200 1878 1878 8861 

pam1.ie od 48 ---~1028115_9_1036 

I,copolrl II. 

ur. il5, 

pilnuje odG5 

Na:,t .. tron11: 

Vilip, [[l'. 37 

Ha z em 

67658 -,14f19010B6 

29456 
9·7 r. 

64l0i83 lfotoliclrn 1458 1446 8625 -
1820 

Armia 

Na stopie 
: pokojowej 
' 15302 

~Na stopie 
: wojennej 

65000 

255 

"3 ~-u Flotu Handel °" ~ 
.,.., "'""' hanrllo- speeyal- ·g, ~ ~ Monety Produkta Miasto st?l.eczne 
~·~.§ wa ny ~~ <il w po- . oraz nue.isco-

1<: Ilos"c" , __ _,_..,.__, '"' i:_, • • stitnowią- w ości rn·1cznie1·-
-·1-.......,---1 ~-i:; ~ 1--~--1 . ce przed- sze z wykazem ~ 1 I "' r> rownanm ' · ' · 

-~ ~ -~ a i:: \;' Dlugość z rnblanu miot wy- ludności w ty-
~ s ~ ~ w Jdlo- i kopioj-1 wozow sią1·ach 
~ ~ ~ H Miliony metrar,h kaini ' Y * znaczy port 
"' o I l'llbli 

I 
I Skóry,, 

-

2--001 49854 W. zł. wl:os Jeon. 

55 305 :i; tych pa- 211 1 

ro w rów 

Peso fner- rogi, Im- Buenos Aires ·X· 

1, [· J' t ] pyLa, ko-
.e '/, -0 0 ści sadto 665, Corda ba 43, 
-100 ren . , 1' r lll t ,,. "9 

216,, 14476 32848 - - " , . i,męs? so . -'a . a a '!,,„ 
· = l,7o k. 1 susz'.rno Mendoza 20, 

Peso p&z? 111 ~a, Parana 21~, 
( . ) mwdz, 

I 

papier olów sre- Sant1L Fe 22 

75 216lill = il5 kop. hl'O, (·.ynk, 
I ow1·e 

Ji·----!.--'-_.:.-....:.--~-...... --J---....!---l-----l-~..;...._.;..-.1~~~~ 

Hl481240Hi0 I I 
1 
Na stopie 

i pokojowej 

382659 

__ I __ 
z tych 

parowców 

142 772 I 
'Na stopie 226 1 1596()7 10711 11132 

I wojennej 

2749711t 

Na stopie 

pokojowo.i 

51C80 

Na stopic1 

wojennej 

262661 

__ I ___ _ 

Załoga: 

BlOL[i 
ludzi 

59 87213 

'[, tyt~h 

pnrowców 

54 8(:)296 

Zhożtl, 

mąlrn, Wiedeń 1558, 
wino, piw. Prnga czeska 
owo•·,_wo- 870, .Lwów lll-0, 

W. zl. dy nuner. Tryest * 150, 

3 728 szkto, zn- f\.rakó1_1' 9G, 
'1794 77 1 gitlLlen 1 t 1 azc~, n '~ Salcburg 29, 

_ 100 skory l L11hh11rn 36, 
prze•lm. Berno 102. 

krajl'ar. ~l~órzirne \V Węgr:wch: 
1 stalowe, Buda-Peszt 560 

I =~koron. w•lanter. Sieget'l\' 90 ' 
-------'----· sol zywe 

11 
' = 80 kop. srebo ow~ Debreczyn fl\J. 

Telefon: en, k~)Zy, W )Jlltlnii: 
świnie, Sarajewo 40. 

6809:) 

w. z. 

I pod.w.) 

I Frnnk 

=100 

ec11timom 

= 38 kop. 

konie 

Ż1ilt1zo, 
mindz, 
olt\w, 

szyfor. 
cyuk, WQ
gicl lrnm. 

koks, Bruksela 518, 

szklo, A.ntwerpil1 ~· 262 
papier 

koronki, LuoLlium 168, 
Pl'ZQtlZit 
J 11i1wa, Ostenda ·• 27 
towal'y 

bawoln. 
lnirmo 

i w1ihown 
nrnsr.yuy, 

kouiB 
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Lwlnn.'ó W la(fr·t1 l'rzo-Nnzwa eywil1rn strt.ei1 i 
pni1stwi1 i forllla i lteligii1 

w l\ilorn. następca woj sim-
: 

rządu 
tron u kwarlr. wa 

' ', 

l_i!o1.hYia. 
Prozydont: 

St:Vl!l'O 

Rzeczpospolita Fernand11 13:1-12110 22li9:i!i!J Kntoliclrn 

(Amory ka) Alonzo 
1896-1!100 

Brazylin .. Katulirlrn 
Prezytfoul,: 

Stany zjo1luoczono; Campos Indya11io 

rzeczpospol. fedor ac. 83G1350 1G9302Hl :są Sallos 
(20 stanów) (1898-1902) 

przowa:i.11. 

(Ameryka) poganami 

Buchara 

(obacz Hosyal 

I 

Bulg·arya i Ferdynand I. 
Książę ma 

autonomirzna prow. tytul: 
Zach. Rumelia: królewska 

Księstwo konstytueyj. wysokość; !J6G60 3i!09816 l'rawool:. 
od r. 78, pod ur. w ()1 r., 

panuje od 
zwierzchnictwem r. 87. 

Turcy i. N ast. tron u 
(Europa). Borys, nr. 94. 

Chili Prezydent: 

Fed. 
77612~ 3414000 [(a toliclrn Rzeczpospolita, 

Errazuriz 
(Amoryka). (1896-1901) 

Fi Jll\1180 I Pienią-1lzo 

""" 
I """ I 

·-;::--11 ·o •o 
~ .Q !;/; ~ M ~ 

'-• 

I 
d ·~ ~~ o N - p.. Id i=! 

'O o """ g_ i"° '-' 

Miliony rulili 

7, 78 l :t ll - fi 0 

I 

w U6 r. 
;lf)7 813!d~ 17B4, 

7220 

I 
I 

I I 

I 

B43 Bt•~ 600 - 109 

368 B68 196 2 4r 93 

:\a ::t11pio 
pok11,!ow. 

:l\J'llt\ 

Na ·;l,:ipic: 
wo,ie11ll•'.i: 

:208!l6i) 
5LH 

i i 
41i 139() I Nai stopi o 188 lOi)li/:2 

pnk11jnw. , 
BliOO z t.y1•!1 

·G wal'ltya pa111·11r-
11ar1Hlo\va 11ik1'111 z t y1:lt 
wszi s1·1· \ parowc1'1w 

rno:.'•·.'t.y/.11. 11-. I! l 
{:1l11l11i' ilu ! 

11oszu- Z<L I ogi 
: nia hrnni I . +:i70 

i··' :..b„I 

I 

„Cz<Ls''. D;,,. Infomrncyjuy. 

H40 i'>U!l5 

i\lia.sl.o sto-

l't'fl1l11 klit 

Sli\110\\' ią1•1J 

przetln1i1il, 

\1\1:z11i: lll'<IZ 
mi1\is1:011·uś(•,i 
Zll ;\l\Z Il i ej :JZIJ 
;,, wylrnzum 

J11il11o~ci 
].;npi1•.i
l\:1L111 i 

\V l.y.~iąrn1·lt. 
·:<· ZIUll.~Zf pol'L 

Sn11lru, 
L:L PtLZ iiti, 

\V. pot\.w. 
-1 L1Wi 

cl'r<lll k) 

= 100 
St.111.inki 

=0,il8 k. 

l\11k111·n1hln, 
Jrnrt.nllo, 
r11~ lin\' 

stt'<\CZlrnWl), 
wol 11il... owi·t\ 
kozy, S<'ff)', 

111.i:;Jo, olej 
d1Ż<Lll) 

w. po1lw. c; \Jilllll, se.lil.r. 
(J'a.\,ty1•.J:11. srnbro, kJ'll-

pa.piot".) s1.u1·. zl11f,y 
l pe:;n i s1·11lirn\, 

1·01Tio111.1; 11 iinilz, iiornx, 
(;<L'Obl'lll ]'~i,1lllii'iL, 
= .\Oli ,i1tl'Z1llit\t'I, 

•'"Il LilVIJS 111il.k:il 1 
,~c 1.,; kop. , \\l'.1 r\', wuJ'1rn, 

t 1ies11 rnµ'i._ s1tffl o, 
papierow.I mięso, 
= o,72 \c. w1~giel Jrnm. 

Ct·111, L:l 

Sofia 47, 
Fili[lopoJ;l(i, 
W ttrtrn .,. 28. 

ll11sz1~zuk :l8 

Santjago B:.Hl, 
Wal picrai~o 

'* liiO 
C:1i111~1~pcio11 

24 
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Fin!inse Pienią-

Wladc<t Prze- Ludnośó dzo 
N !tZ IV<t cywilna "" 

I 
"" 

I ~i'~ i „trzci1 ·o •O "bo 
pa{1stwa i Heligia ,.ci ,.ci forma i <Cl "' o:l ·- :::; o 

następca w kilom. o i "" I """' p.. I~"' wojsko- "" o "" ~ .a~ 
n:ądu ' ..... 

1,ronu kwadr. wa 
Miljony rubli 

- -
Cesarz: 

Chiny Kuangsii 
('fs!li-Tlan) Buddyści, 

Cesarstwo ur. 71, 
368250000 Kon fu- 1731 139.1 5500 panujo od 75, 11081100 - -

(Azya). z iYfaudż llr- cyoniści, 

ski ej dyna-
styi Tstug. ---Chhva (ob. ltossy{t) 

aJ i 
CJos·t:1i:.·i<~tl : 

l'rozydent: 
Katolicka 120! H.t1faol f>4070 253040 220 ]_ 5s ' Hzoczpospolita Iglesia8 I I (Anu~ryka) 

Cza:rnog;<>~·zo 
Książe: 

Mikotaj I. 

Księstwo absolutne 
111'. 41, 

9080 250000 Prawost. o.65 ? o.s -· -pnnuje oci (\O. 
(Europa). N a8t. I.ro n 11 

Danilo, ur. 71 

Król: wraz z 
Dania Chrystyan IX 

urodz. 1818, kolo- Ewan-Królestwo konstyJ,ucyj. ptmuje od GB. 22fJ9564 il53 il50 1090 - 467 Nast. tronu niami: geliclrn (Europa.) Chrystyan 
Fryderyl' 282009 

--
Do1nin,g;o Prezydent: 

General 
Hzeczpospolita Ulisos 48577 504000 Katolidrn 2\) 

,, 
"H 41u - -

(Ameryka) Henrnux, 
wybran. 189B 

Eg;ipt 
Khedyw: 
AbbaR II. 

Państwo lenne Tun'.yi l!l'Odz. 187-J, 994-ti93 7755287 Mahomet. 111 a 111:i 111 --- -
(Afryka). 

pauujc 
od 1892 r. 

2fiD 

-
~~~...--~....-~~-.---~--;-~:-;-i;-r--~-r~~---,~~~~ I '->-< 

ro 2 Floi t Hanrlcl ·50 ~ I ~ Mnni)i,y 1\fiasto sto-.;.. <=l:;;: · '1 speeyiilny o "' ;jf ker.no oraz .S "' o ]J;1ndlowa '" ro - w [JO- Pl'orlukt<L mi"J's1.'.0Wo~1~i ~'O'>=< I.los"c" 1---:--:'.':'"-I i:::i ~ I cS V ::= I "" ·~ ""' ró1v1Hmin .si.anowia_c·e ;-;naczniejsw J.-,,_, '0 
Arrni!I --,,----1 ,..,,.0 :::: :r. rnhlami przedmiot :r. ivylrnzem 

-~ I ._, -~ I S., i::: [;;· DlL1gose- ludności '""' '° & I w kilo- i kopie.i- wywo;.;owy w tysiąca!'h 
~ : E .t1 1' Z Miliony metrach kami -•- ;nrnczy norL w i ~ o ::--< rnbli , 

Pekin 1650, 
8 t j 4a4 ~ooo 6 ~(j_~9_? 

}fa s1opie z 1.ych 
pokojow: z tyCl1- bndo,yy 

w. s. 
Kursuje 

zloto 

. Herbata, Kanton"' 
.l?dwab, cu- 2500 
loer, parcela- SL1tczou'1000 
irn,_biiwelna, SiangtanlOOO BOOOOO p!lncer- ctuop1\1sk. 

Na st.opie oików 1811 42241 
wojenne.i: l I 11 - - ~ 1,ych ----

380 3 lłi ,\ 200 4il70 

i srebro 
podług 
wagi. 

paprnr, waeh- Tscłrnn-
br~e, tuszo, tschou 1000, 

1000000 Ztllogi : parowrów 
5310 12al 3oa5s 

'Nu st.pok. _4_1 _7~ 
GOO 

l\liliey1t Tul'po1l. z 
1:,lOOO 

tych ptu·. 
21 244 

ornz 100 

>fa stopio 
pokojow. 

620 
Xa stopie 
wojennej: 

40000 

- - 8Latików 
nad

hnrnżnyr.h 

. 10+79 34-111:3229G5 
Nn stopie _____________ _ 
pokojow. z tych 

10757 paneor- ~ tych 
::{a stopie ników ptirowców 
wojennej: 8 !121 

65988 
zal.ogi : 
1815 

401144059 
i 

(-\ 1, 957 

I, 

I 80! 2Br1 

I 

I 

0,551 0,05 

1900 1Ml0 

I 
1-

·n·,I . ~I 
I 

-

I 
i 
! 

2228 

1 Taol 
srebru y 
=300 le 

lak1orowauo Tieutsin 
to w.ary, " 950 
opiam Nankin 500 

1 Pr.so = Ziot.o, miedź, 
ll74- 10oc•11111s. lrnwn, Bogota llO 

= Uli> k. indrgo 

(i50 
A t 

Darnnv, kozy us ,rya1·„ · . 
I
,. Jnil'1SO Wl~d~. turne cie. , 

ross 'skie skory sn.row. 
YJ i wymbiano 

Antivari _,_ 2 

Cetynie il, 

Jęczmiei1, w. z, owies, mąka, Kopenhaga 
konin, skóry * 108, 

Korona wyrobione Aarhuns HB, 
(i205 . „ i SIU-OWO, 

=100 Uro droidżo piw. 01ienso 30, 
= 0.

52 
k. syrop, wolna, Aalborg.,. 20 

ręlrnwic~ki 

<zloto) Kawa, tyLoi1, Do~ingo 
4000 z tych 3, 3,, 188 444 

i;itanó\v kakao, cukier _ •· 14, 

Dolar \ s nto 

z.ieduoez. PuorLo Plattt 
p;irowców 

li - lOil 
--~~-l---i---l-~+-~--11--~;-~1 

Na stopie 
pokojow. 

15061 
Policya: 

6436 f) 
54 

Zal0p:a 
anµiolska: , 

- 4-'.l97 

585 fJ9874 

z tych 
parowców 

31 I 19800 

północnej guano * 15 
Amervki 

w. z, 
Seguin l{alr 4-BO, 
zloty Ifawotnit, Aleksandryn 

= ~fun~ pszenicit, ~- 250, 
egips~J) koHÓ stoniow. D · tt -*46 =loOPia· amrn a , 
strów pióra strusie, Tau ta 4), 

= fJ·GO k. opium, Port Said ·x·;l7 
Piastr= daktyle Suez * 12 
40 Para 
(srebro) 



- :wo -

·-----·--------,.-·-· ---·--~-.,-------·-1,.---...,..-l l'ie11ią-
N11zwa 

pai1stwa i forma 

rr.ąrl11 

(Wyspy Sandwie1.o): 
r:1,eczpospo.lita wdo.lo
IHI do Sti111ów 7,jnll
nocionych Amoryki 

(Austrnlia). 

IIis~pauia 

Kri\lostwo lrnnst.ytu
t\yujo (Europa). 

Kolonio: 1J w Axyi 
i Ucoanii -wyspy K11-
rolińskie, Maryai1skio 
i inne; 2) w Afrye.e
wysp y Kanaryjskie, 
Fornuudo-l'o i inno: 

:{) w Amoryce: Por.'.. 
tnriko i iirno WYl:iPY· 

Rzeezpospoliti1 

(Amnryk:1 ). 

,:Ja pon.ia: 

Cos~1rstwo kousty1.u-

cyjno 

<Azyt1). 

l'i:of1uubiu 

H.1.ocz -, pospolit<t 

(Amorylrn). 

'vVJarka 

i 

1rnc;ttipea 

tronLL 

Pnrn

l:it.1·zm'1 

f, l!d li U~I·~ 
t'..ywi11rn 

. i 
li' k1Jnm. \VOjl:ikO-

.J<'illiUJSD rlzo 

I\:\'.' aill'. I wa 
Mili1·11y rnll.li 

Prozyt1011I. 

S. Doln, 

wyhrnuy 

(H4--:-l!HIO ). 

l(i\:J4ti 
Kalo.lielrn 

lOL(i(i 1 pro l.eott111. 

I 1· ·'l I wrnr. y, kn.lo11ia111i \.IO.: 

AJ rnus XIII, . I 

I 

,,I !~I) 71 

I 

I 

nr. 8!i; pt111u- !lil:lfi71127071L88 
je pod ro- , 

11
. Ji)1tolkka H02:i' 285., 2240 0 

go111·yą kró- wla~ciw. 1sz1rn11. · 
Iowo.i matki 
i\faryi 1\ry-

81.yuy ur. l'i7. 

Preilydont 

Dr. Poliearpo 

lJonilla, 

4flli!l281l721i8G74 

I 

I 
1HJ8201 ilHG084 J\:1Ltoliolrn 

Cel:iarr. (l\li

ka1lo) Muts11-

I-Ii to, ur. 5:.l, 

panuje od G7. 
Nust. tronu: 

lt.Hi96G 44810:.liJ:.l 11 urldy.isk. rn, 

Joshihito 

Harunomiy11. 

Prn2yd.u·1t 

Au 101110 Rol- J :.!Uill03 3HW:W'i Ktttofakrt 

do, wy br. 9ll. '''·i ", 
I 

-·- --·-
i 

I 

--- 401, 

I 

Armia·. 

:\fa stopie 

pnkojow. il t.yoli 
jll\1'11\V(\ÓW 

231 

. 121 liifiH l+ii8,48ii!l07 
~a S!Oplt\ I 

pokojowo.i------· 
z 1.yt;l1 

80H4 . 
pn111·or-

N 11 stopie pti.t·ow1:1\w 
ni ki'1 w 

w~jnnn1\i 

aJ76S11 . I 

s[urnl 427;:1rn11s 

- 261 -

H\, !:i; 114 

Prn1l11kta 

8LttllOWiąeo 

pnrnilm iot 

W'JWl>ZDWY 

Angiol-
skie i Cukior, ryż, 

Miasto sto
loczne orai 
miejHOOWOŚCi 
znaozniojszo 
z wykazem 
lurluości w 

1. ys i i\CltC h '* 
Z!HlCZY port 

An;ory- lrnw:1, wolna, Honolulu•· 28, 
fi()() Jm11~]{iO . 

(oh. Stany łmrnny, uran- HJlp ,,. 4. 
Zjerlno-
czono). żo, .. skóry ... 

vV. po11w. Whio, rn~oce, Madryt 500, 
ptqll'll, JtJd-

i\Ionoty, ' B<1reolom1 wab, Sil,l\-

wa0 i i 1· · J· ·· • 272 
28:1„ 122fl8 B81LI: . .,, . 1 an, dll '

1
. , 

· I miary-, .1ak korlrnwa, olt- W1LltlucyaJ7l 
wo Frnn- wa, krnszczn S0wi\la Hil, 

. ( b) ZW)C'ZlljllO l\·fo]'I „.~ l"' 
cp 0 • · i s;dachetne. "' 'g" ,,.:;. 

...... ~~.......;,.---'---'!--

I W. sr. S't"IJ '(J ot"'' \'n s1opio 
)lll'(! JW. I 

n l· ·-8 · 1~ 1 , ,,c,- Tegucigał1ia 
· 0 dl - cliy koli:oso- , 

- lOO intligo, tm- gn;L 10, (,rn-
c.1rnts mi I I• 

:,l()()(h 

I 

:.li' 8 ~,; :.l:, !.Iii U'.!7 rml!osorn we, t)'tm'i. 12, Lo111~yi1-

·-- 185 k. : ·lllLll 'J. ei as 8. 
--·------·-· ~-·-l..- . ......l.--L-......!.-~....;.:.~..:..------!-----1 

Na sliipie 
pukn.iow. 

550) 
Na si.opie 
wojo1111rj 

:·ooou 
! 

:.lUl. 11:)\ .Uźu11ki .ia-
-~-·-···· poi'1ski1\j 
~ tyi·h lrnnst.rnk;·ji 
p1wcer- · 
ników 11238 2065158 

(j! 118 ,··--''----:-·· 
___ i__ burnpo.isk. 
torpo- ku11HLr11kr·yi 

rlow1·1'iw 
. L:i!J Wi7:~12!1:.l5 

, . . j):tl'UWl\li\V: 
ZaJog1: 

715
1

lfiHH 
877:.l t 

I 

(j 128!1 
I 

z tyc:1 
piU~Wi'ÓIY: I 

I lil8 
. I 

I 

I 
I 

<l'"·l I 
~·'·'I 

! 

! 

•I() I 
- li 

! 

w. 111. Tokio•· 12!.:?„ 

I. I 
Jotlw:1b snro- · · 

il. o ·'J sun O;mlrn 1,m.i, 

I 
= 1110 son wy, horlmLa, 

Kioto il:.l8, 
= I !lf1 le. ry'l, p 11reola-

:1t;m1\ 1 G1i7 l Nttgoya 207, 
srnhrn Y m1, I ow:1ry 

Kobe·•· 15ll, 

I 

yun .lilki\n·ownno 
= 10 Jlii1 lokol1ama 

=:.llJ2 k. 
w af·h 1t1rzn. 

'!.- liiO. 

I Il l'i·s > = li..i1Wil, ztol.o, 
I ~oo ,·e11t1.l~ srcliro, ruiedz, Bouota 100, 
i l'os-18.J tytoi1 imly- l\fodallin 87, 

;>57 1 l JIJll:~ k. Uneya U:<I, \~"k,·• 11 , I' ,. 28 
( J 1 I 

., "" ' a11ama · , 

I 
z 11 •01 = bawolm1. 

I 
:.JO pt•s. kaur:znk. Socurro 20. 

-o: :!7,o;) k. 



Nazwt1 

p11i1stmi i forma 

rządu 

Elrvvut,or 

Itzeczpospol i ta. 
(Ameryktt) 

Fraueya 

ltzeczpospolita. 
(Buropa) 

262 

W la dca Prze- Lutlnośó 

i strnel1 cywiltrn 

następca w kilom. i 

tronu km1dr. wojskowa 

Prezyllent: 
Genorat 

lteligia 

Finanse 

llłl~ 
Pienią 

dze 

l\Iiliouy rubli 

.; 

Eloy Alfaro, 307243 1400000 Kutoliclrn 816 8,.1 B227 - 66 
wybrany 
189ti r. 

I P'j°,~K~~r: I 5364os ~17975,Katalicka I ~ I @ I' ~ j 1 I ~ 
wybr. 1B!J9 r-l ~ ~ ,..... 

Kolonie i 11,wierichnictwo : 
1) W Afryce - 2H80882 kilmtr. kw11drt. i 18642800 miwiikai1ców 

(Algier, Tunis, Senegal, Gabun, Kougo frnncuskk, Reunion, Ma
dagaskar i iune). 1Yli<1st:t: Algior ·x· 8H, Tunis 135, Ta,nanariwo 100 

2) W Azy i - 7061J20 kilmetr. kwadra tow. i 22974000 mieszlrni1eów 
Mii1sta: Hanoi liSO, Ifoe 30 (Kochinr:.hirut, Pondiszory, Anam, 
Tonkin, Kmnbo1iżay. 

3) W Ameryce - 819H3 kilom1r. kw<tdrat. i 416000 mieszlrni1ców 
(11Hlye Zachodnie, Kajenirn, St. Pierre i M.iąuelon) 

t,) W Oceanii - 24-139 kilometr. kwndrntow„ 94700 mieszlrniirów 
(Nowa Kalodonia, wi·spy Tahiti, Wal.lis). 

Król: 
Jerzy I. 

Grecya urodz. 1845, 

· Królestwo konstytucyj. panuje od 63. 
(Europa) N_ast. tronu: 
· honstanty, 

lll'Odz. ()8. 

<~nnteuutla I Prn:-:yrloui.: 

()5119 2418000 Prawosł. 

Rzeczpospol. forlorac. J. i'd. R:eµ:na 125100 'l:~fi4()78 Kal.o.liclrn 28, 29~ 27, -
llart IDS I I (Ameryka) ' I 

1~~~~~~~~~.;....~~~~~~~~1~~~-...!'"-~~--l~.....:.~-1..~-:..~-1~ 

I:l a i t. i 

ltzeczpospo.lita. 
(/:tLchotlniil ezę:ić: 

wyspy Haiti 
(A1111Jr y ka). 

Prezydent: 
GeuernJ 

Simon St1m,·I wybniny: 
1890 -Hl02 

r.189ll 

2867(i 

- 263 -

F!ottt I Ifandol 
handl?~va speeyalny 

Ilosc I ,,., 
Armia &N ~9 

'0 ::: 

-~ ;5..1'= i;' 

Na stopie _a I 9 
pokojow. 

.,_, ,,,. 
.... 

..!>; 
o "' Miliony o 

H rubli 

3227 
Gwardya załogi 
narodowa 

4 1731 16 0 21 8 

95329 114 

. 515 4876 15598 887078 14011 12710 
Nll. stopie 

pokojow. 

5()8577 

Na stopie z tyc-h 

'"OJ°CłlllOJ
0 

' parCJ\VCÓW '' : za1ogi 

4372000 61292 I 

1:!121500568 

. @I 194 12f713320ti') Na stopie , _ ) · -
pokojow. z, t~cl: 

•r')'l3 Jl<lll< CI-.o;'' ników z t.i·r·h 
N!i stop.ie I . JltLrowców 
wojonnnj __ _!) __ l_l,i'l I 

82125 zalogi 112 81.407 
317H 

prór'.z tego 
){rl!S:t,CO 

drogie 

1495 1221 

·- i5 I 
'H 

<'Ó Miasto sto-.... l\fonoty 
t:JJNI t:Jl leczno oraz o ro O) Prollukta Acn '3 w po- miejscowości 

N H równaniu stirnowiąco znacwiejsze 
rnulami z wykazem 

DługośrJ z pr:wd_miot 

l\ilo- i kopie.i- ludności 
w wywozowy w tysiacach 
metrach kami * zmwzy port 

W. sr. 
Sur.re Kakao, kawa Uuito 80, 

Czyli. Peso kauczuk, G C[ ·1·x·45 . . uya 111 , 
1838 = 100 tytan, 

] • 0 pel ''e Cuenco 25, 
centavos '"' us~.' 

_ 
1

.85 k.

1 
słomiane Itio bambo 15 

Paryż 2537, 
.J oillrnh, Lugdun 450 

W. zł. wellrn wino Marsylia •42a 
(podwójn. '. ' Bordeaux 

zbozo, ·:<· •)"J7 
Frank _, ' 

toirary g<t· Lille 21.G, 
4-04-B6 fl2711 - 100 Tul 11i11 LiiO, 

fanteryjno, Nantes'"· 124, 
eontimów 

!lliO 815fi 

oliwa, Havre .,. 119, 
(20 sous) Houon 113, 

przedmioty Itoims 108, 
= 37 k. 'fottlor1 7" 9.~), artystyczne 

W. pndw. 
Nowo

draelun:t 
-- 10 I 
lopta 

=il7 kop. 

ltodzynki, 
ligi, wino, 

mi6d, oliw11, 
gąbki, 

jod wab 

Nice<t 94 

Ateny 128, 
Pireus .,. il5, 
Patrn8 .,. il4-, 
Korfu'+ :lll, 
!Lennopolis 

e,r, y li 
Syra .,. 22 

Na stopie I w. podw. l\.11Wa, tytoi1, 
pokojow. Peso ]Inllan, Guatemala 72. 

3718 - -· 16 4728 1 'l I )O 2't0 425:! = lOO 
rnilir.):]: ''i : " ('en1avu81 lrn1rnuy, 

i~-7-67_9_4·.......,;-...;....~.;.-~;.....~....;.~~I l~~..;....~-+----_1_,8_:i_1_c.+-g-11_11_1a_,_i_11_rl-ig_o-:--~~--i 
'101 "('7( w. porlw. Porte 

N 
-
,_-I .» (f I 1 r u stopie _ '.L. c .y_cz.n. Kawa, kakao au Prinue ·~· ()0 

s~cll ~ 11 ;· dr~owo ma- Cap-1-IaHien 
pokojow. 4!ł i tydt 111 i :l:io - - 110111 tle l1oniom: ~· 2n, 

6828 I I parowców I = lOO i hebnuowo Los Ctiyes 

I 

f cent8 ·~ :i5 
8 3037 - 1,85 k. 

CoiJ;tn 28, 
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l'rie- 1,11d1101ic I liiuanso Pionią
clzo 

N1.Lzwn 

pai1stwa i Jornm 

rl.ąrlu 

I~ o H µ;o 

Ph listwo nioporlleg.I u 
po1l ztuządern krt'1 la 

lwlgijskiogo. 
(AJrylrn) 

I~ or Pu 

Wl1.Lilr.tt 
i s1.rz1:i1 eywil11<1 

i 
11a:;tt/ pC'iL w kilom. wo.iHl\o-

Itoligiit 

tro1111 kw111lr. WlL 
Miliony l'lihli 

Loopohl Il. 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

, I 

i I 

+11: 4u :is 1 - -22fi27tiil lif liltlOllO Pogan i1~ 

! 
I 

I 

l\n)I: Li-Jiui, I 
11rod~. 51, . 

[\.rólestwo dospotyr·:rno pattl!.]i: o„l (j,l. 218().)(J 82:lOOOO il11ddyska }l 1 l:2 1 H7 - I -

(AzyaJ l\n~1„ 1101111: , 
1

1 

l----------.....: .. ~r.1-l,s('hun. 7:l i I 
··---- -~,---·---, -I 1-1-! 

LihPrya 1'r1~zn1i;i1'1.: I 
1 

w: n. l,'r.~•:~. . I ., · : 
I l1.c1·.;r,pos1l'J li ta; C11Ji; 111 an, ki5:1GO :!IJUIJllOO \I d. „1111., 111, 'I o'" ... 11 

lAfry!rnl I ll")'hr. !>fi. l'11ga11iu I I I 

1--·--~~·-u --- •••I I I 

Li<,1a-1·euish•iu I li..siąi1;: I I 1 

I tllttgtl 

!·'· I · Jaull., i- 11'"1. t 1·1 l · \.Slli~l.1rn 1:1111:;t.yL11e.y.]. 111·01iz. 411, :1\J .. 'ł-i1+1 \il .u.11„.rn, ( '1 11„1 pa111~1·!1'11•v11u1~,11't'!.!O 
(1 1~u1·opa) j1rn1111je od 58. 

w. h.c;iąz1i I ·-

1
~„--

1
---

Lnk~eiuhurg; Adu.11', Ewall-

\\1· li · I · · · UJ'01lz. L'7, g1·1.'.1 1·(·Jc," 
. w \1c rn1~s1wo p,·_L1111.'11' .. 1i1i'.11·11 :2Hii7 :ll7Mrn i· ' :J,,I :1,1 4,,1- -
k1rnstyt11cyj11/:: · 

(Ellrnpa.) ::\a~t. lro1111 lrntolif'!rn 

1 
_________ ,._WiJ!JeJrn :):l , 

C•NLrs1.wo (s11lt1t1wt) 

(AlqlrnJ 

l'tl•·ksyk 

S11lta11: 

Abrl1tl-A:1,is. 
nrurlz. 7H, 

~a11nj,; od D4 

l'rur.11le111.: 
lt1,01:;1, pospu!Ha (Irmom J 

zwią7.kowa Y. '27 pro-· 1'11rlirio Tliaz 
winl'yi, :l lot·yL. wy!Jrnny 

i I okn;gu zwią;drnw. !lii-tflUO 
(Anrnq·lml 

80011000 1\'litl1011ŁUI„ 

hud~el, 
s11JIH.JJil. il6 

d.1ll'li•'11l 1:el11y 
il-[, 

7n1i 

~.· I 

ż0Jnionr.y 
lll20 

olieei·i'i.w 
e11ropcj

skieh 
28!1 

WojKka 
nie 

posLu'ln 

;i .j '.!· ,,. !Ili) 11, 011 
I 

I 

\\' zwia~k11 t'(Jl11y111 

z A11:;t.1·0-Węgrnmi 

<:• 

I 
,,,.... 
c:: 

~[-· ~ 8) 
;-- ~ _::; 
~~ I "" .,.,, 

""" "·" ____ ...........,...~-· 
DI 11g·o~1'.: 
w kilo-
Hrn1.rneh 

i 

I 
I 

I 
·i· i' ,(Jt I -

I 

--

-

J\liasto !vl o unt.y Sto-
Prorl11\d.cl I uczn e or n z 

w po-
s1.1111owią- miejseown8ci 

rt'1w1rn11i11 ce prt.t)t'l- znaezuiojszo 
rn hl am i li W)'lrnzem 1. miot wy-

i kopi ej- lurlności 
wozowy w ty~i<11·ach 

kitllli ,. znaczy pc1rt 

Kuśó 
Frnneuik. ~ioll i Cl\V<L, Borna .;i· , 
a1w:iolsk. nliWlL Leopoldvilln 
Il i1'. Ili il](:k. p;1lmowa O, 
i lrnlgijsk. ]\il ll"Z\ll\, 

lrnwiL 
Viri 4 

Siiul ma, 

Vaduz l + ----....;..~---o-f~~~~~--~~·~~~..,--~-~-~~-.!.....-~~--~--~-~-~ 

Ntt s1,opie I I \\' .1ii•:111i1ll'ki111 I 1:rn 111 .,"1wk. KrJ111ipiu, Inn. 
- · 1lt'Zt'WO 
110 hol nn Ił.er. ~.u\n.1,ii.' :rnlrno 

i u i i:11Iin1-. ski)rn, sur 

Luksemburg 

'JO polrn.iownj - -1 fi.cHI 
!tB.i I ~wi•\~lrn 1„nt11i111 ---i-- ______ __,_\,_\,_! .-H-]'.--'-17;.,jl~(b-'1·-.(-ll·.-h-'-____ _ 

Na slopiu 1 1 pii\!iLllt' sz:dJlastv) 

pornJOI\'. 1ilwl11 I lJncjom · 1 " , ' I 
. 1· -- 10 1·1'c"'111'11'1'1 F. ez 150, 

JiOOllil __ 
4011 

li' 
1
- __ _ __ 1011 wełna, i\farokl{O 50. 

Jti8110 ''I :i, 1·onl<WOH migtlaly, l\likrn1sa 25, 
milkyi: I I I riic'.ira :!OOOIHJ ,

1 

= :.l,:W k. strnsie, '.l'nnger .,. 20 
i fakl„ w arl., ifold ylo, 
I t rn kop. 

----+--',

1
-"'"1~--",

1
'---~--"'"l-- 1-------..:..„vr·-0-r'"" . ...;... _____ ,;...~-~-ek_s_y_k-,1-4-4. ,- 1 

NLL sLopiu :1 18, :lD · 7 IHO 8:l7 !10 0 1 1'0~11 /.l L 1 J>1101Jl11 H:.l, 
pokoj1Jll', .. 1„ - li lll'fJ --- ' o Il, ~l'll )j'\l L()UJl n I. 

;i710;i lOO 1·011- oli'iw, rnioiH, \'oni Crnz 

~a stupie 
11· nj1:mrnj : 

Hi5UOO 

z;1\ogi 

:.m1 I 
llld~i 

~ 1.yr·h )lri'll'~ Lr:g1J Ll!•(i!I liii\l:"i'J LiLVo~ „- r. RD, 

Jll\l'i,1\Yl'.i°lll' krus,1·.11 · 1 :l,O.i kop. s\dil')', wanila Gua 1la.lajara 
sz\;u~l1nL111~g !lid aigu 8·1, 

Hl 
I 

l 70 kawa, kakao S.'. L111's Po1,lis1· 
· 0701 u •10 tlOS~ 

, -= .W,DIJ k. 7U 



paiistwa i forma 

rządu 

2GG 

Przc
stnrnń 

Lu1tno.~<\ 
cywilna 

w ki !om. wojsko-

Finanse I 
lteligfa 

Pienią
dze 

Wlaclrtt 

i 

mts.lępcn 

tronu kwaiir. wit 
Miliony rnhli 

Niderlnu<ly 

czyli U O 1 !I Il ll y a. 

Królestwo konsti·tue. 

(Europa) 

Królowa: 

'Wilhelmina, 

uroclz. 80, wraz z koloniami 

panuje od 90 2078654, 38808402 

Ewtm
goliclrn 

Kolonie: 1) Jnclyc Wschodnie (Jawa, Sumatm, znaczna ezęśc Dornco, 
Cdcbes. Wyspy l\folukskio i inne; . 

2J I11tiy11 Z11chodnic (Nowa Gwinea, i\fałe Antyle 1 inno). 

Nic 1ne y Cesarz: 
\Yilhelm U., 

CesMstwo zwiljzkowo nrodz. 5fJ, 
z :W pal1stw. pml!ljo 01t 88. 

Zwierzch11ikium Nast.. tronu 
zwią~lrn z tyt1ilern I książę 
"n1sar;,a'· pow~ti1je J<'ryderrl.' 

lwi.I pruski. Wilhelm, 
m11ropa). lll"Odz. 82. 

545128 52ilf;0000 
Ewan-

li02,, nos 1 fl900 55" 555" geliclrn 

Kolonie: L) Zaehodnht Afryka. ('l\1go, Knmern11 i inm;i: 
2) Wschodnia Afryka; 

1) P.1·nsy 

Krc'ilostwo konstytut:. 

;>) Ocean po1u1lniowy (Ziolllia Wilho.lma, Arehipelag Bisnrnrka, 
wyspy Salomona. i inno). 

Król i nast. 
tron n 

(ob. wyżej} 
348M-li a 185512B 

Ew an-

guliclrn 

2G7 

Han dni °' I 
4-< 
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1·ytl'yny, 
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lee zn e oraz 
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l11ri1108ci 
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Knilestwo k1111:;t1•1.n<'. 11ro:lz. 481 gc ie rn I 
L1all llJ~ otl [JJ, 

.'i) 
\\'. Ksią~:ę: 
Frs rltn·y", 
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Ann, 

:\orv111 linrµ:i li 
(~i'iJ.11IHWµ:) 

lli!I 

Drezno 
( [) I"tl7. rlo1'1) 

HG! 
f ,ip~k !;Oli, 

Clil\111nk JiiK 

Sztutgard 

1: 1111 40, 

Jloil\in111 ~) -
t)i) 

'ii.iirTSri1 h e K 7, 
~lanheilll 102 
J•1 rulhurµ· fil~, 
Jlcit\nlbm·g 
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~foµ:nnc yi\ 7K 

Szwerin il8, 
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tmii~tw<L i fnl'!na 

rządu 

U) Saks e 11-

'\V<~in1n1· 

\Vi• lkio I\.8ięK1 .. koustyt. 

10) J:\.[okl«>n1h111·~·

Sł.1·p]ij:ir, 

Wiolkin Ksi11stwn 

l) .,\nJ1alt 

Księstwo konsl)'Ltwyjno 

Iii) ~al<l"l<'11-
.1.\_I te11hn1·~· 

Ksi 11stwo konstytucyjno 

14) Sak"°eu
:H:o ln u·~·-•C: ot.ha 

KsiQstwu konstytucyjne 

15) S a];;: s e u -

~'.leiuiug·ou 

Księstwo konstytucyjne 

Wln1ka 

i 

na~t.ęp1~<1 

trnn11 

W. K. Knr(IJ 
Aleksander, 
nrodz. 1818, 
pam~j o od 53. 
Nast. tronn 

\ \' illrnl 111 
Erne:,t I 

W-/\,. Fryrlo
ryk Wilhe'.m 

11ro1lz. IH, 
pan n.i n od IJO. 
Nast. tron n 

Adolf 
l"ry deryk 

Książę 
l'ryder1k, 
nrodz. 31, 

p1i1111jc od 71. 
Nast. tronu 
Fryderyk 

Hogtmt: 
Książę 

Albrecht 
prnski, I 

n:ądz i orl 85. 

Książę 
Ernest 

urodz. 20, 
panuj o od 58. 
N11st. tronu 
Maurycy 

270 

ro 

"" Pr~o-
s t nrni1 

IV 

kilom. 
kwa
drnt.. 

....:1 ·~ 

ił594~1 BB92l 7 

2!J:.W,, IOlMO 

18231 l8031B 

Ks. Alfred 
Ernest, 

nrodz. 4", 
T 19565 2l6ll03 pan11je od H3. 

Nast. tronu 
Alfr8d I 

Ks . .T erzy II„I 
nrodz. :W, 

panuje od li6. 2468
1 

234005 
Nast. tronu 

Bernard 

Holigia 

. ..... 

I 

Pienią
d110 

Miliony rubli 

2:i - -

I 

I 
-- I -

10,; 1Unl 04 -
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I 

iu I i., 04 -
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l; -
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o 
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handlo
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~ 
o 

H 

Handel 
specyal-
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·w~ st Monety 
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H Ii "' w po-

~."' I ·2 1 __ ...:.-_H_1 rówmmi11 
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w kilo- i kopiej-
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...... 
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z 1uv·zniojs1:n 
' wvlcawm 
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10 

Dessau !ffi, 

Braunswik 
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Meiningen 13 
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Nazwa 

pai1stwa i forma 

rz~du 

2J) Brcn1eu 

Wolne miasto 

24) F.ln1:11 hn:rg 

Wolne miasto 

25) Lu.hcku. 

Miasto wolne 

26) A 1 z u o y o. i 

Ląt-:aryngin 

prowincyo zahrano Francyi 

Oni.au 

Snltanat. 
(Azy<') 

Orania 

Rr.oczpospolit1t 
(Afryka) 

P n.r:-L g u.aJ 

Rrzer.zpospolita 

(Amerykii pol111tniowa) 

Władca 

i 

następca 

tron n 

Burmistrz: 
Dr. Alb. 
Wilhelm 
Griining, 

wybr. w 94 r. 

Burmistrz: 

Dr. G. A. 

Versman 

Burmistrz: 

Dr. Wilhelm 

Br11hmer 

.8uHan: 
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IX! 

Prze- ..s 
str zer\. 

-~ 
~IX! 

w 
'-' "" Religia 

kilom. ·<.l o 
•U-; .l< 

kwa- o rn 
c:I .,... 

drat. 'd o 
::l ~ 
...:i·~ 

2567 196404 

4137 681632 

297 7 83324 

1640986 Katolir'ka 243 23
7 

Seyid Feysal 194200 !000000 
hen Turki, 

Mahome-

tai1slrn 
od roku 88 

Prezydent: Przo-

M. Th. Stoyn, wazmo 

wybrany 131070 20750B pro- 1IJ. 3 40 173 -

na 96-1D01 testaneka 

·----1 
Prezydent: / 

Juan n. 253100 502000 lfotolicku _1111 16167:1 -
Egnzquiza 
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...... I Miasto sto-
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H Monety 

8~ 
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Ilosć 
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N 

-H'°© <l' 
N E--l 
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.Miliony metrach 
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z rnblarni przedmiot z wykazem 
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lrnmi j•· zn a czy po n 
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s s - -. 
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I -
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-
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I 
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o o (LiibekJ. 

cd d1 

,.o ...o Strasburg 
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o o Jl,liililhanson 
85, Mott, liO, 
. Culurnr 34 

1\..n1hskic, , , 
pnn;ki'c, DaUyle,. Maskat«· 18, 

ir~dy,iski~, \rnrrnny. sól Sn\1ar '* 25, 
I tu]tt\' ' 

l\faryi ryby, perły Jl,fotrnll ·x· 10 

Teresy 

Wolna, pióra . 
strnsie, Bloemfontein 

Angidsk. bycUo, · 6 
dia!llCiltJ' I _ _ _ 11100!· '500 

t--~~-1--..,.\-~~-~1~---~l~-'-~-
Ll.~~1~-wm-.~1~~~1~~11"""'.""""~

~~ 

Na st.pok. 1 papier. Hcir rnta . Asuneion 

l Pr,so „ 
Nast.woj.--- H-15 25",· 820 = lOO cnkie1,;urn, Caritpegnlt 

; 

1661 2 4 I ~ara. g_ i_rn~ska, "r>"., .. 

wszyscy . 4s 39 "' centavos tyt on, I 15, · · I z·1fo111 parowców I cygimi, Vili~ Pilar v~ 
męzczyzn. ' b 

= 1,85 kukurudza 

od 20 do 35 285 1 
kop. 

lat · 



Nazwa 

pa11st.wa i form a 

rządu 

p(~:t.·~:/a. 

Cesarstwu < .ioJntne 
(Azya). 

P "-~ ru 

Rzeczpospolita 

(Ameryka) 

Wladea 

i 

następca 

tronu 

Szaeh 
Mu8a1for-

ed-Uin, 
Ul". 53, 

panuje od 96. 

Prezydent: 
Mikołaj 

de I'ierola 

I Król: 
Port~ugalia Karol I., 

uro1iz. 6:~, 

Królestwo konstytuc. panuje od 89. 

(Europa). Nast. tronu: 
J,udwilc 

Filip 

276 

Prze- Ludność 

strzei1 cywilna 
i 

w kilom. wojsko-
kwadr. wa 

1()45000 9000000 

11:17000 297.1924 

92575 

Finanse I Pienią-
dze 

"" 
11 

I .5li ~ 1M~ •O 

Religia ~ ·a ~6 °"' I~ o 
"" ol ,.c i:I 

==--
Miliony rubli 

"·I 
Szyiclrn 

i 130 4r 7, -
Snnicka 

Katolieka 161 151 503 - -

122a 

Kolonie: 1) W Afryee (Wyspy Kap Vorden, Senogambia, Angola, Mossa

merles i inne) 21261BO klm. kw. i 13,332,000 mi11szkt1ńców ; 

Rossya 
Cesarstwo. 

(Europa). 

Podlegle: 
l) llnehara 
Ksi~stwo (emirat) 

!Azya.) 

2) Chivva 

Chuuat 

2) w Azyi (Goa, Damao, Diu, Macao i inne) HJH70 klm. kw. 

i 83:J:J21i micszkai1ców. 
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Q9ntralne instytucye rządowe: 

A. w Warszawie. 

J. Ekscd. Genorat-Gnbernator Warszawski i dowodzący \rnjskami · 

Warnmwskiego Okręg11 wojennego, Generat-Adjntaut Książe Imerety11ski. 

Pomocnik J. E. General-Gubernatora, r. t. Podgorodnikow. 

K1rn0e lary a Geuera t-G ubernatora W ar-sza wskiego Z ar z ą dz aj ą c y: 
rz. r. st. Mie11kin. 

Kanco\a1·ya pomocnika .T. E. General-Gubernatora do spraw poli

cyjnych. Naczelnik lrnncelaryi pnlk. Markgrafski. 

Wydziat prośb podnwanyd1 do J. W. Gti:\wnego Nacr.eluika krn.jn. 

Zarząllzil,j<~cy: r;r,. r. st. Ochmistrz Pęcl1eriew8ki. 

Z a r z ą a y d u c h o w n e. 

D//l'hrn1.iny zw1·ząll W!JZn. PNtwoslaw1lllfJO. 

Arcybisknp Ch<~lmsko-Warsz1111'ski J. K .foronim. 
Wilrnry, bi:-;kup Lubelski pr~owieldmy Ti(',hon. 

Prawoslciwny konsystm·.z duchowny Chelnisko- lVai·sznwski. 

Seknlta.ri: H.ad. kol. Teodor Winogra.clow. 
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Rz!;m11ko-katolic!.:i'.ego ·wy;z111111.ia. 
Dyor·o;1,yn 'Varswwslrn. 

AL"eylriRkup "\Vnrsza1n;ki, lrn. Wim.e11LjT C'lio:foiak-Popiel. 

11isknp-Suffrngnu, kR. Kazi111ierz Hnszkiewici. 
Dycr·n:t,yrt KLL.iawskn-1\alislrn. 

Biskup, lrn. A le:x11rnlor lkreśnlr~wicz. 

Bbk11p-S11ffrnga.11, ks. Hr'm·yk Kossowski. 
llyer·ezy<1 l\iulL'f'ka. 

Bislrnp, kR. To11ws:;, Kulilrnki. 

Pmte11ta11ckie!JO 1v.~z11a·11.ia. 

Wa.rsr.awski konsys1,orz J~wa11g.-Augsllurgski. 

Prc:1.ydująey: Jenernł-Lnjt. Włodiimierz Bunn1m, 

Wicc-PrezeH: Je1ierał-supcri11teudent Gustaw l\fanitins. 

Prokurator ~ądu konsyH1orynlnego: Had. st. Władysław Pouiia~ 

u owski. · · 
vVarsr.awski konsystorz Emrng.-Hofor111ow1tn y. 

Prezydujący: Had. kol. Wilhelm Gąsiorowski. 
Wiec-Prezes: Superintendent, August Dill. 

Konsulaty zagraniczne. 

A n g i o 1s ki komu} generalny dla Królestwa Polskieo·u i gu

berni: lrnwiei1sldej, grodzic:óskiej, 11 i11skicj i wilei11:-kicj, Aleks. l)emose

Morray; wice-kom;ul, l~yHrnrd Kimcns, Ujazdow~kn J. 
A us t. ro - W ę g ie r ski konsul generalny, Hoenning· O 'Cmmor, 

Szkolna 1 O. 
· Belg· ij H ki i Włoski konsnl general11y, Mieczysław Epstein, 

Marnwiecka 9. 
F'ran cuski ko11sul generalny, l-1en1a11, Jllarnwiedrn. 20. 

HiHzpuuski konsul gencruli1y, komi111dor Si1rnuel UiwcnLero'" 

viee-kon~ul, p. o. k~11sulu, hydor UiwcnLcrg·, 8-to-Krzyzka 16. 
0

' 

Hnlendeniki kon.~ul, J. M. Wilekes Mae-Donald, Jerozolim
ska 70. 

CesarHko-Nicmiecki konsul g<'11eral11y, br. Walterv. Wan-
g·enheirn, Jerozolimska 3U. · 

Perski komml geiieralny, Edwni·d Ep;;tein, Wlodzirnicrska U. 

„ „ lu111dlowy, Józef Landau, Uja:.1dowslrn 2. 
Peruwiai'lski, Jan br. Lesscr, l\fokotowslu~ ,t8. 

Portngalski konsul, vVikt;or br. Lesscr, Wlodzirnicr~lrn 8. 

8 c r b ski konsulat, lingo Seydd, Seuntondrn ;JG(.l8. 

Htauów .'.Zjednouzouych Pólnneuej Ameryki, kon8 nl Józef 
Hinvier,, Erywnirnkn 12. · 

N;1,wnjt·.ar8ki kornrnl, li'ryderyk Zmu1rnni, l\1<1r1:1zulko\v 8 ka 12S. 

Szwedzki i N orweskj kornml, l"t,. r. st. J~111 Bloch, Mar-
szałkowsk1L lfi"L · 

28!:) 

Warszawski Okręg Naukowy. 

Kurator: ra<l. taj. Ligin. 
Pomoenik jego: Hz. r. st. Dobrowolski. 
Okręgowy inspektor: Hz. r. st. Rudenski. 
Dyrektor kaneelaryi: Rad. st. Braiłowski. 

Warszawska Izba Sądowa. 

Starnzy prezes: 8enator, rnd taj. A ristow. 

Prezesi departamentów: Rz. r. stann Williams, Bołotnikow, 

r. t. Mikołaj Hwieczyi1ski. 
Sekretarze: r. kol. Olgenbeqrer, rad. liw. Krajewski, asseH. kol. 

Stefanowicz, selu. kol. Prozorowski. 

Nwlz1)i· proknrato'/'ski. 

Proknrator: Ochmistrz Dworu, nul. taj. Turnu. 
'L'owarzysze prokur.: rz. r. st.: Stepanow Kilsztet, Mundrykin, 

Pomianowski, r. st. Kessel. ' 
Sekretarz: rad. koleg. Bielajcw. 

Prokuratorya Król. Polsk. 

Prezes: rz. r. st. Anastazy S1trando. 
Dyrektor lrnncelaryi: Kinel. 

Warszawski Sąd Handlowy. 

Prezes: r. Ht. Link. 
Towarz. jego: r. kol. Tntkiewic11,. 
Hząd. czł. st~du: r. kol. Sosnowski, nss. kol. ~Bieliński, rad. bon. 

Głowink, sek. gub. Spolitak. 
Czł. st~du z ramienia. lrnpicctwa: Ludwik Braumnn, r. kol. Sta

nisław Wydźga, Kazimierz Hordliczka., Karol Litke, 'l'. Marynarski, 

li'ilipkowski, Józef Bruner, Paweł Seyclel, Wilhelm Wclliseh, 8tanh1ław 

Grodzki, K. Szulc, Ryszard M~whlejcl. 
Sekretarze: r. lion. S. Pokotiło, r. gub. P. Daniłow, r. kol. Szo

stacki, ass. kol. Zdanowicz. 
Tłomacz: G. Partycki. 

Warszawski komitet cenzury. 

Prezes: Rad. st. Krzysztof Emmanflki. 
Sekretarz: Rad. dw. Zubkow. 

Główna Dyrekcya Towarz. Kred. Ziemsk. 

Prezes: Rzecz. r. st. Mikołaj Arseniew. 
Dyrektor kancclaryi: Ignacy Górski. 
~Czas." Dz. informacyjny. 19 



Komisya emerytalna w gub. Król. Polsk. 

Prezes: Rad. taj. Pre ile ben. 
Naczelnicy o<ldziałów: Racl. st. Wolski. 

Rad. bonol'. Bużko. 

Zarząd komunikacyi warsz. okręgu. 

Naczelnik okręgu: Had. tnj. inż. Kosteuiccki. 

Pomocnik jego: Rz. r. st. inż. Hir:-Jzing. 

Naczelnik kaneelaryi: Rad. kol. Wostokow. 

Zarząd poczt i telegr. warsz okręgu. 

Naczelnik okręgu: Rz. r. st. Bog;ucki. 

Pomocnicy jego: Rad. st. Uspeński. . 
Rad. dw. Jeropkiu. 

Warszawski okręgowy urząd probierczy. 
Warszawski okręg prol>ierc7.y ro7.ciąga się na wtizy.,it-

kie gubernie Król. 1-'oltikiego prócz suwalskiej. 

Zarz~dzający: luz górniczy, rz. r. st. Łapunow. 

Probierzy: Rad. kol. Józef'So7.nkow~ki. 

Inż. górniczy, assesor kol. Knz:mierz Stamilcl'. 

Warszawska Izba obrachunkowa. 

Zarządzający: Rz. r. st. Jan Buicki. 
Pomocnik: Had. koleg. Alexy Masłow1:1ki. 

Sekretar11: Rad. dw. Piotr. Hozow. 

: 

.I
··.: .• 
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B. w Piotrkowie. 
Gubernator: Eadca tajny Konstanty Miller. 

Wice-Gubernator: faarnbelan Uwol'u Jego Cesarskiej Mości, nrnc'.I,. 

rad. st.111u 13. Ozerow. 

l<ancełarya Gubernatora. 

l'.;urząchaj~cy lrnncelnryą: Asses. kol. Piramiclow. 

Urzędnik tlo spraw szczególnych: Asses. koleg. Ohanykow. 

Uriędnik w dziale titaty:;tycrnym: n. r. Galanow. 

Rząd gubernialny. 

Kancela1·ya. 

Sekretarz n. r. Jakowlew. 
Tłornaci ,. „ Andrejew. 
He<lak.tor: „Wiadomości Gnber." 'l1eódol'czyk. 

W;i;dzial admt'.nistl•ltc}}fny. 

P. o. H:ulcy: lt11d. honor. Aleksander Zatajewic7.. 

lFydzial wojskowo-policyf11,IJ. 

Hatlca: rad. stanu Lesieuko. 

i-V.~dz1:al p1·awii,1;. 

P. o. ntdcy: rnd. hunor. LitJewicz. 

W;i;1lział ·abezzJ1'.euz1miowy. 

As~eH01', 11. r. Dudiii'1ski. 
Insp. nbc11t1.: Seki'. gnb. Drozdow. 

Wydzial lekm„~ki:. 

Gnberniulny irnipekto1· medyczny: lt7.. r. l:lt. Dr. med. Dob1·7.e

lew1'lki. 
Pomocnik jego: P. o. lelrnr'.l,a m. Piotrkow11, asse::l. kol. Wolski. 

Farmacyj ny n;;l:lcs.: asscs. kol. Gluc how::lk i. 

W,1j(Lziul wete·l'J/llWl'J/j'll,IJ. 

Gubernialny weterynarz: sekr. kol. J. Kiszkel. 

Wydział [JUdowlany. 

lu~. gubernialny: iui. cywilny, rad. dw. Wierzbowski. 

Pomocnik jego: ini. cywilny, r1ul. dw. Nowicki. . 

Nadetatowy tedrnik rząclu gu bcrnin lnego: inż. cywilny, t;1ekr. kol. 

Stcbcltiki. 
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Guher n irilna lcom'is,yn do s1n·rtw wlośc1:ml,skfrh. 

Prezydujący: Gubemator. · , 
Członkowie: Wice-gnberuator i zar11,ą<l11,, izbą skarbową. ~ 

Oiłonek stuły: r11,. r. st. Hasdorf. 
Rewizor pomiarowy: rnd. kol. Awerjanow. 

Etatowi geometrzy: 

Asses. kol. Rafał Sochański. 
Rad. honor. Mikołaj Sabłukow. 

„ ~ Dymitr Malikow. 
N. r. Antoni Szymar1ski. 

Zdzistaw Keller. 
„ „ Władysław Malinowski. 
„ „ Stauisław Oieslii1ski. 
,, „ Lucyan Rowiński. 

Piotrkowski Sąd Okręgowy. 

Prezes: rz. r. st. Banich. 
Towarn. prezesa: rz. r. st. ~. Nr11,ednicki, r. st.: Hercog, lzense. 

011,łonkowie s11dn: · rz. r. st. D. Autepowicz, I'. Ht.: A. Kołczanowski, 

Kriiger, P. Uuduiew:, J. Cholcwicki, K. Szes~akow, M. Rugozin, C. Ju

ehimowski, r. kol. U. Kołokolow, r. dw. A Zemcznznikow, P. \Oll Si

wcrs, ass. kol.: M. Lermontow, J. Sobiczewski. 
Sęd'.l.iowic śledc'.l.y: do spraw waznych pow. piotrkowskiego: I rew. 

p. n. racl. stanu K Herbcr, IL rew. p. o. r. honor. H. Aleksandrow; 

pow. 11oworndomskiego, r. st. 1'. Swidzil1ski; pow. CZt,):>tochowskieg«i: 

I rew. p. o. r. hon. A. l\fo{rnzykow, li rew. vaeat; powiatu b~

dziiuikiego, I rew. p. o. ass. kol. W. Lewkowicz, II rew. p. o .. J. .So

siedko; pow. laskiego, p. o. r. st. W. Rypińsldi pow. brzezil1skiego, 

p. o. r. st. 'l'. Gutowski; pow. rawskiego, p. o: ass. kol. W. Sobiczew

ski; pow. łódzkiego, I rew. p. o. r. st. F. B.ybarski, IL rew. p. o. rad. 

honor. 8. Teodorowicz, III rew. r. st. W. Tymienieeki, IV rew. p. o. , ~ 

r„ hon. L. Carewski. 
S.ekretarze: r. dw. August Lazncki, ass. kol. 'l'eodor Górzy:Lrnki, 

sekr. kol. Alexander Hozniatowski. 
. . Komisarze sądowi: Franciszek Hobakowski, Alfred Smiarowski, 

r. dw. Teoiil Błoiiski (wrizyscy w Łodzi), r. dw. Antoni Mystkowtiki 

(w Częstochowie), Aleksy Ozu faro wski w Piotrkowic. 
Tłoroacz przysięgły: A. W assercweig. 

Rejenci. 

Pr1,y hypot. odd. sąrlu: Piott- Gogolewski, Karol Filipski, Stani~ 
sław Kuzelewski„ r. ho11. Bronisław Cedrówski. 

Przy bypot. sądów pokoju: Hipolit Glaser, F'loryan Dąbrowski, 

,Józef Zyzuiewski (wszyscy w Piotrkowic), Konstanty Płachecki, Jan 

Kamocki, r. dw. Juljusz Grusiczyńki, ass. kol. Józef Grabowski, Kon-

203 

i'l'I .·1 · ·1 · . kol. Władysław Jottszer (woizy~cy w Łodzi), 

sHtautyl r ~g,t ~lic"\'. \w Zo·ierzn) .Feliks My:'.ili11ski Jau Haikowski 

enNry' ~mc\~S ()l Józef Grot~\~l:lki Iw Hawie), r. lion. Jun ltózycki 

((w 'I~>Wllt'al on.1s)<u ')·· '11 , Olszukowski '(w_ Łask n), F'runcis'l,e k Szebeko 
w onuui11,ow1e ' ' <L • ' . ' ., • l ]\'[' l I u· . L· y 

·ur· 1 · ) 'vYłull sław itózydti (w t\osnnw1cae 1)1 rnyt 1esz ,owo; ~1 
(w n H awie ' Y · 'I' · ·] · ( Z·1··lrneh) r Nt 

( 13 l· · · , . k · kol ) Eno·eurns'.I. ropwows n w ·-"" , , . . . . 
. 1w1 ęc 1.imicł'.r~c 1r"J· (.w I3r~ezin·wh) karnerjuuk.e1· r. st. Wladytilaw 
tl. ex aur er :-...oro eu ~o . ' . ' , , I · ) 
1\I 11 · \ · · st Lco110l<l B1ernack.1 (w Czestoc 1ow1c . 
J'H, O::OWRU, 1. •". . · ' 

Nadz<11· 11rokui·a.to1·Hk1:: 

Prokurator: rz. r. tit. Presniakow. 
Towarz. prok.: r. kot E. Lwowie.z, tts::i. :ml. Vf.· '~ichomirnw, Jó

z.ef Kaliiiski, 1„ hon. Alexander A.ehmatowicy,,, ;:,ei:g.JHtlZ Kacam·o•: 

(w Częstochowie), seki'. kol. Jau Oz;erow, M1kołu..1 Łn1rn11,yn (obuJ 

w Łodzi). 
Sekretarz: Alelrnandrow. 
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z wykazaniem numerów policyjnych i hy11otecznych oraz rewirów sq· 

dowych i śledczych z zastosowaniem najnowszych zmian. 
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:io 63 
32 M 

I' I 

i 

i I 
I I 

\H.\-'1·H·r1:1. 

Aleksandryjska. I 11 
i 

I 

Szul'nor Jlani<:l t I 71i:l 

Andrzeja. 

l'lac :l -
SzoJ'uur Da11i1d ii 7G:l , 
l'lac kasy 111io.iskil\i 7 7il:2.\. : 
Szapiro i C11 lrnrmu11 9 71i1:\ 
Ur1lynans Fi~y,,;] ll 8llU 

WirhlWSka 1\lallrn rn Hll 
1"itj1;r~zl1d11 Haim l:'i Hl.I 
110'1·1Jni'1:;Jrn ,J ózi'f'a 17 Hl!.\. 
l.<Lskowski i i\ei111a11 lH 8111\ 
I\ uz11 lskil;~1: An. S11k1'. 21 :-me 
!lorowsk1 .Lo111asz ~n Hllll 
l\.rnwi„1·.ki Eliasz .s111'. 

' ~:) 
lloeh1\i

01ski i D1thi11oki ,, 1 F 

Do111a1·1,ki Sr.ymo11 :27 - , 
Ciążknwski !µ11,v:y 2l! K80.\. I 
llull1'1' i\1. S11k1.:. 81 8118:\. \ 
Urdynans i I.nil1011il'-Z BH -- i 

Zat·t.1•11 ski i L1•wkow. Bii - I 
W1t1·szawski i Hil1J11f. il7 811:'il\ 

1 

H.ajh1:nbaf·h i Piotr HH --
Li1lor i ((ti!rihorµ· 4-1 ··-
Fro111a11 Ln.ia 4-H SOI 
L111>01·1it:i1ski Inda A:'i 81 18:\f [ 
KlapontLk i J)ziurltd. 47 8l1tiP I, 

Km·.zyi1ski L111lwlk Ml : 
1 

Milich Wolf 51 ,"_O'•N,r 
1
1 

.l\!liliel1 Frnl111l i Ho- 5i:l ,, ~ 

rian :'iii S~:\.UI 

\I :;: ,-;\11pr·Z1k .\!\!.r\i:-1 

, l'I a" 
\ .lt-zi111>n· J:r;L"i" 
i ( J-liij·k:--11;1t11ll J;1·r11,111! 

1 .frziu1"'l;i 

I

l .J1·ziur,-ki 
l·'<·ril"r"r .\11ilrfr1 

1 I Kalz .)1,,,.1; · 

, / ;\l;"kr L111l1rik 
Hi1·ht•·r .\.d„lt 

\ I:c.i:--.111a11 j ( ;1it!11:11 
• !Hdri.-li L11ilo1 

.. 
I i 111.,„]1 l\;11 

1 \\'al1lluµPl :-al"ii111J\ 

! 1la1: 
!1ll\<' 

]'a.ie' 
!'I <t" 
I' l a1· 
ll<'rk1•J111·;1Jd .\. 1 I„ 
l\.1'!'11, ti·in ~I. 
Uil!.!illl i P1.1l':·!. 1 ~ 
l'l;l•' 
l'Ll" 
:)Zllt'lk·· I!. 
\\'i I k·· .1n11 
I' Li·· 

llor11sz1ein i Szwarc :)7 
l l . L,··1·111Jl I I Born wsi' i i 'olzows u :'iH ,, 

Kalmnwi1·z i i\Iark11- !il 1 

~zlil 1:11IJl'r1 
I' l il" 

) -, 11' l 1 I:! :1'1 

wicz 'I' ~I 71it.J I ! 
f ,ipi1'1ski 0111asz + : I I 

I.ii 11~··11.' 1·:. 
J.11 liincl;i ~]1·11d1·I 



------""l"""'i"'!""":~~~--~~~""i"':'.'"'T'~~i"""'i~~.j"""-----~------~ ·~ ~. ..r;jN 
.:i 'Cl ro·~ ·~ Numer ;;i·~ 't7 Nu111er ,,, .:!:; 

.S: .:::: :;;; WLAŚCIClJi~ I, .:::: .,, 
8. hyp. ~ ~ & hyp. i; !::' 

.:.x::.':.!....--~iZ~o::;::;;as~---------ii"x-':_l:---..,l~p::;-"'t"P=<""OJr--------
112 B 6 7GlA 

8 76lH 
10 7GlC 
12 7()10 

14 7()1]~ 
[I) 7Gl1" 
18 
20 812 
22 812 
24· 81B 
2H 8121" 
28 8LOH 
ao s10X 
B2 810A 
H4 812H 
3(i 812 

8l2K 
8l2L 
812M 
8l2N 

as 
11() 

42 
!f4 
4ti 8l2NA 
48 
50 806F 
52 804L 
54 804-Glt 
56 
58 
(i0 804I 
62 804CA 

1 728 
3 7'.!.8A 
5 -
7 728 
9 72flA 

11 
Lil 835C 
15 -
17 835A 
Hl 8:l5B 
21 8B5L 
2il 835 
25 885X 
27 835K 
W 8BiiL 
31 8B5M 
HB 8il5N 
B5 8B4E 
2 727 

I 

Ha11pt.tlnisch A. 
Oli.o. Arlolf. 
Tisr'.hlur (i. 

!~ 7'.!.7 
(j --

H ·-
Dom modlil.wy Brn1·i I.O -· 

Mornwr:;:yki'iw. 12 -
Kinderma11 F. 14 8:\(i 
]fortt.hrirg l\falżonki\w Ili .';:.JtiO 

Noima1111 IL 

Mal.1~ .. lkn .1:~11. 
• Wa,ikPrt. ,J1'1r.1:f'. 
I Ba.inr J\11t.011i 
, Sr.uer HHrma11 
1 Kunt.r.o Karol 
1

1

1 Ral.lio Hning-old 
Pospinc\ll JVI;irya 
!llat.t.1: .Julian 
E.id ys & ll<L1'«1. 
Wokhl. Fm11;1, 

IR ~· 

'.!,() --
22 -
24 8i\li() 
~f) ·-
28 ---

2 
!. 

li 
10::0 

9 il Bił1kowski i\ h1:a111 
Biiilrnw :;ki Ahmrn 
Pl<te 

8 -
LO 

12 il 

,Jas;1,ke i Fulan 
Zonrn1· i Luko.i 
Bang-n August. 
Plac 
Piai: 
Pniri\v1:r i\dnlf 
Pasr.lrn A1tol I' 

Anny. 
i\faszy1·ki l\1Lrnl 
Ew,1st. llohort. 
Plac 
Pau 1 (i us l.;t w 
Falenrnn Win1•011 l.y 
/<'il!l'man Winc1111t.y 
H.ew1:1· ,J 1'iwf 
Plac 

I 1272 
:I 1272:-:IC 
i> 1272A 
7 -
!l 1272 

. 2 l(l!l() Il 
4 lOHO 
li IOHOD 
8 I OflOI•~ 

IO I 0!101" 
12 [()fl()j) 
l4 lO!IOLX 

Szulc ltmlol[' I 778 
f,isnor. il -
l•'ry1·;:lrn l\.i\l'OI 5 778A 
Tyko1·i11u1· Alek:,;a111l11r 7 77811 
Tylrnr,iner Aleksander D 7!JH 
Leillilwicz Dawid ll 7}lil 
Tykoeinm Alcks·u11for Ul 7!lHA 
ltoth L11iw t5 ---
Kurnn1owski M: 17 7!.JHWS 
Kornlmum Max 1!J 7f!ilA 
Pfoning H. 21 793];; 

2 

Ogród 
Ugró1l 
Dg-ród 
J'lae 
Plac 
Karller [fonryk 
[\a1ller lfunryk 
Plac 
Plac 
Plac 
.Jan S;:wt•rZ 
11 l 1v~ -
Uult;: 

Antonina. 
(f"'":n11 ud ll'id:1J11•,1k.J 

Piai· 
I ltLn i I nwsld I; us I.a w 
I' 1 tL<~ 
/'la<" 
l'ortyd1 i\.11!.orti 

Barcza 
(fJ1n;:n11 ur/ 1ioki,:i1isk, 8,) 

!-khmi1U. Lili 
<rulwig Kneper 
S1·hnli1l1. 
l'lac 
C1111dnl & l'a111".el 
Brimn 0Kirnr 
Kan i.z Jlaniel 
lll\d1rnrnk I. 
/:i ul i 1°1!:lki 
(Jlowa !'. 
Uoel1 t. Ludwig 
!<'iks l"1n·rl.·y111i,111 

św. Benedykta. 

l•~isrwr Hnrnar<l 
[<]brnor Bnr.nanl 
Kretsf'.limiir Carl 
Buknt llrncia 
Lnw stnin .Jo:,, ef 
Hausnrnnn Fnt111:isielc 
J'reis MaJ~o11knwie 
J' I lL('. 

J•'ę1Lur llonryk 
Lduna.n l\fonflel 
Szikta.nt;: Fe1·dyuanil 

)i "~"''°' 
g,1 li yp. 

;..;; I 
2'1 
:!:) 7!J:lll 
~7 7U;1I 
:!!) 7HHK 
:11 79:lL 
H~ 7rnlLA 

:ł5 78!ll•:F 
:l7 
:lfl 7Rf!V 
41. 78\Jl 
4:~ 78flW 
45 78HA 

!~7 7H!llI 

40 
fil 78!1/\.A 
:ii~ 78Hllłl 

f>7 78!ll>Ll 
f)!) 78!l 
ri 1 781!.l.J 
li'l 78H 
1;5 7K!H'l' 

:!, 177 
!'t--

n 
8 77t;A 

l.C} 7\:J.) 
l :! 7~Jil 1\. li 
14 7!):) 
1 H 7Hi>B 
t H 7~i.->s 
·20 7H5i\. 
22' 7HiiE 

21„. \ 7!1ii.F 2H 7H5<l 
28 79i),J 
aoj 7niil 
"\•> 7'F)f(U 
:14 I 7!~5 fi.i 
BH, 7~i:)l' 
:18! 7fliiH. 
1~0· 70~11,' 
1„2~ 7!l5S 
V*"; 7Hi5/: 
41i ! 79,j[] 
4~ 7HiiWW 
:)O 
;):! 
:)4 

In 
"Cl "' ""'OC' 
rn ~ 
,_, 

~rf.l 

·~ 
~ "' :,::: (j) 

,:i:; 

fl al 

WLA~CICIEL 

Pl ar; 
C11ker i Unthberg 
J\.irstei 11 H. · 
llenzelnr Kar<1l 
Siorl.ki Bert.0[11 
lLol;:anki'ow S1'11[l:pnr ) 

.Jaid1h ) 
Ciesiulski llipolil. 
1' lttc 
Hertin (i11staw 
Feelurnr i llorlrnw~ki 
Frenkel Sam11td 
J,ipsld l\Ioszek 
ltt1•·h111i I i Luw1:k 
Fr1!11knl .Ji'1zd ) 

i nial żunk"JW ) 
I' be 
l\i:rndl. .J 11li:u1 
[{•:osr·h A1l11lf 
Pia•· 
Gogolewski 
Bll),;ing Fryrlryl'h 
liosial;: Kazi111inrz 
K11pczyi1ski .folia11 
Bnch\l)J1l i /;aj1ll1:r 
Hnsenbla1.t Szaja 
lfos1mb!ntt Sza.ia 
Hosunhlatt Sza.i.cL 
Kunitwr .llllja11 
Kirchhuf 
Przi·tyi:ki i ller11uw11 
iiinslrnrg (Jn1lal.J1) 

I 
/,.,0111m1).I' Alfred 
S;:irk llog11111il 

·Preis ![nnryk 
Kinu li 11s1:t w 
Uad i J,i111l111)r 
Bur I;: !\a rol 
J\.1J1Vl)\ ,) UStit' 

\Vas:;11r111an S1.Lt111a 
Kriig1:r Ang11sl 
Th1111 .fa11 
1:· 1~il.lowiez i H·111s1.<·i11 
l111frii'lil.ur ~laryu 
Ni1.sl'.h" ,\.rloll' i .Julia 
Sieher1. J.'ra11 ds luli: 
~Iorlrow i Weu:;l\ti 
J ,iidzki S:dn1111111 
1\.1)\[nr Aul.1111i 
l)n·n'11l 

U~rórl 
Ugrórt 

•·· \'"" 
I +Jlil 
'i li -~ 
r> :HI:.\] 
7 :~łl :2 
!li -

11 
:.>,'!Wdl 
.+ ]!114\'. 
li i(ą+tł 
R ~!11.n: 

., 
" 

I~-, ! !ll 'i.I 
I'!. '

1

!il!t \ 
1-ł ;Hłt.ł 

i 

\\' !.\:-:,1 'Jrl J .L 

I q '.li I I ' 
I', "1 

~,·im~1rl-\ J1Lti1H11k 1 •\1 i· 
H11kit·I Hr.t1·L1. 
l'l;t" 
l'l:t•' 

1 :.;u\\·ili\o\\>ki ,!,~H 
Ltt. J(„111c;.i\d 
\\'i111 H11i1„11 

Fran\' i 
.\.11>1.:trll 
H<>Zli<'I' J ',·\j;.;, 

:-;,·li11 ~ H t'•l1.d„:1 

:-;„j i li J.•· ri: I 
\\' i:iłt \li1•ii :I 
H„,„:ih\arr .r.·,t:„f 

Bez nazwy 11ierw. 

:.>, [\,tli J\,tt"d 
r p]a,• 

SLt<'lil"w.'l;i .\ :1 • ..;il 
\\"·r11t·r .\ IJ.r„ ·lic 
!'lar' 

Bez nazwy druya 

~· li.<'l'll \\'i ihlllJ. 

Bez nazwy trzecia. 
. ,i \\' ;1c'lt•·!' 

r f'l:l•' 
S1\11k1:r ·r,. „\,,1 
Zdi"q1·\i.:--1·~, 111;1,l/·111 

l'i;„· 
l'Lt•' 
J l'l11i:t11- I; i .I 11 li.lit 
!,i iu n1:·r111a1111 (i 11.<1 :rn 
\\'":i.- \;„ .\ lli!ll-' I 
J:·ikn-.11\\ :--1\a i ~li•_,:-- i 11-' 

[{" 1 li \\'i I li „1111 
!Jil hr1•11r·r l·,1'111'..'L 
:-:1111 al-ki :-:. 

Bez nazwy czwarta. 
.Juli .\ll1r':"li:. 
\\' k•"("r,·li .I all 
Lr,tlin!! .\.ll!!1H 



» 
i::i 

·~ Numer 

o 
A hyp. 
~ 

7 937 
9 mnH 
ll 
2 934A 
4 H34B 
G 9il4C 
8 9ilHl 

10 mH 
12 9:l!1-

958 
%8 

:~ fl58C 
5 \J58ll 
7 958 
!l 9:38F 
li flf:i8A 
2 9ii80 
4 f):i8i\. 

WL.\.ŚCicm1, 

6 2 Plac 
Grnms G-nstaw 
l'lae 
Beres1.lw Jan 
Szmigielska . W al1~rya 
An 1irnszek Jan 
Krisn Augllst 
8t1dngert Gotlieh 
Wy~orki Antoni 

Bez nazwy piąta. 

ti 2 ltit-liter Ludwik 
IL111lulf (iOl'llli\11 plill' 
NaoSL~ An !,oni 
Wagner .J 1'1r,ef 
Iliih I or .Juli u:; 
Berhnll.z G1tst<m 
Wigan .Jan 
Fuldt\ .J1)zof 

:--. 
::l 
·:;:; Nnnrnr 
:.:.' __, 
g, hyp. 

i5 97il 
7 97:lTl 
9 -

11 97ilF 
rn H7:Vl 
Hi m:m 
n1 ma 
2 972A 
4: -
I) 972 
8 97'.W 

20 H72 
22 fl72LL 

1 -

li 9:'i8I I 

(irzugolow~ki Wla1iysł. 
Libnral'.i\:i Enlt'sl, 
Plac 

2 -
+ 1175 
li -
8 H7ii 

8 '1 I 
ltl 958N I 

12 958 
H 958N 

1 91:i0 16 2 
:w 9B7 A 
2 960 

1 !ł67 
a 
5 
7 l:lG?U 
!l 967A 

11 967A 
2 [H38 
+ }J(j!:) 
1i !lfiS 

1~1 
12 

:.ł H7H 

f) 2 

Staniślaw~ki Tuodor 
lfan~ig [~eingol 
Jfansig 1\.rlolf 

Bez nazwy szósta. 
Ifoinzu Augnsl 
\Vage Gustaw 
Hei1rtze Angus t, 

Hi fl7fi 

1 
B 
5 
7 
9 -

11 -
Bez nazwy siótłma. rn -

15 --
GórJli(;ld Ada111 17 
Plac rn -
Plac 21 -
j\[alchan ,J a11 2il -
I\. no illod1 Ag11 i u Rz ka 25

1 

-

ł,onii•a Konst;tn t.yn 27 -
Sdu)iilier K, 2fl -

I Ha11wr Fnrl•"n k :a -- i' 
S~ach Hu !)erl, . ;rn rnrns 
Kirschllallm Edwarri 2 -

1

. 

Purlrnrt \Vo.ir·i0l'lt 4 10il7 I 
Pl;rn 6 -· 

8 -
Bez nazwy ósma. 10 -

12 --
Plne 14. -·--
Fi li ich .Juliusz lG -

!1-

6 2 Fibich .Juii11sz 
i\fatins Kam I 
Pl<w 
Zaucr U111l11lf 
DekurL Ferdynand 
Plisioi:ki Kaziminrz 
Zitlrn Francis;1,1~k 
Fihiger J ó;1,ef 
Plac 
Sanµ;o l<'rn11r·is11Ók 
Szram G nstaw 
Hn11is1, J ór.ef 
Thtrl,osr.owski Wacia li' 

Bez nazwy dziewiąta. 

t) 2 Plae 
l'liU:. 
Pitie 
Wiedor l.<'nril)'lla1ul 
Plac 
B1who1t,z Adolf 
lfall llHf.il i JTrfHUli!d\ 

Bez nazwy dziesiąta. 

.l:'lae 
l'lau 
Plac 
Plac 
Plac 
Plac 
Plac 
Pl ar 
Plac 
Plae 
Plae 
Plac 
Plac 

• l'lar· 
Plac 
l'lac 
l'lac 
Bolrnll~il.11cl' A1iolf 
Paul Samunl 
Pla~ 
Plac 
Plac 
Pl1tc 
Plae 
1'1ae 

I 
l lOflO 
il 1.0\10 
2 tono 
+ rnno 
Il 10110 
8 rnnon 

10 ltJ~)() 
12 1()~)() 

1 10551" 
il 1255 
a 1255D 
7 1255 
n -

11 1255A 
1B lH25 
15 -
17 Ul'25C 
2 1254. 
4. 12f:i4 
H 12i:i4.D 
8 1254.C 

10 1254.F 
12 1254.B 
14 -
l{) ~ 
l8 lil:.li'> 

L 12H:l 
3 1-.wa 

H 2 

(i 2 

(} 2 

:W 1177 
Bez nazwy jedenasta. 22 11n 

Wagner Adolf 
Waguor Adolf 
HauglwJt,1, 1 ()15 
Baugilo ltz 3 fili"> 
Kramer Karol 5 lilii 
!to bert lz<rnk 7 <Hf.i 
J1rngt!tll i J\Iielial'owiez 2 615 
Ityst Samuol 4. <>U> 

() ()15 

Bez nazwy dwunasta. 
,J ctlH'Zak Józef 
Kalisz Hoinµ;olrl 
J C!IS;t, J Ó1.0f 
Jnnsz ,) 1'1;r,n r 
Plac 
Miałkowski lfafal 
Brże;1,ii'1sld Konstanty 
Ogrrirl 
l\1eierhol!i U usktw 
Szweigcrt Lwtwik 
l'tegner W ar· law 
Petasz Hoinµ;ol1l 
Wolk (;118tmv 
Millllcowski lhtfal 
Dybiez J 11li11~1,. 
Plac 
Plac 
Rykort Wilhelm 

Bez nazwy trzynasta. 
~tanislawsld N"purn. 
GrutHi i Kadler 

8 
10 
12 
H 
tfl 

1 t26GA 
il 1'.WGJ 
5 -
7 L2tlfifl 
H l2fio 
2 L2ofiE 
+ 12fi(i]J 
fl 12titiK 
8 12liflD 

10 12HHL 

1 -
;1 171 
ii 171 u 

11 2 

G 2 

1 .t 

Boczna. 
Scheibler K. 
Scheibler K. 
Scheiblcr I\.. 
Sclwihler K. 
Seheiblcr K. 
Sc hoi bier K. 
Schoibler K. 
John 
Pabryka llirnlmnnm 
Ugr1'1d 
Ogród 
Fabryka SillwrsLoina 

Braun era. 
I /1"'::11a 111/ NllkhiuJ, 

Sander Feliks 
l'egen Joh1tn 
l'litc 
J(rauzec'.ki Walon t. y 
K wirnutn l'awnl 
Brnuner J. 
Kajlich Karol 
Lipii1ski Walenty 
Folwarski Kacpnr 
Winszc Emiliit 

Brzezińska. 

Plac 
Świurcil18ld Teodor 
Epstein i Warszawski 



~~~·~1 ...... ..-....,.'"d~.~~~ ........................... -. ........... .....,~~ ...................... 1~-~.~~-· -,~--------~----

:~! Nu mur :· ~- ·~ :\1111'1Pr I~·~, 
'· WL\.~C[CIEL .:::. I~ ~I 

g. !typ. ~ !<! g_ liyp. ·; ~I 
I 

......, ,...- . l:.J ,... 

~ ~ ~ ~I 1~l~ 

~111A/ L t ICriiger c; 11sttiw B 1 I 21 L '.\. I 11. 4 
(,I g, Wirlzir'iski i l'iotrk. :rn :l7LAA I 

l t 171C \Vit11.ii'1ski i PioLrk. 
t:I 1711\. lłoswcki Szymon 
li) 1711~ i\faczow~ki Uska1· 
17 l7tl<' Szy111ankiowic1. F. 
Hl l71A lloni Julian 
:l 1 l 71. :\ Grnndnrnn i llrnd niow-

:l 1H4 
4 l!ló 
li lti(i 

8 
LO WB 
l:l lli8A 
L4 LHflA 
LO lHH 
18 170 

:W 170 

1 f>(J;{ 
;i ii!J:l 
:J :>H~ 
4 
fl 
8 

10 
l:l 
14 

Il 2 

ski 
GinslJcrg Jan:1sz 
Ginsberg Hirs•·h lVfoyer 
Oigler i Si.alt! 
Plae 
SzwalJo A. S11kccs. 
Hosen wal d Abram 
Dąbrnwski Ariam 
Urnun Angust. 
Sawicki Ntt<'hnrnn Da

wiri 
Sawicki Nach11Hl!l Da

whi 

Brzeźna 

Hiil'tig J\.11gusl 
Hiirtig Au11usL 
Heint:ul .J uli11sz 
tfoin:wl Juliusz 
Heinzul Juliusz 
Heim~e\ Juliusz 
Heint.el ,J11li11sz 
H ein:i:el J 1tl ittsz 
lleinze\ Juliust. 

Cegielniana. 

85 271 

87 2:)9 
au Ul8t 
41 1il/l2 
4H lil8iJ 
45 La84 
47 lB8i5 
49138fl 
ól 1'187 
ii:! U\88 
iiii Ul/lfJ 
57 Lil!lO 
ófl lilUI 
fil 1BH2 
fiH lfl!IB 
liii HW4A 
(i7 1!104 
H!l l4H7 
71 L4il:-l 
n GB 
7iiHH:lD 
77 14H7 ll 
7!1 t!~H7l 
81 14370 
8il trmT 

8ii 4G9 
87 /ffi81\ 
8H 4ti7 A 
!Il t11itiA 
Ha -
Hfil -
H7 -

1 27lH 
:l 27LP 
ii 27lOF 
7 271N 
9 271N 

7 4 Kippcr K. nn ---
Kipper K. LOi --· 
Lipst.cin Aron 10il -
l>obrnni(\ki A. i Bernard 10fi -
Scl_1iinfolrl Simche 1071 4:i2A 

I 

i 
I 

Il 4 

WLASCicmr, 

.Zioge Singmunt 
Kohn Dawi<l LuilJ 
l'mrna1'1skiogo Se111lrn 

Su\rnes. -
Lips1.J1i1.z: Monilrn 
R.1.wsl\:i Most:ek 
lh\l'llta SukeeH. 
Czumprielt Ant.oni 
Wafiner Henryk 
Reichert Jfarol 
Wiener Binew 
llosnnblatt Bracia 
Bas1, Taur·hc[ 
Sll11lossberg lVfalrny m 
Seltlosslwrg Maksym 
nurnstoin i Jtawnr. 
Szykinr Eire 
Tompel nawitl 
Silberstein Men1lnl 
Gampo .J:'1znf 
Stark l\'lilrnlajew 

K11nit.zer Julius 
Nfothuer Wilh :Im 
Olsz:ur i :-3zczncii1ski 
StillClr Al'!lol1i -
Stofa1111s E1lm11ud 
( U11t1.kin Chr1.ości.iiu'1-' 
( skie Tow11r1.ystwo 
( D11broc1.ynul11il·i 
TUlll)llhttlllll 
Krnusn 1<~1rn 
1.Johra1iil'ki Brne.ia 
Wolska i Kuhsz 
Piat: 
Plac 
Plac 
Plac 
Plac 
I' lac 
Plac 
Klimpfolil J111ia11 
Jnsikiewkz Aut.oni 
Wrób!ewslrn Antonina 
Plae 

li 271A 
Iii 2711\. 
I:} 27Ll 
17 27lJ 
HJ 27LG 
21 27lI1 
:lil 27lE 
2fi 271D 

Sclunids Hunryk 
Rosnnga1·tl Mo.i~i~sż 
Maga;mnik Lust•t· 
[foinrnn Moritz 
lfoiman lvlnrit,;: 

ton 4fi2B 
tli I t>ii2U 
l lil -

21 - 4 Richt.1\r c. 
Itic!t l.1.~r C. 

27/ 
291 

I 

~71E 
271B 

11 4 Po1,1rnł1ski 1. K. 
lfosnn1.łutl Julius 
Brnda Bm·u('l; 
Bergtff A.brnm 

4 272::-/ 
Il 272M 
8 ;/,72 I 

10 272 
1.2 2721 
14 272ll 

Mo(~ltarski Franciszek 
(; riiufu\11 Fahi:tn 
(lriinl"11l1l Fabiau 
Uoldhorg Bor111•li 
SillH~l'Stt\ill [l. 
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18 
211 
2~ 272E 

:H 27:lD 
26 272E 
28 272B 
BO 272A 
ai 27~ 
H4 258 
;1() 1407 
:l8 l40(i 
40 l405 
!f2 14()'1. 
44 tl>Oil 
4G l4112A 
!;8 1402 
iiO 1401 
:)2 1400 
ii!ł UW8A 
56 UI08 
58 -
(j(J Lil()\! 
()() Ulfl\J 
ti2 t:IHfi 
64 Wl8 
GG :liilA 
<>8 2nOA 
70 24HA 
72 280A 
74 281 
rn 27HA 
78 14B8(! 
so l4::8U 
82 44A 
84 -44B 
86 44U 
88 t,41) 
!JO ili\9 
92 Hl7 
W; -
Hfl B2HB 
HS il2ó 

[()() llH 
102 il8 
to!f H:lG 
10ti l42HA 
l08 142fiB 
UO l42GLC 
112 -
114 142() 

7 4 Silbersi.nin Il. li(} l4:l(il" 2 4 Mys.·zkorowski Jóid' 
Bank .P111'1slwa l 18 - l'lac 
Bank Pai1stwa 120 - · , Pltw 

l1 !f HirHehherg i 1,i('ht.on-122 H:lllC i Lange Alfred 
st.oin - 124 !f87,\A 1 l~ot~1.bm:ll, '.lakóh 

Symon l.'\nrian - li72 1 l\.almsk1 lhournsz 
HnllJJrnn Mordka I: 
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Kohn l>awiil Lei h · , 
Bollina Jnkfilm S11k1'. 
i\foiszal,r. Wilholm 
Kesslorn K. S11lrnos. ;1.;

1 
14·8 

Spnrling \Vigrlnr Meier 148 
i\fonal. Zalman N11sen 15: -
lhbranicki n. i CT. 71 -
Kosl,onboqr i\foier !I 148 
Kurt.z (!odalie u\ 148 
Maje1·11wic1. lletrnion lil IAH 
(iriins1rnn S. Sukr~1)S. :lf> Hk 
l';ulwa Lnih Hi 14H 
Hagan Mottyl rn t4k 
Do!Jrn11icki ,Ja1·.oh Chi! 211 -
Urnitzm· i\fal:i.n11kowio 2:1 -
Pla1'. 
Elbiuger llirsi 

J ,an<lan W-m 
Frydrycha SnkcnH. 

25 148 
27 148 
2!1 148 
at -
ilil -

2 4- Klcinhehrer Most.nk il[) 
B7 
ilfJ I 

(ioldblnm Benjamin 
vVntkn Karol 

, Stil Jnr i lliolst:o wski 
Stil/tli' i lliels;rnwski 
St.illnr i Bielszowski 
Stiller i Bielszow>iki 
Sl,i!ler i Bielsr.nwski 
SLil\or i BiolszowHki 
Agat.her Leoulrnrd 
Eckort. .Julian 
J!instor H.oingolrl 
Kest.nnberg .foldih 
ltnimcld Karol 
Plac 
O!st.er i Szr~zecii1ski 
Olsznr i Szct.erii1ski 
Ol.szor i Szczoeil1ski 
Lic'.hl.ensi.oin i\foicr 
Lnbiitski Suke. 
Zabol~ki St.anislaw 
Borski Ant.oni 
Peszlce H.obnrt 
Plac 
Bayer Józef 
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41 148 
4:1 l4k 
45 
47 148 
{j.fl l!f8 
51 148 
58 
i),5 148 
ii7 148 
fiH 1.48 
()l 148 
OB 148 
(j(j 148 
m 148 
GD 148 
71 148 
7il 
75 
77 
rn 
81 
8a 
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Ciemna 
. (:11 11/i1·1,1 I.11tu1111'1•rsk1,1). 

J asii1ski Sz1·z1iptu1 
.J asi1'1ski .J au 
l'lac 

. Plac 
; .JenHz Mikuła.i 
' l'iwni<"ki i Maj1·hrt.ak 

Fibirh KMol 
ltugozii1ski Jan 
KoC'ltauowkz ł111knsz 
Opoezyi1ski Chilim 

, Pia•· 
I Plal' 

Ol8Zll\VS\d HonHudd 
Terpol Frani·iszr:k 
Twardowski !\Iil"lml 
P!iw 
Pla(' 
Piai· 
Pia" 
Plac 
Masz nor 11 m·man 

I Lmvau1luwsld ,Jór.d 
Plac 
Matuszewski i l\twz 
Wnnr.ulowski !:'itanisL 
Vrwalowski ,J i\1,d' 
Plac 
Piórskl Karol 
Fla.lek .J. 
Sznabul Tt\resa 
Pl11La Wi1wrrntv 
I't\l('.ZOWSki W1'twrzyn 
Kotlicki Piotr 
lUl'ltl.er .I.an 
Kai·przak i Swohodt.in 
Wiv·hnwoki Wawr1.yn 
l'hll'. 
Plac 
Plac 
Plac 
Paknlsld i Brzoziitski 
Marsza! Antoni 
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IO 14-8 
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18 t!ł8 
211 1 148 
22 
24 148 
2ti 14-8 
28 
ilO I 
a2 
il!! 1!ł8 
ilłi H8 
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40 14-8 
42 148 
4-i HS 
46 14-8 
Ml 148 
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52 
54, 90 
51j 
58 
iiO 
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70 148 
72 
74 
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i\'fatc:11ak Anrlr11ci 
Plac · 
P!fw 
Getuer L. 
Plac 
Plac 
Snrnowie;1, Brnr·ia 
Kalert Hobert 
llJac 
Szilke Stefan 
Aron11wic11 Joj1w 
Zawadzki J ó;r,of 
Kamii1ski .J6:1,0f 
lllac 
Smolarek Franciszek 
Plac 
Kas;r,<'.t: rk Mi chat 
Urbai1ski Józef 

·Plac 
I>osewicz ŁukaHz 
Sakowski Ludwik 
Plac 
Plac 
.Plac 
Prar ho te .foce n ty 
.Zawarhki .J akób 
Banasak Tornasr. 
Dudek .Jan 
Kacpszltk Józef 
Krawcewicr. Antoni· 
Cinrabski Kaźmierz 
Drownowir~r. Tomasz 
Plae 
l1lac 
Wieloi1ski Fl'lttH'iszek 
Plac 
Plac 
Plar 
Bochei1ski Frnneiszek 
Kwiatkowski Pawel 
Czaplii1ski Sr.c:r.npan 
Orb:wh i Szejnach 
Koziowski Paw(\! 
PlaP 
Plac 
Czt1plil1ski h:ydrH· 
Samus,~k 
Drożewski Feliks 
Sypniewski Wincenty 
Gorzyński Stiinisliiw · 
Zalewski .Jan 
Ruszecki i Bachmimn 

!IO 148 
fl2 148 
!14 L!f8 
fHj J!f8 
H8 L48 

100 -
102 148 
104 -;-
106 
108 
110 l48 
112 148 
114 
llfl H8 
118 -
120 148 
122 148 
124 L48 
12G l54 
128 148 
130 148 
lil2 148 
1il4 -
136 -
138 -
140 148 
142 
144 -
14G ·---
1481 -· 
150 148 
152 148 
154 -
156 -
158 -
rno 144A 
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ii -
7 321KT 
9 

11 
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l7 
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l'l11c 
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Martin l\Iich<lł 
Plac 
Czo!rnlnki WalmM 
l'lnc · 
~osnowski ,\.11 Lonij 
Zys .Jan 
ArnrH ,J1w 
Dithrnnnr Adolf 
,\.dmnski ,J(1;rnf 
l\farkinwkz ,\.uLoni 
Kubiak Ant,oni 
l'lae 
Plae 
l'lae 
Itzekowski 'l'owia 
Plac 
Plac 
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Plac 
Porka ,Jau 
Simionof "\.fo1111sij 
Pia•~ 
Pla1· 
Plac 
Milcr.arzuwicz M1u·y11n 
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7 4 Czerwil1slrn Marya 
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Urlmnowski A11to11i 
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Czerwona. 

12 2 Schultz Karol 
Goier Hichanl 
Kiinig A11µ;1v;1 
Gnier f,011i~ 

Długa. 

H l Poznai1ski I. I\. 
Golt.~ Fenlynand 

7 4 Plac 
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Pia<~ 
Ogrórl 
Piw: 
Więzitrniu 
Bornsltoin l.1;!~1:1· 
lt<LC·.llilkwski ,J 1'1z1Jf 
Plirh1,e Stanisław 
K1111sl\i i !lofllrnn 
Kisa.i11r Benjamin 
F1t('llb J ,eizer i Abe 

'v\lolti Us~er 
llornsl.nin lr.r:wl 
Plat1 
Pbe 
Ciolinl1te Ahrn1n 
Plac 
[foizler Gol.linłl 
Silherstein M. 
Hertr. .Jal,óll 
Ifort~ Jakó b 
St.owarzyszeuin Sn!J,i. 
Uandlowrcll Łt\rlzkirh 
Knller Itudolf 
Keller H11<lolf 
.Kellor Hurlolf 
Kcllm- Rmlolf 
Keller It1ulo!f 
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Sil 808 Ll 
85 804D 
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n5 808B 
H7 18lll 
!lfl Sll.l 

1111181'.lll 
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10fl 8171\ 
111 8l!II 
11:1821AAC 
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Krempf Kctrol 
[\[ii] !tn· l\ttl'Ol 
Plac 
S('h i kt1111s l"onl y11<111d 
Kiilrn (Jnsta.w 
I\fartinke I\forey11111111 
Fnrllt·r .J óinf 
Ganz Aron 
Paits ki Elias1'!1 
PlilC 
Golrlb··rg l"tdJja11 
Sd1wnrz Will1nlm 
Tloelin1111h Ale){Stllltler 
Przybył .illn 
J'rnssn l\aro I 
lfa11s1·r l·~rnilie 
B11t~!·lilrnL Arlrnf 
.Uior Anloni 
!l11l'h11nl11)i111 K. 
(~oltfa .Jan 
h.indnrnrnn ltudnlf 
Nu~ I n l't1wel · 
Kriiger l"rioflrii'h 
I\Toier 'l'oorlnr 
Ztn1d1rnr Karol 
TtirJow:;ki Karol 
!\.al Hei11gold 
Wn.ideslawski Cli. J. 
Pnt1:11ut11 Antoni 
Herman Hugo 
Spe i dcl .fau 
Tykol'iner A. Ogród 
Plac 
Prussak Unwin 
Plae 
Nipp1· Lurlwik 
St;eiµ;t~rt. Teodor 
Ktw1i l•:w1tld 
l\.t1rn J.:walil 
Knrn Ewttlll 
l\.rJrn Ew11l1l 
H.ósen li lt1Lt Sr.aja 
Pot:naliski I I\. 
Sonr:nbnrµ; !,nclwik 
Son„nlierµ; Lnrlwik 
~i;;sel Abram 
!Vlu1·lrni('ki i Ht:ntlo\n'.z 
Pnz11a1'1~ki I. K. 
\\'i t !1 I\arn I 
,Jt'izerowi"z Will1cl!ll 
.J ecll ie kl Wolf 
01~<LllpP .T11li11Rz 
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24 48K 
26 -
28 -
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fiO 78llC 
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M 1 787G 
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62 793A 
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66

1

795D 
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76 803 

ltnitur Atlolf 1:w 8il7 
7 4 Pl<L" 128 1 8'18;~ 

P ]ac li!·: 838 
ltylrnk Antoni 132 839\V 
Geltiiµ- Hnrmnnn lM s:iDS 
Gehlig rTurmann 136 840L 
Pl ac 138 8!l0ll 
Plac 14U 841C 
Waeb~ B. 142 841 W 
Kippur MichoJ 144 -
Szoinik0r U:ikar 146 843G 
Mat;m Fry 1lryl'l1a Sn kc. 148 844 
Plac rno 84GL 
Feifor Franeiszek lfi2 8(1.fiA 
Bnrnr·lia S. F'abrilrn J:H 8(1.() I 

9. il Ffaruclm S . .Fabryka 15() 8.f7D 
I Emtle Fridrich Sttkc. lfi8 847ll 

I 

Plac· J tlO 848 
Fedcr Henrvk 1fl2 848 
Lehnrnn MeiHlol - -
Preis Henryk - -

· Anzorg Karol - 8iilU 
Jan Vi1wel 
Feiffer i Meicr 
Zeigert Mikola.i 
Fine l {i.2 

il 117 
5 117 

12 2 
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Miksa Fr1brylrn 
Wi8licki Chai111 .JnlcMi 
\V cl11iker I30µ;11rniJ 
Cohn Mi„ltaJ 
Girtl1•r Teorlor 
S:i:er~:t,]c1: CiutfriL•d 
We I k (j ustaw 
Dering .Jan 
J11ng Unstaw 
Hok;leHer Unslnw 
Plac 
v\Tid1er1. I. i Wont.wl I. 
Hoseulll<t1.t Szaja 
l'dichlnwsl'i Sta11is.law 
l'o1lęhski i ~kudlarnk 
ltosenblat!. Szaja 
Michel l\Iikoln,i 
Stt1i11 baeh Frydrych 
.fakubowki i ~imidt 
Szmidt F. i Jaknllowic·.:t, 
Plac 
Piai.· 
Eistel J\ 11g11KI. 

Drewnowska. 
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8UI 804 I 89 -
84 80() 
8() - I 

Jakubowicz Heior 
Kammeror ,Jan 
Kiinstler Hoinril'h 
Plac 
Co ller Edward 
Pl!W 

7 ll(i 
9 llfi 

LI 114 
rn lU 
rn 1rn 
17 112 

Neinrnn i Szei111aun 
IL1c?.lrn Sim cht1 
Neirnan Zelmann 
K\iczkowski i Wintll' 
l'ntcl' i i\Iarlrnwicz 
Koplowicz i Leibow 
Ciurnbski i ,Ja~i11H\{i 
Pasiew t•'ol i C:t,o~ 
H1tpro1·1it. }~milia 
Jlrzoziitski Ilnr>v. 
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94 813 
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Plac 
W cikert .J tizeJ 
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W ower Ernest 
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Katuusiewicz A.izyk 
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Zeignrt Bmil 
ltosm1blatt Dawid 
Mitgo Henryk 
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B7 9G J\ozulski Fruneis;1,nk 
iw' 115 n inLor .J n li an 
41 \Iii Stiltlt .Jan 

,, 
.Jeszko /H1olf 
Plac 
Eizert:i. KLtrola Sukc. 

43 fll/H2 Stihlt .Jitn Fa\Jn·Irn 
4·ii 95 StiltH .fan 
47 89 Poznai1ski l. K. 

~n2 
!~O HB 
40 9ił 
51 ~J2Ll 
5il 92 
5fi 95 
57 -
Ml 90 
59 90 
59 90 
59 90 
59 90 
iif! !lO 
fif) 90 

Gl !!O 
GB !lO 
65 !JO 
()7 fl() 
!l7 fJO 
67 90 
m no 
(i7 90 
li7 90 
li7 DO 
G!J no 
71 -
n -
7:) --
77 901' 
7D -
81 -
8il !Jlltl 
85 -
87 rn11.: 
8\1 !Ili 
Hl -
ri:i -
()5 -
fl7 90 

:3 140 
4 120 

li 12l 
8 122 

IO -
12 123 I 
14 124 
lti L2ii/L:.lli 
18 78 
20 7\1 
22 811 
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Uwc:mn)k J(1znf 24 
Woznia\( Pawcl 26 
Androszak i l'rncz 28 
.J tlJ'l(iewk;, Zo\ltL BO 
Stachlewski A.;;,, Sulce. 82 
ll l'lrni1s\rn Lrn:t,n \a il4 
Plac iło 
l\farczuwsill Karni il8 
Liick Franciszek 40 
Botkowski i H11dzii1ski 4:d 
Petsiyiiski .htn 4fl 
Drewnowski F. 46 
Ke1111iitsi(i A1tg11~1. 48 
Pelrowski T. 48a. 

50 
Olszewski Homtrnhl 52 
G rnczek l"rnnciszok 54 
I\ alzil1ski .Jan 5ti 
Brzut.nwsld Tg1mtly 58 
Zaborowski .Jakóll Go 
i\'lilr,zarok J t'1zuf 62 
Itctsalslm Anim 64 
Balicki i .fanowski fi6 

I Stnd~il1ski i K11czyi1ski ll8 
ilHclirnrek Andr:t,e.i 70 
Szykier foek 72 
Plac 74 
Plae 7fi 
Plac 78 
Damski Aluxantfor 80 
l'lae 82 
l'łctt' 8!~ 
llnt·l11!itski SL<t1lish1w 8ti 
I'\(\(\ 88 
Kuilowsld Lnd.wik DO 
Matttsak i Lipski !J2 
l'lttl' H4 
l'\ac fl() 

l'l<t<' f)I:\ 
vViszlrnwski .Juli:111 100 
Kidil1ski i l'iss1d 102 
Jfa<lomski, Wolt\ .Józ. I 

i lteicll 
J."rngel i l\1inowski 
Banrlos;1, J<'b;,ol l 
l'lae B 
(ieber1. Szolt)l!l 5 
Gl'itlinski Franciszt~k 7 
Czosniak .fan:1sz<t S11kc. D 
Zemrnn Karn l 11 
Knidzil1ski i Hum<t1'1ski l:{ 
l\orywski Walenty 15 

11 

SL 
82 
82 
8il 
8(1. 
8GA 
87 
88 

89 

88 
f)2 
H3 
89 
HOK 
!)l) 

HO 
91 
ll2DJJ 
B2 
90N 
90B 

HOAA 

HO Il [I 
!JO 

HOZI'. 
!IO 
HO 
HO 

i)Ol 
iill l ll 

IBiif>:\. 
1Bfifi 

l
liłii!i 

1:~57 
i tilf>8 
I 

i 
I 
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WŁAŚCICIEL 

Kuzitowicz Michał 
Niemira Józef 
CHowii1ski Andrzej 
Srokit .Trtklib 
Kartowslm Marya 
Boc·henek Alexander 
Bochenek Jlizef 
Zajączkowski Thomas 
l'lac 
Kuzitowicz Mate11sz 
Pla() 
Kowalski Teofil 
Suwalska Tekln 
llułltfrt i Gilowski 
Poznai1ski l. K. 
Mazurowski Pn11talt101 
Lipiliski, Too\il 
Fitilor 1foryn 
Knitl:i: i itski Tonrnsz 
l\foroino Dorueh 
Urbai1ski Antoni 
Poznaiiski I. K. 
Poznaiiski I. K. 
Plac 
Plac 
Poznai1ski 1. K. 
Plac 
Phw 
Plac• 
Phw. 

1 
So11gL1r Emil 
l\fajj1r .Eclwartl 
Piai· 
Szhwhtuz 
f'hw 
l'Jw· 
]'łac· 

1

, Czn:rnh1k S~i11n~:r,I\ .il'. 
l '01, 1ittit8ki I. K. 

' \l'a\1,r,r At1gnst. 
i ~J1111la,i Anil1·z'.i 

[)zielna. 

4 i\ FiszHr ,Jakób 
k 4 l'rn~sak Hu11oel1 

'l'mnpcl L1ds1"r 
/'.oideman l."iSZl\I 
.Lioilchen Mar)'lt 
(ierson S;r,il' 
/,o 11 nt•r I.rn1pn \tl 
!'la<'. 
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lil59 
rn 1;1Gl 
21 1362 
23 13fl:3 
25 13fl4 
27 
2H 
Bl 
:rn 

l:JG5 
1111 
1i11A 

35 13841\. 
il7 1210 
iH! 
41 121Ull 
4:l 
4ii 1210D 
47 12lOE 

1B77 
1'Hl8CH 
1'lfl8 
140B 

833 
2 138U 
4 13ifJ 
6 11178 
8 Ul77 

10 1371\A 
12 137fj 
14 1375 
rn 1:m, 
18 1373 
20 lil72 
22 lB71 
24 1370 
26 1369 
28 13li8 
;)() 1367 
il2 13GfiA 
.'!4- lB61i 
:·w 1433 
B8 143313 
1t0 
+2 14a:-m 
44 1483 
46 14/lBK 
48 14B3 
.'iO 14BBT 
52 14:liT 

:)4 
58 
()O 

G2 illl 

8; 

WL,\.ŚCICIEJ, 

Tesd1id1 A11g·11st 
Tempul Dawid 
Pruss11k: l\ilic:lml 
/,ancllrnrg Szir· 
Waldlisz Zygrnnnd 
Ci 11turn11 n .J ót.ef 
13cizer Seu•lor 
Agat.her Augusta 
Ogród 
Leopol!l h..1wzyi1.~ki 
Chlllmiitski Franciszek 
Plar\ 
.ltosu11sl,rn1u:h A ilrnm 
Pla1·. 
Ki11sbo1·g Beruk 
Kiirst Leo po Id 
Vogel Ig1rn1\y 
IV ei kurt Fra11ebz1~k 
.Falz1na11 Adolf 
Banidl All:X1111dor 
Ulankiewir-z Antoni 
Kiiniga Sukt·. 
Eisnor Szapsa 
rogu! lgn;u·y 
r ogel Ig111wy 
l'iJi„ur Szmollrn 
Zelwer lde Majer 
U eh! i g O tto 
ltoth .Fnrdyuand 
\~ogol Tgnaey 
Kohn fo'ek Lo i il 
Eisner Estera 
Prnssak: M ni or 
Hnkhor 8tauis I aw 
Cohn llrar-ia 
Atu·bad1 Hrncia 
Boniek Sukr'. 
!·'inst.or Heingu id 
i:iaehs Jó;rnf 
Ho sen hl um Mi kola i 
Dom cerkwi · 
Sdtrerer (i u~ta11' 
Krnsncki i'lfontfol 
K!lllP ski Ignacy 
W ohl Mal żonko w iu 
Szmulewict 0n11'id 
Dom S!.aret'1w 
Ilynek 
Plac 
Plac 
Pllw 
Wal1.l;r Wi!h11Jm 
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·:;; Numer 
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~ hyp. 
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108 14271-' 
12D7 

- 1305A 
1438 
78oA 

- 1 HJ!u\. 

1 552A 
:i 551 

fil fi5.1 \.V 7 551G 
n fi51D 

11155H'F' 
lil -

1 :ii fifitC 
171iifillI Hll f>51 

2 548 

~I n2~n 
s/ 550G 

111' GiiOLl 
12 i3nuC 
]ff 5501" 
rn 550A 
l8 505X 
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61 
11 
li) 
15 
17 
191 
~I --· 
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8 
10 321UUU 
12 -
14 -
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~~1 3fil 

WŁAŚCICIBL 

a/ Kusza~ J'.iotr 
1 Slom 111 ck1 Bernard 
/ Wolanlrn A. S11kc. 
· Bachwit:t, Bolos!aw 
~ Visf'hor Ludwik 
' Kumko Robort 

Ewangelicka. 

Ziobert Teodor 
Ziobert Teodor 
Wutke Kristian 
Dobranil·ki Mendel 
llerlacli U ustaw 

Kasa pożynY.kowa µr;-:e
rnyslowców U1dzkic!t 

' Gcssnur Konrnd 
Gnss1rnr Konrac.l 
Wornur U. 
Be•:htoltl Adolf 
llechtohi Adolf 
(for I.ner Gustaw 
Hm11is1, Francisiok 
H;i,miH:t, Francis:rnk 
Hamisz Frnnciszi:k 
Ht1mseloeli Karo I 
Hemselodt h:11rol 
Hansi Adolf 

Ekaterynburgska. 

l'lac 
Plac 
Plac 
Pl;w. 
Cerkiew Pnlkuwa 
Pl1w 
Plac 
Plac 
Plac 
Plac 
Plac 
Plac 
Plac 
Plac 
.Benrlet. Mor1llrn 
Plac 
Piai· 
IJlal' 
Plac 
Kunko! Otttu 
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.;..;...l..-...--!-~+---_... ...... ._..~---ł-"""t'"--
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I . św. , Emiljl druga. 

r, 018/liHI 
7 
H 

11 
rn 
lii 
17 
Hl 
21 
2a 
25 
27 
:.W 
:n 
:rn 

2 
4 
l) 
8 

l(l 
12 

9()1 

Gl5A 
615D 
615/G 

I 4 Ei15/11ti 
li:) 

18 
20 G1GA 
22 uno 
24 11608 
:W 11ii013 
2H 
BU 
B2 

:18 -
,10 -
42 9H5A 
44 ~)(ii} 

4f:i 8(lfiA 

'8 I 96G ~O 9G7 
54 DHB 
iii.i H68 
58 967A 
60 9fiGA 
G2 !if17C 
64 -

I 

, 1 9ti!i G 21 ·.wadiy11s.ki. \Vill111!11r 

1

1 św. Emilii 11lerwsza. 11 - 1 l'l<w 
ii !lflG ' Hic.hl.or Paivel 

li 21 Scheiblc!r K. 7 \Jl:JHC I T<tirich llogu111il 
Scheiblor K. ~l Hli!W Skonlrn .fakóh 
Scheibler K. J I \ltHiC I !:lwitek l'vliclml 
Scheibler K. rn \Jlil)E I Icok Ludwik 
Sclloibler K. l;") 966Z Elr.ner l\Ioric 
Scheibler K. 17 9GGG I ·Pe.i a Frnneis~ok 
Schoibler K. 1fl 9fiGX I 'Oberfold Friodriclt 
Scheibler K. 2 9ii5 I Eisenberg Wolf 

Scheibler J\. 4 -· I Plac 
Scheibler l\.. () 9GGA Karwat .fan 
Scheibler K. 8 HGisC , Lenher L. i Jlnhul'L 
Scheibler K. 10 9G0D I Koilir-lm Suk'c. 
Seheibler K. :l:l rir;.->l 1 Bglor lan 
Sclteihlnr K. 14 ·-- Plac: 
Scheilller J\. W - Plac 
Seheibler K. 18 9G5 l\fojowski Ani.oni 
Scheibler K. 20 9651 Jagodzil1sk:i Bartlo1niej 
Seheiblor K. 
Sr:heib !er K. 
Scheibler K. 
Selteiblcr I\. 
Scheibler K. 
Sehclbler K. 
Sd1eibler K. 
Silteibler l\.. 
Sr„Jieibler K. 
Sclwibler I\. 
t;rohurnn I .. 
Uroh1Mtn l '· 
Grohman L. 
Scheibler K. 
Sr~lll~i bl er K. 

1 Scheibler K. 

I 
Schciblcr K. 
Scheiblor K. 
8cheihler K. 
Trnla.i Jan 
Ei1,enberg Wolf 
Eizenberg Wolf 
Wodzii1sk:iego 811 kc. 
Wiehana Suko. 
Szeibler K. 
Szeibler K. 
Gómicki Adam 
Schenfelii Samuel 
Wichan August 
Scheibler K. 

i 
1 i 11;;0 
o ll5UA 
5 llfiOB 
7 l16l 
9 111ll 

11 -
13 --
lii fllil 
17 rnnn 
rn -
21 9618 
2il BOli 

'' 1149C 
4 --
6 l2f,JA 
8 -

IO -

l 87/8 
il 86 
[) 85 

71 84 
f) 8:1 

11r_.B2 
Iii Rf 

Fabryczna. 

(i 2 Miller Wilhelm 
l\fang<LSZCl' i\'lw·it\i 
Wird Ludwik 

2 4 

I 4 

W einberg Hersz 
Goldberg Simul 
Urohrnan 
Schciblnr K. 
Scheibler K. 
Sd1eibler K. 
Seheihler K. 
Schoihler !\. 
Seheiblor K. 
Stencel .Jan 
Pl al; 
Scheilller !\.. 
Gazowa [i'ahr~1 lrn 
Ogrócl Kwol<t 

Franciszkańska. 

Bio(lernrnn R. Ogród 
Wollrnwslrn A. Sukf·. 
Biederman Hobnrl. 
Friede i Si\11 11rzh<inl 
(Jpelin i Swuntarski 
Knntze Franc" 
Drieznnr Wilhelm 
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W' 
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•) 

ft 

li 
8 

IO 
12 
14 
lti 
18 
20 
22 
24 
2(i 
28 
::o 

78 

7tl 

70 
(jf) 

IO 
li 
12 
rn 
2lBA 
21 
24 

H2 
40 
3ii 
G7AA 
()7 
1)7 A. 

:i Ml 
:l ii:iHA 
:i 55Hll 
7 :i5H 
fJ :ifiHC 

11 12ii4 
rn 125ii 
lf> 1256 
17 1257 
!fi l2G8 
21 12GH 
:.m t:WO 
2ii 12tH 
27 J 2()2 
2!) 12()3 
:-a 12tl4 
:m 12Gii 
Bii 1'.Wtl 
H7 l:.lti7 
:l!l l:W}-1 
41 120!1 
4:11.1270 

~ -s.1~1 
·:;:; Nnmur _'li I~ 
~ ,_::: \\'LA:-iClCJEL 

g., hyp. ~l"~l 
;;; ,_, ;l:i 

l 1 

Plai· 4ii 1271 
A11s1.arll ),i,upold 47 1271 J\ 
Pltw 4H I O!IOH 
Plac 51 10!!0 
'L\1nonbt1nn1 i nli1'.en- 53 ll3HA · 

stoin 5ii 117iiA 
Kopc1.yi1ski Doniinil\: 57 l J 7iiA 
Plac 5H l 174H 
Pi lll' n t 117 4cll 
Plao fl3 1174A. 
Knnt.yi1skiego L. Snkc. 2 558 
!Codtarski Antoni 4 5ii8A 
i\fass J•'urti i•n anii I) fi58AA. 
Mass F1:1·dy1rnn1l Suke. 8 fif>8\Y 
Wcis i Wionel' Jo l28H 
Arheitnr Ignacy 1:!. 1288 
i'tfalcowski Stan lid tlW 11, 1287 
Makowski Stanis.lttW rn 1281) 
Lipowski .J 1\1.of 18 l 28f> 
Plac· 2U 1284 
Lipowski Józef 
Po;r,naiiski l\'fatu'ycy 
Lipii1ski Tmn11s1. 
Ltuiwik Ulµ:a 
i\fan dn I ~li a psa 
13ocirnzyn hrncl 
Plac 

Główna. 

2 Frnnlrnnherg: :->1.h11ua 
1"rankc11h1~r!.!: :-i1.la111<1 
Liingo .J trn l~oJ . 
Silherstein M. 
Borkholt;.: J .. J. 
Jlathklitr n. 

22 128:l 
24 1282 
2() ] 281 
28 1280 
HO 1:!.7!l 
il2 1278 
B4 1277 
:Hi 1:m; 
il8 l:H5 
40 1274 
42 1 :na 
44 l:!.72 
4łl I OH I i\ 
48 IOHI li 
iiO ll!ll 
52 l 178 
ii!f 1171) ;\ 
5H 117ti 
fis ll77A 
Gu I 177 
112 [ 178 
()ii 1174 
1)7 11/H 

(lernert. Jó1.d 
Kindennan Uus1.nw 
And1·1.njow S, 
,Ulrir'lt l~rnilia 
Wlins;1,o J11ljan 
l3all D Jó~l)f 
Trolla.i .bu 
l\fatejko .J1)~ef 

· IUchter Augu~t 
Giesn Wilhelm 
·.'v\lagner Fmnei8iok 
Biilune Albert " ,.;_, 

Kindorman FrnneiHzek :i 
SGhoerer .Jr111 7 
Gutgo 1 <1 l\Iusz1!k 
WJfi11elc ·Wilhelm 

14 

,fl :rnn 
H il:!. tK F 

lfo1·!1t.olil S1do:ntm 
llogttr'ki Malżonl;owi1) 

llnrlt Ailolf 
Wag11t)l' Franeiszek 
Uoi1.lor Hudoll' 
l'rz)·t,yc-ki 1Jawi1l 
Cinzur Karo I 
~foinr Emilia 
Dreiehurn Dnrnk 
Guze Jan 

il J:,imak Karol 
Zinwrman Jol1an 
GI iir· ks man Moritz 
Jlorn11g .l ul ian 
l\.1:ilkll Hoingnld 
Albrnl'!it .fitlius 
Zindenuan Fra111, 
S1Jmt1n Karni 
K111ln Antoni 
\Vol.I' J\11rol 
Kronig Henryk 
Kindornrnn .Jan 
So I al'!1 Cl ns t:lW 
Łódzki .fan i i\L 
Meiwer ,J ó2or 
.J [ll'iSZ A do I r 
Si111lornu1nn i l\'lid11d 
S'f nclernrn1111 Frnn1. 
Szupt! Onst11w 
'][ os.'<1 (Justa w 
Roillenl1;1"h lh.11!1' 
[<'Jnitor Willielin 
Lowkowie.;1, Sin11·he 
llol11no Teo1l11.l' 
ltotlunan J•;rns1. · 

il J\ a iii eh Karol 
Tlrii•krt J\ristfan 
Wal Wilhelm 
Uitliorr Ant.oni 
Kristal i J\ wili 
Horn J.'rio1lri1~h 
A IJi'fllltOWit'Z lisz11r 
R11pnwlit Sukc'.. 

Golca. 
4 ·(lole Fur1ly11a111l 

Plac 
liÓJe U llSl.11\V 
I I 11m1111 :-;,1111 nul 
(li hal lrn A11ton i 

4 Sdrnli,;1, !\arui 

~.I ·:::; '.'iumer 

i li hyp. 
~ 

1:1 ;1211\G 
[ lJ :u 11\.N 
17 -
!li ii:!.! 
:!.1 :l:!.IKL 
9') -·· :lli ;)2L 
:li B2l !\U 
:!.n ;121KP 
:u :u 1 rrn 
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B:i B:!.!KT 

" 

[ tl2(i 
il li27 

:i 1127A 
(i 
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8 

I ti75 
il 

ii t lo4D 
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D lil2ti 
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- 12fl8. 
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IO 12f>:iA 
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1.i~ 12G4F 
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- 129413 

1·2 2 

WLA~t'H'.[Ef, 

Uul1• J.tulwik 
Kro!Jst ;\ 11gttsl. 
I' la!'. 
llochyiisl\i Walonl.y 
(i l'ii n:ip1t11 S1. ymon 
l'la1" 
Knlo1l1.i11,icwk !\ar,, 
l'ol1.ow Hki '.L'onrn.~z 
Woinberg Hrne.Lt 
Da11ii!lt1 1c .J111ian 
St:yurn1'1skl Karol 
Urbanowski Ant.oni 
Pb('. 

Górny Rynek. 

t:ul'.!1 l.11 ])t111iu1 
Wi1lnor Marya 
Wi1ln11r Marya 
l3nrt.osr,h A1io lf 
Bart.osch J\.(lolf 
Fernbac·h i l\la:i:11r 
Gorbor S1wwel 

św. Jadwigi. 

Majewski Pio1.1· 
Plac 
Blolnrnn Ahrnm 
K.ryszok i Eisner 
Eisnet· Emilia 
Brzn1.ii1skl Konstanty 
Brze1.ii1slci Konst11ni.y 
Tliliic;.: J11JillS/, 
l'f at'. 
lVIih1nor Małżo11ku11• ie 
Pla1" 
Fis1.man Majer 
Piai" .. 
Bkert Alelrnandor 
Patuszlrn Jlorn;ml 
Sinrlennan Frnnz 
Plae 
Gorm8U.01·f Wilholm 
St.arbach Adolf 
Bock Jnli tt8'z 
Miatlrn wski Hafal 
Minlkowski Rf1fat 
M i11lkowsl'i HafaJ 

~ li.~17.A. 

-· 1:2f!lil'. 

l l 
B :20 
5 28 
7 27 
!I 25 

li 24 
u :l4 

:rn 
4 B t Ll 

li :11 

8 il:!. 
1() :1:l 
1 ~ ;.~fj 

14 an 
11i :n /8 
18 HL 

l 
il 

7 
H 

11 
2 
4 
(j 

8 

() 

(j 

[li 
15A 
Llf 

ii 
17 
l8 
rn 

l 1177A 
il llW 
ii l 17HC 
7 -
H 1181/2 

11 l18:lG 
rn ll8ilA 
Iii 1187 
t7 1185 
1fJ 

Plac . . 21 1l87A 
· Lipii1ski i lłiadnjowsk) 2:1. 
' Vogel Gustaw 25 

1 4 

1 4 

ii :1 

WLASt'ICIEJ, 

Arkus:i:ewski .Jan 
Miillur .T11li11,,,; 

Św. Jakóba. 

.Joskowi('Z .Jn:-ą:k 
K11rgor .J <tkó b 
Mirowski August 
Knr·1.y1'1ilki W11wr1.y11iu1" 
Sli<<·hlowski ,J nlian 
J{u,.;i11lskii)go A. S11ke.. 
Lipowski ,J óznf 
Ma1·lrnwici Abram 
Raj li1:n lmch S„ Uros

s bnl'g i Kissin 
Itti,ilJ1:111.J1wlt S„ Uros-

sb(ll·g i Kissin 
C!tminfowski J ,r:i li 
Krl'l. f1'i:-znl 
Szwc1t·1· i Ll\jllowi1·1. 
P fo ffnr E Im 
Karol' Arlolf 
Lip1J\\'Ski ,Jt)11d 

Jerozolimska. 

Lii>oehinski Se1m11n\ 
Lihoehii1oki Sanrn1d 
.JoKknwir·z i.J:1k111lnwi1·z 
Kohn i Kriiger 
Millicli i Lipski 
11 lt~c 
Blielrn11m llnrsz 
Cittnr i Crriinb1:rg 
Kopn\ i I:.u.1>in11wi1·1. 
·woinkrn111. Aliram 

Juliusza. 

llit.1lorf ,\.ulmii 
Palr•;1,yi1slzi Zolma11 
ZeU1:rt Aloi1.Y 
Plac 
L\nynr i Wolf 
Jhk11ialrnwski .J ó1.id' 
H.11gonw11t.i,et" l. · l\l1:y1·r 
Moyorholf Teodor 
Waguor Fnln~is1.1d 
Plac 
Meyerhoff Teorlor 
Ogród 
Ogród 
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:.l J 17ll 
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ll:17J) 

1 UlnC: 
1li3nB 

LUlilC 
llililA 

22 llillA 
24 llilO 
~n 
28 U28A 
;w 1L27A 
il:l 
:Vi 
iHi 112flA 
:rn -
40 1125B 
4.2 
+4 i Utu\. 

4(1 

1 14Ul .. 
il l418A 
5 1418B 
7 l418C 
fi LH8D 

Ll 1418E 
Ul L418F 
15 l428B 
17 L438A 
w 1428 

:.l l4l!l 
4 l41DA 
Il l41flB 
8 1419C , 

10 14.L9D 
12 1419E 
14 14191'', 
16 14l9G 
18 H27B 

·~ 1 

J\11u1111· 

1

~·1l 
;::: : ·= :ui 
& i hyp. ~I;::.: 
~I ~:~ 

61 :i
1 

!'Inc: 
j I Plac 

Krn us i: .J n11 
/ Plac 
1 Ti11t11~111;LIL Otto 

:.llJ I L427A 
22 I l.4:l7 

I 
! l'ozut1iisld SarruwJ I I --

8 4 

W alll Wilhelm 
Kryszak i Homerliug 
JUcht.er .Jul iau 

:11 -
5' --

Plac 
Frnnk l'iotr 
Wiurlorlich Kristian 
Flttc 
SchweigtJri, Gu~t.aw 
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2 8 
4 fJ 
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8 11 
10 12 
12 rn 
H 11. 
rn 15 3 1 
18 rn 
20 17 
22 18 
24 rn 
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28 21 
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1 47A 7 4 
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5 -
7 -
9 -
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15 47AI 
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23 -
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Ginshurg S;rn,Ja 
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Ginsborg ]<ir1ieHt yna 

l1rn 
lioh 

Cynam1111 i Kap 
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NoilHws Lllib 
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lfi 740 
17 739 
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4 747 
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Silherstein M. 14 
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Plac 
Baruch Wltttlys 
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Pl<w · 11 tOiH · Buchnei· f)t.ullsl'nw 
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I 
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Bonik i Fnrmnu 
Ifau be Le bert 
.Janin Ernest 
Kolnrnn ,Julian 
Pl<L<: 
Plac 
Schwnirller Emil 
Enrle .Józef 
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Plac 
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I . Wolski Augitst 
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Jfalbirski Enoch 
Krir,e Wilhelm 
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8 
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li4A 
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Wi.C 
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G4 
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Dom Katolick. ement. 
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Bernard Otto 
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Brosz Honri•k 
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Pourni1ski I. K. 21 
Rossa\ski Stanisław 23 
Wielinoki Nu.chman .25 
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Hoffrichter JL 
Hotfrirhter K. 
Hofrichtol' K. l 177 1 1 
Gam pn I. 3 176 
Cl-am po l. 5 175 
Skrudzi1'1ski1)go A. Sukc. 7 -

. Skrndiii1skieµ;o A.Snkc. 9 184-
- Skrndzil1skiego A. Sukc. 2 157 

Lo1he I. '• liiG 
Schmidt H.. () 158 
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Heimrnl I. 
lfoin:r,ol I. 
I-Ieiniul I. 
I-Ieininl I. 
Ifoininl l 
I-Ieinzol I. 
Ifartig Angust 
Ifartig August 
Duhlo I. 
Irnriig Aug. 
Silberstein M. 
Sil berstoin M. 
81lb1wstein M. 
Silberstein M. 
1-Iein:r,el I. 
Konig A. 
Kiinig A.. 
Konig A. \ 
Birn ba11m H. 
Dirnbaum n. 
Birn ba urn n. 
Birnhaurn II. 
Teresa Joh11 
Teresa John 
Szeiblor K. 
Szeibler K. 
Szeibler K. 
Steinert Adolf 
SteiuorL Adolf 
Geyer G. 
Geyor G. 
Geyt!r (] 
ltzechta Daniel 
Z: er be Samuel 
Z: er bo S;imuol 
7.crhe Samuel 
Leonh., Welk. i ll-irb. 
Leonii., Weile i Girb. 
Leonh„ Wołk. i Girb. 
Loouh., Wolic i Girb. 
Leonh., Welk. i Girb. 

Plac Kościelny. 

Lncł1man Chana 
Rudnicki Stanisl:aw 
Jerozolimski foolc 
Plac 
Ciążkowski i l\Ltjcrow 
Ciążkowski i l\fajcrow. 
Schmidi.11 Snke. 
Schmidta Sukc. 

8 159 
IO li}fl 

1 
3 
5 
7 
9 
ll 
Iii 
Ui 

17/J!J 

2 
4-
fl 
8 

Hl 
12 
14 
rn 
18 
20 

'J 

" 5 
7 
fi 

li 
rn 
li) 

17 
2 
1, 

679 
677B 
(i75 
(i74 
673 
672 
fi71 
Ei70 
5iifl/9 
tl63 
6()4 
()65 
(l()(j 

G67 
6(i8 

860A 

l'.l 2 

8rn 12 11 
8lilA 

sv1l 1'G 
srnF 
8!3CH 9 H 
srnK 

srnw 
8140 

fi 814P 
8 814-

LO 814ML 
u 
14 
li) 

18 
814-

Lew kowkz Loib 11:i 
S1.twhlew~ka K. i M. 

Placowa. 
Scłteibler K<trol 
Ciedt ,\.nlouowicz 
Fusek Hys;rnrd 
Miehel Frnnt•b;1,d; 
Szmul Kret 
Gutnrnjer Ludwik 
Trnube haal' 
i\larkert Henryk 
lUehter Jó:r,cf 
Miinkn R 
Miinko R 
Miinko Il.. 
Miinlrn ]!,. 
Mii11ko H. 
l\'liinlrn H. 
S:r,pilal . 
Rich I er Józef 
Rieh ter Józef 
H.iehter .Józef 

Podleśna. 

Stowar:t. pi1~lrnrr.y 
Giipporl Karol 
Pltw 
Beme Albert 
Zi I ki~ I>. U. 
!\foyer Toodor 
Fcrenba"h Jlunryk 
Plac 
N est lor Ho lwrt. 
Kin1ltlrnuw R111iol[ 
Plac 
Drowi er. J 11li11s1. 
Oborlll<Lllil Enti I iii 
Hecl\ Wm. 
Pl11i; 
Plac 
Itosena Sukc. 
Plac 

Pod rzeczna, 

7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
2B 
25 
27 
29 
Hl 
HB 
H5 
87 
:lfJ 
41 
4B 
!~5 

2 
4 
(j 

8 
10 
1.2 
14-
l() 

18 
20 
22 
24-

:W 

133 
1B2 
lBl 
130 
12H 
128 

75 
74-
n 
83 
84A 
8fi 
72 
88A 

89 
fJO 
90 
25 
26 
27 
28 
29 
i!O 
:u 
ill 
:12 
fi8 
fjf) 

70 

7lA 

7l 

1 fj7:>A 
il 1104 
5 1104-A 
7 Ul?.G 
0 1:111 

1 IHli 3 1 J\.nt.uorn Suki!-. 
W lll'tiigur Lu ze!' 
lkrkholtz J akó!J frnk 

9 lH:WS 
11 I il25S 
-1:: 1 Ul:!ii 
l:i ! rn lf>A 
17 i 1-J!ł8W 
I\! :i rnf• ->' ó lil4- ~\ 

WLASCICmL 

a 1 Ciążkowskingo Sulu~. 
Zalcenstein Bracia 
Szpigel J ó;:ef 

' 

Praszlrnr Clrnim 
Cwsuiak J auasz 
Czosniak Janasz 
Tyller Józef 
Szweiccr Dawid 
Zakrzewskiego Suke. 
Zakrzewski l"ra.neisztik 
Lesze:r,yitslciego Sukc. 
Llsman i Puirrnilski 
Wit.1isoi1 i Brncziitski 
Kiebwowic:r, J akó h 
Plac 
Plac 
Pl!w 
Poznai1ski I. K„ 
Powai1ski 1. K. 
Poz11ai1sl\i I. K. 
Flalrn Józef 
l~isenberg Meur.Lel _ 
Kaliitski Moszek 
<:rertner I. i Leizor H 
Ho son baum l Za.i bt;rg 
Karmiol Hors:r, 
'l'rylrncl10wski Stanbl. 
Leitl o w ](1bro l 
Leit.low ](Rrol 
Urnski i Joskowi<':t, 
l'oz1wi1ski I. K. _ 
1'mrnai1ski l. K. i .I an-

Idol Szi. Cy,osniak 
Poz 1ic1i11\ki l. K. i .J a.11-

kit'I S:d. Cwsn ial\ 
Poz11ai1ski i Snwaisli: 

Podzagajna. 

5 :1 Han ktl ,\.ilu Il' 
K1111lrnl U. 
]\ lllli'8l (j. 
Zoiforl M. 
Mihwor Malż. 
Urn .J11lius;1, i Krentr, A. 
i\fajorgo lil U 11s1.aw 
[tykerL W. . 
Fisr.mau Mewr 
:-Jr.yn1<d1slrn Ant.ouina 
I' ltc1· 
Mu11upol 
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(j) 

~~ 
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•\fJ 

o .;:: -er.:. o liyp. ·~ 
hyp. f>:: p; p. f>:: p. 

"' 
(j) 

~ ~ d) ~ ~ (J) 

~ ' P:i ............. 

J Południowa. :12 42U 2 !f 
;\/1. 41H 

1 25B 4 Hosor1bl111n 11.a:;kol B6 Hli 

3 485 Hoso11n S.tkr:. il8 t1.lfiA 
5 Mlt~ Srelrnik St.ymon 40 !1.llf i\. 
7 4fl:I Sui bort Bnrnk ;~2 !IJB 
o 402 l'inCY.OWSki Mosy,nk !1.ff 412 

11 490/L Abol J.1'ryderyl' ![(i 4U 
1:i lf89 s,mta11 llonryk 48 407 
15 488 Podmulur i Uybak r10 -
17 487 I ,itmanowic1. lVIo:;1,uk li2 t•07A 
19 487A ŻylC<Jwslci K1LY.irni«rt. f1!f -
21 1420 Sl.<trlw (:; 11sLaw !i(i !•02 
2il 1.421 Wys1.uwlar'1ski i Jlasl11 !i8 400 
25 14.22 L"onil,e1· i llirs1:ltl1<:rg" GO HlJG 

Heinrich i J<'lorn 62 iJH5A 
27 l42:ł H. Il.1wdlmki11, Il. Habi- ()!1. -

nowicr. i A.[[. 8obocki ()(i -
2H 1424 Ho son .J akó Li (i8 -
ill l425A. Do11chi11 l\'lu.izuo;z 70 ·-·~ 

il3 1425 b'otl inii ,Ja11 72 -
35 l42il 2 4. un~sncl'a (i. :-iuke. 74 -
31 l!1.2B (h:ss11orn ll. Su kc. 7(i -
BfJ 250B Sodon:> I.mm. i Kuni.w 78 ilS!lA 
4T 2MJA Stiller i Lliolsiowski 80 --·-

4" ,, 281A Stiller i Biolsr.owski 82 --
45 278A Sti Llor i Lliolswwski ·- BS:l 
47 1443 . Stili er i HiolSWWHlc[ 
49 4GH Stil I Ol' i Iliel~r.owslci 
51 4liD Stilloi· i l\io.lswwski 
5il - Plac I :!i82 10 r, 
55 - PIŁlC H 2ilil 
57 - J'ltLl'. i) am 
59 - Plac 7 Bl2 
(il - l' Inc: H all 
(iii - Jllt\l: LI il lll 
05 il27 Kr1rn!i1sl'i .falci'>11 I." ,, i!OH 

2 2152 l1 4 Son<lrowicr. lzrnnl 15 :l08 
4 447 l linii u i Di1 l.rieh 17 - :.l 4 
G 448 J '1· usy,yi1ski(1go S11kc. · rn il07 
8 4MJ Wolborg l':nlifl 21 H07 

to 450 .Tl.ap po por I. Leon 2H ilil(i 
12 4M Meiranz i l'orlu 2ii :rntlB 
I'~ A52 G11trna11 Bornk 27 :rnnA 
LG 480 2 !1 b'utnwn Boruk 2D Bi\70 
18 4-fU Berli11 tL 811k<.'.. ' Hl mis 
2lT N~82 Salrnnnuwi<:·.z /.ol111<rn aa i\4:1 
J~ 48:1 811lmn11 o w i cz /.nlnrnn --·- il77A 
2/~ 4-84· Wn,r8ZiLW~ki Zacltarjas:t, 2 2il:.l/W,i lO '.! 
2il 48ii Fisolror L111lwik 4 2!17 
2H !p)()_,./ ·' Uoichu1'1. llrncia (i 2118 

I 
~ r-411JB Lowkowicz 811t.:łwr 8 2\JB 

---~ -
W LAKCLClJ~I. 

Krn11ic<U' i:olr11a1111 
Eis11<:1· 1/.1111" Ir 
Kr<Lk<1wski A !Jram 
J\ "'"": 11· i •~z :-\~lama 
SI.ark l1'ryd.ryl'i1 
Bornsl.ui11 l•:lia:;1. 
,J asii'1ski .h\1,nf' I'la1: 
,J asii'1.-ild .I (1zor l'lae 
Uuldnnr l"onli•11a11d 
(iuld111q· 11ordy111uHl 
(iol1l1tur 111H'lly111\lld 
Piw· 
SLlllnr i lli<:lszowslii 
Bnrli11 !11dtll 
Cl1al 11pslrn 1'11.11 li1ra 
Zurni11 Marl'i11 
l'lac 
l' h"" 
l'll\I' 
l'l;tt• 
I' IW'. 
1' ]l\(• 

J'J;L('. 
J,lll'it'. .\ l'tlll i I ,@poltl 
l'.ln·· 
I' I a<" 
]\DZIJ1·huw.~l\i1 .I 11lia1111a 

Północna. 

SY.yki1:r K 
S:t,yki1n- ' .l 1 ~ • 

lloima11 i Vronrn11 
JV1iehu.ll1Wi"z i liu1.1ua11 
Cy11anro11 l1'.t1k 
Uozdzik llnro,1, 
Morgi'.11sl.nin Il. i .I. 
l<'i I iii' il Al h<:rl. 
l'la1" 
,J nlrn bo w i1'.t. J ]l:l'SZ 
nrni<..!1111'11 Aro11 
Orlrn<'lt Mi<'.hal 
:-\0111~11 IJ<:l'g l\lnsink 11. 
N oim 1L11 E1lwartl 
Ni:i111a11 I•:, l w nr<l 
flo1·111a11 Il. i I\ ohn L. 
lli1:d"r11m11 lin linl'I. 
Wl:ilhar'.h l!.11 doli' 
Ci I i"li Sz v11w 11 
l\11lr11 Sza.ia Mei<:I' 
l\.11t'.ll1l1'1,; ki MusY.<:I; 
Miill1:r \V ład ysl<Lll' 

N u nwr 
~ :"..,; 

o:f ;a 
w '1' 

.:= ~ 
·~ . 
~ ~ 
,a<~ 
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- 1'.Jl 4 10 a oo 

iL 
12 ao1 
14 BO:! 
lG aoa 
18 BO!~ 
20 BO fi 
::?.2 BOU 
24- 2LM 
2(1 2UA 
28 210 
ao n 
B2 10/11 

1 521i A „ 
;} 

"' .. 
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7 lil24 
n lil:!i) 
ll 1:1:.w 
l:J l:l:WA 
15 J.:·J27 
17 rn2s 

I 
w i;-;~n 

I 21 ] 104 
-J•.) 

~·· 
i u;i ... 51 

•)„. 
~;, 1 L2ilA 
25 ll2BA 
27 112i:!A 
2H l UJ4 
a1 lUJi:l 
;~:·l :1rn:: 
;;n lHJBA 
;:7 1224A 
il!) 
!i,.L i2·24C 
4i_ł 1224J) 
4fi 1224}j 
4-7. lli'>tlC 
!i-!J 
;-,1 ll!J8 
fil 
51 ll!J7A 
f>B 11m 
fi[) 

57 
59 
ul liHWA 

' '· I· 
I 
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.Miilkr Włallytibw (i:l ! u 111ll 
ChujrHLl'CY P. i E. ~lalż. (iii I 1::1111.\ 
Fihid1 Alll<'rl !i7 1

1 -

.Lowkowin~ Abnu11 ti1J -
Anstadt Frydryd1 71 i 
Hii lmr1l' titnfa11 7:: i 1.::1111 
Bnrlin"r ,Jilkól1 /;) ' 1::1111 
Pirwznw~ld A.ilrnrn 77 1::1111 
Machnik .J<L11 7\1 rnoo 
Monszein .llw hol S 1 t:2f11iE 
Bnc:hoftrnr;t S 11 k1~.. 8il 
~fass Ernm<L 0ukt-.. :2 ,;:,?7 
Ilolonów :, :iJoJ: 
Uchro11k1L ChrY.<:~l'ia1'1sk. li. 

Przejazd. 

::; Low arz ys1,r111 i c: 1kac1,y 
Straż Ug11iOWiL 
Plac CykH.stów 
l'n.rntia lrntoli<'lrn 
Gehlig UtLo 
Gd1lig Ut lu 
Gehlig Uti.o 
Ciehli'!.t Ot tu 
(iehl ig Otto 
Gehlig Otto 
fi ehlig ()lto 
.Hc:i1mJI L l 'I 1v: 
Hc:inz,;I l. Pbe 
Heii1zel L Plac: 
Hoiuiel I. J'lat: 
Po<l1rni1ski Samu1~l 
Schlussilorg l\Iaksym. 
Rysd1aka Sitku. 
ltysdmka Sukc. 
Gosni;r (i. i l\forya S11k•'. 
Plae 
Zeillel Mal~. 
Wilecka ;\larya 
SliwL•rski \\'htdyslaw 
RndeJ;:,~r Julian 
Phw 
\Vieht:rt Jan 
Pin<: 
.farisdt Floq':tll 
Sr.ymankiewic;,i Ig111Ley 
Plac 
Piat'. 
ł'hll' 
lbtl'I' Lt•upol li 
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1:2 
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rn 
18 
:!O 
2:2 
2-\. 
:!ti 
2'> 
;w 
"H) 
i)..J .„ 
iJ.+ 

:-;11 
:~s 
411 
4:3 
-'ł.!ł 

41i 
+H 
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f)~ 

5ti 
58 
liO 
i'•) ,_ 
H+ 
lili 
()8 

70 
72 
7+ 
7f) 

7S 
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s·> 

il/ 

fi:2;)J: 
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1 il'f2 
i::41 
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1::::11 
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l:.1;~4 
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1:::11.\ 
i:-::-w 
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l 1:21 
l t!ił.\. 
ll!l/ 
1l!i8ll 
l l!l8 
IUIK 
1 Hl!l 
1:2011 
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l:J:J;IC 
lJJil.\. 
llf1:2F 
llf1:2E 
l li>JC 
llii:lli 

1 lfiJ.\I: 

fil O 11 
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l'l<t" 
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~l iil\„r .J••. ·I 
~lilll.-r .!111„f 
~/y111~i1•\\.i1'/ ,l,tki1 
:·~~/,)'!!l)\i1•Wt1'/ .la~;11i• 
.\li1ll<-r l.111!111.I.; 
!'Ja.-

.i lili!l-'.\~JJLt~! .\J111'łit: 
(:1,1t111alt-';;1 .I 1:\i<1 
I Z«lllilllc!ia .I iJli.1 
ll1·r!'.1·111,,.1·c: ~I"'/"~' 
\\.""''"r li.an.Jin., 
Eiknf„ld 111<!·"1 
J.an 1L111 1 t;uli1 ·) 
/.it iJ;, Ii.:\!'" I 
ł!i.lh'il ~lik". 
Fi1:i\1111w 
Tra!w;,r11.'ki ~I 
_'uj,;I ! .i Lura 
l'i.t" . 

1 Ur11.-~ \\"il 1 i,,,:d 
\\'11la11:;.1 ~111-:·'. 
li.iili1J1·l Thi.„1d••1 
1'lt11• 

I I 

.ltir1„1·!11·1· i\;u·ljl 
ll11fri.-li11·r l\ u·,,\ 
~iluta .\ll;!ll'LI ~,I . 

Siu11;t .\1101Ha >11:,„ 
Sinn a .\11c:u.-ta .'-1if; "· 
lil'a!.!I' l·"T.J\'11;u1d 
.J;u·i,„Ji Fl.;i·1a11 
Laud<t11 i Jl„l·irnllrn 
:-.: ·liieJJ„ l\q,\ol i 
s„:hi··ll·· u i'i"if 
l'l'll>!.Yt11111-.>1-:i .f 1•Z' ·i 
1'rn,1.i·11uv.:>:d .J ,·1z„f 
::dom1ii1·ki lkraa.rd 
SlrH11nkki J:„r11;trd 
Slo11111i<'ki t:"rnard. 
(i 11 l'.!• il il .\liraw J,. 1·h. 
/'.ac:.111:r ll. 
Lu\1·y11 :\lar«1·lli 
Ll)ll i 11 :\lar.-,•! li 
Pliu: 

I l\l1S•.·llk11 :-:.i11hlli 
!'la" 
]'Ja •. · 
lil'ltli~ At!ulf 
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1:1 
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17 
rn 
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23 
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27 
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31 
3B 
35 
;n 
ilf) 
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43 
45 
47 
Ml 
fil 
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55 
fi7 
59 
61 
63 
()5 
;1 
'f) ti 
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H 

75 
7 
7 
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7 
H 
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B 
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!l 
Jl 
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!Z O) 

~ 

1131B :) ;1 
li.lin H I 
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- 5 ?, 
-

!l50 
950 

! D41l 
-

1020W 
1020/\. 
1022 
1022A 
l023A Il 

-
mis 
-
-· 
-
-

lfl38B 
-

9iHA 
-
- (j 

- I -
9618 
%1lt 
961C 
961CH 
9orn 
9610 
91llG 
9111 'vV 
9tilB 
96LA 
96lF 
961 

-
HfilfA 
HHOB 
9GOA 
9()0 
m;o 
Hfi!I ; 

HMlH I 

959 
~lfiH 

-

WLASClCIEL 

llerµ:nr S1.11111 l Zt1w1:l 
%it~glur ltn1l111!' 

Przędzalniana. 

Plnc 
Plac~ 
Piai· 
Jansch K. Pladek i 

·Jagielski 
Fatlik .fan 
Plac 
Brze1,ii1&ki Karol 
Brzeziitski l\.11J'(JI 
l3rn11rl Michnl 
Lehumn A.11g11st 
Hoszczyiiski Joznf 
Plac 
Lit.ko A. i Kanec:ka J. 
PI11c 
Plac 
Plac 
Plac 
Dohring Dortold 
Doli ring Bertoltl 
Gage fr usta w 
S1·hoibler K1trn I 
tH1 ibler J\ <Ll'O.\ 

Scheibfor Karol 
Sc,l10iblor Karo I 
Schcible1· Karol 
Scltoiblor Karol 
SL"łwi blor Karo.I 
Sełwi b !er Kt1rol 
Scheihler Karo I 
Sc·heibler Kttrol 
Seheibler K11rol 
Selteibler Karol 
SL~hoiblor Karol 
Scltoi!Jler Karol 
Scheibler Karol 
Ogród Scheiblern 
Szpital 
IIoinzel August 
Heinzel Augnst 
Ogród Hoinzla 
Ogród Heinzla 
Korb Angnst 
W1:lnkranz Janko! 
Zitlrn F'ra1wisu1k 
RicltLt'1' L111lwik 
f' ltH' 

-...... ...... 
,rj "' "' . ..., 

Numer o:l'"' 

""' w ..::i 
.;: O) 

o ·=:u; WŁASCICIEL 
p. hyp. !;:: IS:. 

O) 

;.?; I IZJ 

951 9580 () 2 G1foi1:ki Gnstaw 
m 957 lto1lwald KMol 
99 H57 Prup1: Gustaw 

101 957 Steinke Il1utolf 
103 957A Sl'!wbel Karo! 
10ii - Meisner I. 
107 ·- Meisner I. 
109 - Meisner I. 

2 1300 5 8 Miiller J ózof' 
4 1300 i\'Iiiller J ó:i:ef 
() 1294 Hiller Frydrych 
8 1294 Rogożyitski .J 1\:i:ef 

10 - Ph11: 
12 ·- Pia<~ 

14 - Pl111: 
rn - Plae 
18 - Plac 
20 559C Beck Jul i 1t11 
22 - I Plac 
24 1254 Grnuni•„ Wilhelm 
2() - Plac "' 
28 - Plac 
30 1255F Heidril'l1 Toolil 
B2 l257A Golda .J ózof 
3!~ 1257A Golda Józef 
3ll - Plac 
38 ii<lO Wagner AdoH 
40 L447 (J 2 Schoiblor Karni 
42 1448 Sehoiblor Karol 
!;4 1449 Sr:lwiblor Karnl 
41) 141)0 Schoiblor Karo.I 
48 14501\. Sl'!wi bier KtLrol 
50 1451 Sdtei bier K11rol 
52 14ii2 Schei blnr Karol 
M - Scheibler Karo.I 
56 9G2I Trullaj Jan 
58 H1i1D Sd1eiblnr K11rol 
fi O 962E Scheibler Karol 
ll2 - Sf~boi bier Karol 
()!; 962:\. Sl'lwiblor Karol 
()() -· Sc:heiblor Karol 
1)8 \lli9 Scheibler Karol 
70 - To ich 
72 -. Schei blt~r Karol 

741 H70 Stoigert F. 
7() 971 Stoigort ]i', 

781 - Płcie 
80 H72A Me i or Hipolit 
82 972 llilbkr .J 1tlit1sz 
84 nn Nasse Antoui 
8() H74 \Vag11er Adolf 
88 974- Wagner Fra111:is;rnk I 

..... 
i::I 

'.~ Numer 

8. hyp. 

i:io[ n75 
r12 gm 
()4 977 
~Hl H78 
!J8 979 

100 ~ 

102 -
104 -
10() -
'108 --

- il8:lG 
„._ 45BA 
- 142tH3 
- 452A 

1 576 
3 57llW 
ii 57()/\. 
7 57G 
9 575C 

l1 575C 
13 1082K 
15 1082C 
17 1082D 
lH 10828 
21 -

2 575 
4 
(i 575 
8 

10 
12 
14 
rn 
18 
:.lO 

ii75 
57iiB 

2~ t083N 
24 l08ilD 
2() -· 
28 -
BO -
il2 -
34 -
36 108il 

WLASCtcl l·~ L 

ivieizner ,J ózd 
Stolz Gotlieh 
Meizner Józnf 
Meiznor J l'lzof 
J\Inlxnor .Jóxof 
Plac 
Plac 
Ph~C 
Plac 
Plac 

Przędzalniana .lf~ 2. 

ii 3 Miiller Karol 
So1111enhorµ; b. Fu.br. 
S11bolHki Stan ista W 
Kim fol J 111it111 

Pusta. 

I>-> 
i':'1 
·~ Numer 
.~ 
;5. hyp. 
;il; 

1 HM 
a llfJT A 
ti fl97LI 
'i GH7C 
H GfJ7D 

11 (HJ7 
l3 69tl11 

iil l\\.Jt\; 
17 6H7X 
Hl -
21 8iilll 
2:\ 8511" 
25 81\IG 

2 ()!)(i 

() --
8 Hii~ 

10 J•\t\H'. 

fl 2 Neuglllrnuer Reinhol1i L -' 
Adamct.ewski Jozef H -
Hoffman .Jnlhts1. 5 558H 
Eglcr Fqdry<·h 7 5fi8D 
Hiffer Henrylr n :i:i8E 
Hiffer Henryl>: l1 1288A 
Si!br.rsteina l\L SLtki', lil 1285:\. 
Si!hersteina M. Suko. 1fi l284A 
Sllbern1,eina M. Sttke. 17 128:.lA 

I 
Silbersteina l\L Snkr. rn 1282B 
Plac 21 128:iA 
Warehiwker Jakóh 23 -
Ogrod 25 L280A 
Warchiwlrnr .Jalcóh 27 -
Plac 2fJ 1277 
Hiiffer August 31 l276A 
Teschenrnchor Wilhelm 3:1 12H 
Teschnmacl1or Wilholm B5 -
Plac 37 1274 
Si!bersteina M. Snkc. BB 1273A 
SilbersLoina M. Sukc. !;1 1272A 
Silbersteina M. S1tk1~. M~ l090A 
Sillierstei1rn M. Sukc. 45 1090 
Silberstoina M. Sukc. 47 1ono 
Sil borsteina 1\1. Sukc. Ml lOBOA. 
Silhersteina 1\1. Snkc. fil 12()8 
Silb<lrstcina M. Snkc. f>fl l21l7 
Silberstoimt iVI. Snkc. 55 l26Hl<' 
Si!bersteina 1\1; Snlw. 57 12fHlD 

Radwa11sl<a. 

Miilkt' l<lmil 
L11ka.i Ile1'nli1nlt 
Eclrnrt, Leopol1l 
S;;yk Szlnm11 i Clmi111 
\Veintrn11b Ch. M. 
Nasielski Leweli 
N"t1 w tlił i\t e 11tt d 
Szo1rnr Bernard 
Sztranch K<1ro 1 
PlM 
Leipolcl O~kar 
Itc:<llke L1t1lWik 
CysLnl Angnst 
Mal;; i Simr.l\w 
Pl ar• 
I1hi•'. 
lŁy1·hL1:r Zygmunt 
Gampn 

Rokicińska szosa. 

fi :l i(wolla Skwor 
::::ll'hoihl r K. 
Si11dor1na11 Fnwz 
Sindnrman Frnn1. 
Sinrlorman Frnn1. 
WarciWker .Jnkl'1b 
Knrtzwig AdoH 
Eglor 1\fote11sz 
Koźmii1sk1t 
Jany Karol 
Scltciblnr Ka,rul 
Plac 
Lnclwil;; Adolf 
Plac 
Okna Leih i Tnbit•s 
Kittz Mosznie Ln.ib 
Alt01 tfamnol 
Pl<w 
Mar.nr .Jottchim 
Kachiirnki Aleksander 
SclunHz Louis Ksaw. 
Kulik Antoni 
Honig J;111 

W arrrier Adolf 
Meler ]{rr.ysztof 
Ciupa Andrzej 
Glas Juliusz 
Paul Ferdyiiand. 
Santor Stefan 
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;g -Nu1uor .~ ~ :r N11mor. lfJ ~ 
0 

~ WLA~G!Cll~L 0 .::: ·U'; WLASCICmL 
o. typ. ~ i:' p.. hyp. ~ .,: 

~~~ID-r-~.,;,.;.,;,.;,;,;,_~~~~-+~~~' \----~+fl'.:i-~'~lp:j=~.;.---~·~~~~.:...·_· 
5\J 1:W5 
(il 1204. 
Hil l 2(iil 
!jfi 1262.\. 
li7 l262B 
2 -
!~ 

() 

8 
10 
J:>, 
l·l 
w 
18 
:>.o 
:>.2 
2!; 
20 
28 

:JllOA 
5(JOW 
iltiOG 
floOG. 

i)fiOF 
ti7fi0 
()fa 

li75 
u75E 
n75W 
ti75A 

l 74.0 
a 1rn 
fi 
7 
H 

11 1827 
Lil 826A 
lfi 825A 
17 825D 
W 82fiC 
21 
2B 822A 
25 822AAB 
27 821LA 

2 745 
4 7451) 
(i 745 
8 ·H5C 

lO 745B 
l2 828 

H 828CC 
LO 828H 
18 82810 
20 82808 
22 8281<' 
24 828G 
:J(j 828CH 
28 8281 
30 828K 

.() 2 Brnun l<'er1ly1rn11d 
Stc111rnl U11sl.t1w 
S;r,u1•ler Henryk 
Urn en ce1,t nr· J akó h 
W itrnnt· Ado Jr 
SzniblPr K. 

„ I 

l'l;ir 
Wagner A.1iolf 
Biedorf Antoni 
Sinrlnnunn Fran1. 
Siuder111a11 Frn111. 
PLw 
Sinderuwn l1'rn111. 
j\fajowslrn Piotr. 
<i age i S1·luilor 
Sindernrn11 Ed11ard 
Slrnrllck i:ita11it1law 
Ulrich Ford. 
Handke i\.dolf 
Monopol 

Rozwadowska. 

Pijała A. i I. i:inke. 
Fi.iala A. i I. Suke. 
Plac 
Plac 
Plac . 
Wa11.orn K. Su'k'c. 
Jablon i\Ioiur 
Knnkcl August 
Bngdai10w Egor. 
Leonard GustclW 
Plac 

· Wojdnslawski Jakóli ~ 
·P11sch lfoitilia 
Pnsclt Hoino.lrl 

· !-\teignrt Teodor 
' Lubo1ynowicz Malż. 
· Gutstart L. i CJ1. B. 
Ilnicki w. 
M usirow i1"z Frani. 
'.l'oronczyk A. i Hose1i-

t.hal I. 
Larnprncht Karol 
Marczewski Wilhelm 
Klinger Fonly111111 cl 
Prnssak Oskar · 
Pitzman Antoni 
Bef'lrnr Wladysluw 
Krauz Herm. · 
Sehcingals Jan 
Kamerer Jan 

;) 

7 
2 
2 
4 
() 

8 
lO 
12 
·1 !1. 

G:l!l 
1)~0 

li HO 
lii\O 
li27 ,\. 
G27C 
rmAA 
fl27Gl1 
li27G 
1127C 
n27A: 

lli ti27S 
l8 ii27B I 

:2() li27ll' 
li:~8 
li27 

·1 121ii5 
a 12G:'> 
5 12Ci5 
7 l'.W5C 
fl 12GiW 

11 -
lil 1:W5C 
15 '12(J()(i 
2 -
4 l2MA 
() 121>411 
8 1:lli4-C 

rn t2(iA 
12 l:Mi4-E 
14 12G4A 
16 1271 

1 -
B lllfl 
5 
7 
H 

11 11Hll 
1fl 11140 
lii 1 l14B 
17 1114J~ 
19 nHF 
21 1114F 

'r:n 

Rżgowska. 

12 2 Mawrkinwi1:z i Fnrnh. 
i\far.11rki1,wir:z i 1-'ernu. 
Leonii., Welk. i Uirh. 
Loonli., Wnlk. i Uil'b. 
Barf.osr·li A1lolf 
Lewknwir'.Z Lnon. 

(' •) J ~ 

() 2 

I' 

l\fol w irlson E.lia~z 
Drnlrnr Fiszo] 
Poi/~er A11gnst 
Czt:pn Wilhelm 
Des;r,yii~ki F1·ll1WiHz1:1i 
Jl]Hf'., '\ 

Stok.las \Villinlm 
.~·rilWilllrl .J1.1.litt11 "· 
lrzaslrn Anloni " 
S1.ofarnw W lodzi 111 ierz 
Stolarow \Vi.1Hlzi111ien: 

Schetleja. 

Kunert A. 
Milrnl«tje;r,yk Wojr1i1:1,h 
Fjs1:ltman Ar'on 
7'itleionko G1:wgor:-1 
Zold G. . 
Ze.Id U. 
Kalisz' ,J ó;r,ef 
LnssoJ .T 6zof , ! 
SclteUe.i Henryk. 
])1wzlrnl l\faryt1 
M,d.ys .Ian 
Aril11ww .Józof 
flibsz Marcin 
Egler Daniel 
Chi,rs11i•irnlri .Pawet 
Tfrinzol i K1u1H;r,er., 

Składowa. 

5 3 Ko.le.i 
Kole.i 
Kolo.i 
Kolej 
Kolo] 
Finlrnnst.ein foc:k 
l\fa~Janlrn foek 
Hos"nLhal i Fc1·s1.1:r 
Hesse l B." i 11 u·ril rl 
Pubant.;: Unstaw 
Wonskc Juliusz 

I 

I 

ll::.~11~!1=-~.ll ~ :\111111:)~·~-··1 ~ , WLA~ClCHiL ~· , 
hyp. 1,·~ ~ 8.. liyp. ;;; id 

1~ a.i I " i:i:: ID 
....;. ..... __ ...... ~1-~ ..... ~;..;....~--~~~~~~...;..~-'·-:-~~-+--:~P=i"'\-...... ~-~~--·~~-

I 5] a A.lL1u1111 i Wolf (; t!li1:·~- ) 41 :lil I Jl4!\ 
:li'i 111!;[ 
'27 LU4K 
:lU IU7L 
ill li 14i\f 
:w l 1 ]4. 
:l\J 1114 
ii7 l 1 t!fl" 
:l!l 111:) 
!;J 
4-n 

:~ U.iil 
4 J 1J3!J 
li 
8 

!Il 
!:l l LlBil 
tt; l t.WC 
Iii llV:A 
18 I !Jilt: 
20 LlWF 
2:.l 111;){) 
:.l4 llWN 
:JG ll!Hl 

28 Ll!i.l 

! I :-:J1l111rn11owkz /.nl11t1L11 8 f,U;\J j\l 

I 

Sa11dllorg .): Co. !O n:lill\ 

11
1 8<d111<1.nowir,z /,a.!1111111 12 li!tl·L\ 

l'rr,yj"rnski i\l i1·hal '14 [;l~!fl i 
I Dilłm:1wr J11li11 sz Hl tHSL\ 

I I Kopdnrnn i\fokr rn 
i Jlirtl1ir Tu111l111· 'JO 

l

i Kopul11Hlll i\foiur ~2 
Plac 24 
J>lac 
Bra11dn 
llrnndu 
Brn11dl' 
Ogrócl 
Ogr1'1d 
]\(~1hinrz1twski Piotr 
l\·(~i1n Angnst 
Sz1uil.lrnw.~ld A11lo11i 
Daelmrin Natan 
Zigarllo .I tt11 
.(llrn11su1a11 i Untu1· 
·l\mLler .J1iliusz 

•) a 
5 
7 
\I 

11 
l 'J 

" Ji) 

17 
!!) 

I l"!el'for l<'rirlri"11 

I
' Jaworsl'i J\ 11tn11i S11kc. 

2~ 
· K1rr:1w,;kklt 4 

U;Bti-
111:11 i 
tll,IH 

8~ 
8!)1\. 

SL 

iiO ,.1113 iL .... 
:!2 LUBM 

.L.8Pi ·.W<.lk 'v\'.oJcinc:li (} 
1 :-:Jpi1:wak ,fozof' 8 

I 
Sc:ltwarc llra"fa 10 

80 
:l4 l llilN 
BG 1lti10 
:l8 11101' 
j() 111il I{, 
n 11rnlt 
42 1200 

1 H:l7D 
il 1Ail7E 
fi 14il7 
7 u;17C 
!J 1AilBL 

1l wrnM 
lB 14.BaD 
15 14B3F 

l 7 14BBF 
l!l 
21 l lHA 
2?. 
2 1Jil7 
-l 1 14.flHO 

I 

Kal.nzlrn S~1;zopt111 12 
, 'v\Talt.ur łtt·rngol1l 14 

Hansor Uudolf lG 
Frindrnan ,\bi a111 18 
Sl.11pni1;ki l•:d111111Ld :lO 

Skwerowa. 

Ol:ozer i Szezociiiski 
Kro11111<rn l\'Tei lec·h 
Lipiiiski Jakt'lb 
Hnrwitz Kissia 
Szn:ier G 11stnw 
Bornt1l.oi11 Uszor 
Stofanns Erlwanl 
l\.rns1wlci l\1e11tfol 
l1t1rk 111ic,iski 
Krnsurki Mnndel 
Phtt• 
Sogal Chaim .Jnrla 
L·iznia 
Slillt:r Arnoltl 
(!oltls111lt:\ Ilronisla,11· 

80/\ 
811C 

!Jl 

ilBRH 
n;·~NC 
;i;JSll 
il:lS 
:{B7 

:1:17A 
a:l7AA 
;;~:7AB 

L11lii1'1ski A1Jrna111 
\Vnlil A. J. 1:. 
l\111q1.-;ki I,l!11111·i· 

il l\.lll'Zjl,Iski L11op11 lcl 
))it111111· i\fa11<1;,:i1' 
J.t.y111pt•I (;l'l'SZt\11 ~;11);1-. 

J\1'dzic:rz;tW:ilii l'iotr 
j.'i.11kol~l"i11 k<d\ 
!\ok.i 

Smugowa. 

l l\.tlllLZ Frn1\I' 
Tlh•1k1'111<\11 Ho1Je1·1 
Pl<lt" 
l'li\t'. 
Fine 
Plill'. 
Pliw 
l'lar· 
Pl111· 
Pla1· 
Ogrc\il 
Dri~11i:1· \Viil11'l111 
Driznor Will1ul111 
l'Jar· 
Of'hronlrn '"hr~e~d1iit~k. 
J'];\C 
Weintrnuh i U rii11.o;l\Ji11 
81'11t:lltH Adolf 
Pla<' 
ilfakowski Sta11i,ht11· 
Plae 
Plac 
Plac 
Plac 

Solna. 

HarL111a11 ,J ózd 
Ifart.1111rn .J ó>w l' 
f(Ot'llll'llSSOl' I. S11kL'. 
()Jsz1·wt1lcit-lt M 11.Jż. 
Ć'Jot.li1'11 i Dat'l111ri1\l' 
J\011 L1:ib i lfoi111a11 Il. 
S1ill1 1 r1111lll i Herman 
:-;1i\Jt,r111i1H i lfornrnn 
ll11ruc·s Lt'ib 
\lnrgt\I' Chai111 
Silht:t'llflI'g Eman. t\T. 
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"1 tj N "1 

....... Nu1111:r 
c-:$' '!..) ·c::. N1111111r ,__.. <"EJ~ ,,_, 

.s .~ ~ \\'lu\.8C!CI I·:L ,...., 
o c l1yp. 
;;i. hyp. I:::: !:'.: 

p, 

"' ;.;; p:;"' p:; ;.i; 

I Bil7U >) 4 l(nw:dsJ;i i\!osz1:k :i 'i.!)(j 
12 
14 :m7 Noi111a11 J•:1l \l'H l'1l 4 4!)() 

i) 497 
Spacerowa. li Hm 

Mir~1:zystaw 
7 4~)1) 

I 78fiD n B Piukus 8 MM 
a 78:\A Friedlundo1· i Tltiu11om. !l '1W 
i) 782 Lkhl.e11s11:i11 Zygm1111t. to fi.Dl i 
7 78lA UJ01·h i !\.roto wski l1 ti!l7 
D 780 Kamernr .Jan 1~ Mlfl 

11 77HA . fak11bnwiez I\liLlrn i n . 
l?, ' ·l!Jli 

1 '·' 778U J111kiol l\rn1„ia 14 4!.!7 
" .Juliusz 

Lf> 77GA K11nilzo1· li) 4!17 
17 775 Sclteib.lur K. Jli ·IM 
lfJ 77!1. Ila.i ur r. 17 !1fl7 
21 77:1U Hos1:11bl11111 M. rn !i!J7 
2B 77'..lB Uirn1.l1nrg i WLkzyi1sl.;i l\1' 4!J7 
~f) 77111 llirszliurµ: .I ak1'il.1 :.lll 4H7 
27 7701l llny111nnd f111sl.aw 21 4\J7 
2!l 7liDH l\l';tl\IU:l' Jaid1Ji •)•) 4flri 

Kry;;i1:k Elias1. 
... _ 

ill 7()8.ll 2B 4H7 
:1:1 7(i7 Liirk1:11s \Vi lhi:l111 2c[ 4!J7 
iJ:) 7<iliA Liirlrn11s Willwl111 2ii !r!lfi 
il7 7G5 Kiu1lrzyi1s\\i Adau1 2fi 4\Jli 
an 764 rta11ke Ludwik 'l- 4f)() 

Dobrnni1·ki Ahrnm ... 1 

41 7GB 28 ·HHlL 
4:a 7()211 .Jezierski J\lulrna11der 2H fr HG 

2 - u 4 Sv11agoga Bo 4f)(j 
it 7~4A fJ 3 Poz1Hii1~ ki ]. ]\. 

ill 49() 
(i - Ogród B2 4fJG 
8 782 Dintrii'll Albert. nn !rfl7 

l() 781 J ,orone (i 111:11.aw il! :llJfiC 
1:.l - Plac :J:') 4!lG 
IA 778 Krnts1·lu111:r Karo.I ilii tr97 
l6 - Ogrt'1rl il7 4m 
18 -

I 

Ogr1'11l 38 497 
20 - Ogróii 3!) 4()7 
:22 - Ugrr\r\ !f{) 407 
~r„ - Ogród 41 /;!!() 

20 772 Wnrtschycki n11staw 42 4Dti 
28 - 0/!l'Ód 4f) 498A 
:IO 770 l,elu1rn11 Chai111 Wolf 4!J() 
;·~2 7GH Jt't'i81:h llli\IHI Su.kc. -

:·~4 7G8A Sal manow ic·;t, Clrni111 45 4fl7 

an 7!i7 Kindnrnian l~. 
44 49G 

:rn 7tili Bal.11: AloiZt\ 44 Ml il 

!;() 7()51\ Brnmsa .Takób S11kc. 4G 4fl7Z 

!E2 Ogró1l 
47 49() 

- 48 tr98A 
44 IG2 n.liielrn11rn11 BPrna1·1t 

49 4!J8 

Srebrna. fi O 4fl8 
51 498 

1 49G ;J 

1J Dom Ewangelicki 52 498 
2 ()4. Poznai1skl I. K. „ 

53 49() 
' 

!» .,,; N 
~·I!) 
in~ 

WM.8ClCIEI. .::: ·""Zn 

!::= ~ "' p:;~ 

I -„ ,, 1 Kl11Lkow:;ki .J i'11.uJ 
Cz 1~ lrnJ" Id Ani oni 
i\! alacliowsld lrl;;,i 
Frost. 'Nillwlm 
Hoinc: A1loJ[ 
Urons 1:.rnci11 
Wo;/.niak .Józd 
'.l.!Ljąezkowsl;i 
Wolf ,Jakób 

Frane. 

Horowski 
Knezyi'1ski St.l'ZU]lllll 
l\l11si<d .l 1'1zd 
Marcin ko wski Frn111„ 
,J IJSZl'.Y,[\11 J•'iml. 
Siekiernki Ada111 
.falrnbowski Frn111.„ 
Siokiornki A1la111 
(;\V it1;t, rltt !•'rani:. 
llcrc11dl; ()!,Lu 
Hrnli: (iol.l.friu1l 
,JlL<'.U\i l•'L:.l i ks 
U.oknszewslci '1'0111<1~1. 

W1np1•J ,J n.11 
l'as:ddewi1•.z Franc. 
Sorn 1111:1' fol cl Borta 
Cilke 
Makowski Tomt1sz 
Sic:r.i:1·iiisld I. 
Pm:11aiisld I. K. 
Clrn l 11 ps lrn w. 
Kostr;1,11w:t ,Jan 
(;on 1.osr·lrn Arlnlr 
TncJnw H.11rlolf 
Torpi1'1ski WalL:nl.y 
l\fa tejlrn r. 
J\Jlamek T. 
Fit.w itL\illgn]iJ 
ll.ll lll'.ig1~ L'a11liJrn 
Poz1rni1:;ki l. K. 
lfas11111oiiJr August 
Ktllll\Ol'L 
K111.i111w .Tan 
WilllWl'i\ S11kr") 
lJintn1· A11t11ni) 

I Jt'iseh1:r lll'i\llt;. 

Uohlig J:rn.r·iii 
Uolllig Llrneia 
Lt111ge 
Sowii1ski W11wr;1,y11in1: 
1::1.ienrlor Mieli al 
U eitku Tuolil 
Mikol<t.ir·zylc .f ózllf 
\V1:n1:law A11gust 

I 

a 2·21 
4 2:W 
5 221) 
() ~24 

7 1D4 

si 11n_..,. 
!l Hl:l 

JO UJ 1 
11 l!lO 
l:l IS:l 
1:: 181 
tli. 180 
I i'1 L7!l 

1 -
H ;1~B 
f> H:lA 
7 12; 
f) l:ll) 

Il Ll:l 
t:l -
Iii lO!l 
17 ) 
I() J .li 11 

:l -
fr ti7 
li ti7 
8 7,-) 

lO 71i 
12 78 

)

1

1 1•'ry1lry1:lt W11g111'r 14 11Jii I il 1! l\rzuiii't0ki Hers:r. 

lłyr·hLL:r l\al'Ol Hi 108 Ada111sk:i LtHLwik 

, Maguusl\i .Jan lk !OSA A1la111ski Ludwik 

1 Smolinek (1otliull 
! Moior S1wwel 
i I .J l\1101'.ki l'1'tt111'.i8Z1Jk 
' l'aw\ows\l'.i Wta1l1.'Hitiw 
'
I .I 

1Yfar1·i1'1sld i Przybysz '.> 
•) 

I 

I 

J, 
1 1 

B I 

Janecki ,Jówf 
Pl1u;1,e N11poloo11 

G 
7 
9 Cork i Krn.iowski 

l\fakowski .J11sly11 
Umnur L•'ri 1li' ieh 
.ln1101·ki Wttl1l11ty 

Ant.. li 

Stary Rynek 

Wei li1111l Sznl c111 
L111lzki Ahrn111 
Hro11owokll Frc:irl1: L. 
Kleplisz i Bi1)1lak 

t:l 
15 
17 
rn 
:li 

Bl Kur111i111 i .J ó1,efow it'.v. 
Knr111a11 Mos;-:o l\foior 3B 
AlH·a1now ic1, i .Jerr1io- ili'i 

limski i syn Ieck 
I.it.1111111 :::>z 1111tl 
L111iwil' Gnrs1rn11owi1\:1, 41 
Bnrgor Li µsiei i l\.1:r~l.oin 4il 
Szefnur Dmtiel 4ii 
.Nat.1111owic;; ~fot:lll 

Hoeia11 i H.01llid1 
: .fcroz1ilit1tski frek IVI. 
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Srhei bler I\ .. 74 1.12:: llei n;:el .1. 
Scheibler K. 7(i 1124 l'aul i 1'0to1· ]'eJil\iUI 
Schciblor I\. 78 l.l2+E Fryling ('h. Ahr. i El. 
Zcidler I. R. 80 1125 Brouowski !{,;11·l11llil 
Zeidlcr I. R. 82 112613 ! Kohn l\'I. I 
ZeirUer .J i\ll 84 112ti I 'l'onrn .J1'1zd 
Szulc Wi.lhelm .g() 1127 I i\teizner Jóin[ 
Kollor Ferdynand 88 1128 Glii1•ks11rnu Smn11el 
Keller Robert HO 1128 Bresh11wr l\luier 
Placlok .Ji\z!lf 92 llH!J Bialm· 'fnhiilSZ 
Scholl' Gnst.aw 94 1rno Pot.er Mosiek 
Schcin .Julian M llill lVIiillor Antoni 
SuWtllski Tomas1. 98 11 il l i\Iii llcr 1\.11toni 
P!adek F. 100 1 lil2 Gliicksmt1n, lto:;uu hl at. 

Kit.toi H. i Bernstnin 
Wolt111ek J. 102 llilH Szlllc TtysztU'1l 
Bioder mann IL 104' n:rnB 

I 

Houlsd1ol Urzugor"' 
H.yszak G. 10fl l Ul4 Tischer Frnni·isznk 
B,ysz11k U. 108 l t:lfi I Oriinwaltl !fomy k 

lfafstein .Juliusz 110 Llil5A j Hesse (i llStitW 

Silberstein Dawid 112 LliHi Wla1lek \Vlll. 
Knjawi;ki O.i zer 114 11il7 GCllfS(·h St1kt·. 
W egnor Bm ma 1Hl 1lil7A Weillmcll Uust1Lw 
Wiślicki Szaja 118 11'18 J\oilieh Karol 
Bronowski H.tLCh 1ll il 120 lH9 6 2 Jloitlnr U.111lo lf 
Elsner n.. 122 1140 Wnndo .fan i Carslrn 1 

Gessner JL 124 1141 Vogt, i\lilrnl11.i 
Gessner R 12() ll42A l\foier A. 
Rit.ter F. 128 1142 Lamlau l\fanrycy 

\,. 

A.i F. 130 ll4H l\liiller A. 
Horstein i Kas;rnb H2 1144 13111,1,or B.n tlolf 
Frydrycha A. Sllkc. 184 ll44A llnt.t.or llnr.lolf 
Frydrycha A. Su kc. lf)(i ll4ii Szolc .)1111 
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HOj .L.140 \Vi:11slrn A1tgust 7 Lll71iC 1 .Joskn11·i•·z 
142 ll47 \Yunslrn A11!(11~t !I tn71iD I' ,Joskuwie;1, 
tHi I U~7 \\'ono Im A11g11st 11 lłl7iiE Kn11k I J 111. 
l';(if 11!1.H W1~i11trn11li Bornl'lt 1:: IOiliF Plac: 
!!~8 I L4„SU l\at;1, Moszek 1fi I071Hi Piat 
tfiO ll4\JU Wirlli Lu1lwik 17 lU71ilT Phw 
Ui2 l l4HC Otto Adolf Hl to7G[ Pia„ 
1:14 1l50 M.ii!Jur RoinoJg 2111071;[( Piat: 
i;~(ill51 i Yollnrnn X1w1ili1a11 2;1 107ilJ, l'lai.; 
158 ll52 ~ Meiwn1· ,J (1zel' '..lfi to7tiM Plae 
llJO 115il Gross Fry<lqr·li 27 L07GN l'l11c 
lli2 1.11)4 Nigk Williulm 2D to7ii0 l'lcL•: 
148 - Urol11111Ln L. 3t Ul7iil' .!'litr: 
1G8 liUi SelwiiJler K. BB 107tiH. l'la1· 
170 Hm St.minier II. 3ii toiGS l'lac· 
17~1- H20 Loront.x CI11.~taw 37 [()7(i'l' l'la<; 
l7!i !121 Lorent11 G1tstaw im 1071ilJ Plae 
Hli !122 Lorentz G11sl11w 41 l07<i\' f>1t1„. 
178 H:2il J akubowicr, M. !1;i l07GW Hill er i Jl1i11<le1·111adwr 
180 ~.1:.l4 Bessorl. l•'rnneist:ek 2 l07:i Birnlrnum ,J. 
1.K2 !J:25 .Jalrnhnwic:i; Jl/I, 4 UJ75A l\apl:an A< 11. 
l84 !12G Kohn Urania (i 1 to75D Hil\or i Bnndormad1or 
l80 D27 Laner Bert.ha 8 1075C Pltte · 

18:l H28 Sachert Heingold Hl 1075D l'ltw 
190 !12l! Freido11berg Ilenr 12 107fil~ Kaplan A<'il. 
ln2 nao Froidenberg Beor 14 107fil1' Plac 
Hl4 !Jil 1 Wu1wr .Jc\r.el' 16 107fiG Pl1w 
l9fi HB2 Wuner Józef l8 l07fiH Plae 
rns !lilii Wcaske G 11st1~w 20 rn7fil Phtr'. 
200 Hill•· Holle Ernst 22 l07fiK Plac· 
202 1024 · Wnllanek J 1L11 2!~ l07fiL P la<'. 
204 102:) Leibowiez Dilwid 2() to7fiM Plac 
2CHi 1021) Lnibowicz Dawid 28 107fi0f Plac 
208 1027 Frydrych Tnodor 30 to7fi0 Pl:v: 
210 1028 C!ottlibćiwna 32 to75P Piai.; 

·212 -- Plac 34 to7fiH. Plae 
211• l02D/30 Ei~onbran11 Fry1lrych 3fi l07fiS .Plae 
2Hl 10Bl Epstein Most:ek (Sara B8 t075T Plae 
218 10:l2 gpstoln Moszolc i Sara 110 107fiU Plae 
:.l:.lO 11l3i! Da111.ign1· 81\\omon 42 to75Y • Plac 
222 - Plac 44 l075W Plac 
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22G 1030 Portig W. 
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11 12:\0 
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I :1 L2B7 
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-H.ow1:1' .Jau 
Podgórski Lulrn~z 
Sowil1:;kio1.w Sukc. 
Pitt" 
no11111.!1:;ki .Julian 
i\Iiillnr lfor11u111 
Swlc llurlolf 
S1.11k HIHloH 
St.u.Ir. Ll.ndoll' 
Sdtopan 11'nr•lynn11d 
Wiclwrt Jan 
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SeheilJlor I\. 
E:;choiblur I\. 
Sr·hni bier !\.. 
Srlioil1lor J\. 
S1·.hoiblor J\. 
Ilirsr.lH~rg i Hirn hiwm 
l\011<1rski \Vo,it'iucli 
Sr·hwart: ,J 11n 
M11lrnw /,ygrn 11111, 
llrnslnr Itr1lwr1. 
Potrn.I Karni 
Plac 
Ua:r.owniu. 
Plt11: 
Pln.1· 
Plt11· 
Ji:.oso11ko S;LIJ i im 
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Slonrnil'l<i Bcrnanl 
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Wodny Rynek. 

li :2 Scilei)l\or !\. 
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Wichan Amelitt 
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1 
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Hl 
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:211D ' 
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(i LlJli 
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IO lfJK 
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\Yollrnwskie,i Snk<'. 
St:ef11M Arn11 i \\'o I[' 
\\'oll<lL 1 l:Lmh„ i S11li1 
Pla" 
Pia" 
(lollt<:Jf:-:;. i A.br .. Jak61i 
(lothclf .S. i Abr .. J ;1kól1 
F1wlis lforst: i Alie 
\·\'tlic·hsel!ist: Bm·ek 
l'utrikow8lrn Hann 
I h1s111a11 farnol 
Ciol1lh1'rg NTosiok 
Bornst••i11 i Wci11hlurn 
i\Torgc:w.:f,or11 J. i Frui1lt• 
! lal pe 1·11 ]\[ osr.uk 
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N"u.ima,11 hrn1:1' 
Borµ1:r i Rąc:ilrn 
lt.ą1•11Jrn Jankiel 
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Bor11lwim i %11klwrg 
'l'al'<loilrn i Pnnt.el · 
Wi ązow~ki i U ros~1m1n 
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szy1'iski 
. l Lu el11. :-111111110 I 
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Wólczańska. 
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H 271K Sel1miLz llouryl;: 117 
15 2Gi)A Jo'ryillierg /'.unon i\lt1lż. l1D 
17 1 :.l7000U Ilo11Ls•·liul E•lwur•l 1:21 
UJ 270X 1\ Sil lH:rnlniu Jl a w hl i Sa I. 12il 
21 2HDD Cohlslein '1'1m(·]ic l2ii 
2il 786 ltoso11\Jlu111 J\likolai 127 
2fi 78GA Sdrnk Fryllryr,11 . l2D 
"27 789A 8 il Hur\z fakó\J lill 
W 789 Ci11ze Karolina lBil 
31 7ii0 Forlet· !Innry\i: lilii 
itl 7fl2A S<„liwr:rtner Szarlotta 1:17 
il:) 7!l2A SelrnorLunr 8zn.rlo1.lu lil!J 
:J7 7!lB Lowsi.ein .Josnk 14LI 
HD 795 l\irl1or Hoi11golcl 14il\ 
41 796 J\ir!JoJ l(,;ingolcl 145 
1'.B 708 Kon Aro11 1t~7 
45 800/1 CIHJll Fry•lryd1 14D 
47 802 U,ttmisrl1 A11tn11i liil 
4fl 80il Langu .Tulitw l5il 
51 804 J\intw Mina 1ii5 
fi3 804A Przyhy 1 .fo.11 1ii7 
55 805 I Wolr U.oborL 15fl 
:)7 800 J\fo.nuberg Hugo rn11 
5fl 80713 Silhorlrnrg Wiktor rn:i 
Hl 807 W ersn lli-a['if\ l(iii 
WJ 808 \Vil rlenrn11 W111. lfi7 
(iii SOH Miller Tor.Hillr 16fl 
07 810 Nudnl !'fors~ 171 
tm 811 I Katz .Toook ·1n 
7l 812 ll:.l' ;i Neiman Henryk :l7fi 
n 814 I Mal.ujko .fali' 177 
7i'i 8Fi I l\foLojko .fau 17!1 
77 81f.l I Karbowski K1LroJ 181 
W 8l7 Adamek '.l'.codor rn:i 
81 818 I ', Zuliugnr .J 11.li11s~ 185 
88 8rn ltil.1.ur [!ry.lry1·il 187 
8fi 821 Wewnt· Em.si. 189 
87 821AA ~~i1kn H,011ryk Hll 
Sn 822 Crnzer l\m·ol rn:1 
H 1 823 Lnsz Ksrr Wtlry lDi'i 
m1: 824 Zo mot· .Jan lfl7 
Pf> 1

1 82:) l~ 1nclo !''ram rnn 
0 7 c;.''_).(1' J\I . I v I " ,· are11: rnwsl\i Alnks. 201 
fHI H:.l7 W11,illlnt Suh" 1203 

:l()l 828 Toro. l11·;t,yk i Rosnn1.al 205 
l<J:l 828:\.ll Wagner l<'r. E•lw. . 207 
LOfi 8:.l\l j\li1,gu Adol.f 20!)·.1 
lil7 8:.l!) Mi1.ge :\.rlo][' 2ll 
LO!) 8iW .J es~Jrn A •fo I I' 21:l 
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Silbersi.nin i\L 21:i 
lrn ~Hl Silborstoin M. 217 
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Sill 
8il2 
8:1:.l 
s:rn 
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8H4 
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8B5 
s:l:"> 
886 
8:!7 
8il7A 
8il8 
8B8 
88ll I s:wH 

1 840 
840 
S!JJ. 
84.lA 
842 
8481' 
84;! 
St;BA 
844 
84AA 
84:i 
84iiA 
84G 
84ll 
8.\7 
8!17 A 
848 
848 
8!~8 
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851 
852 
Sn il 
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8fifi 
85() 
857 
8:18 
815!) 
8()0 
8()1 
81)~ 

Hflil 
8G4 
8(i!~ 

12 ;1 Silbnrstciu lVL 
.J orig !(aro! 
LtC11.Jrn J11li11sz 
Miks l<'ryclri·•·lt i Lucya 
Miks Frydrych i Lu1·~1a 
/'.eiLlel i Mil ller 
Sf'hi !for i\falrnymi l iu,11 
Horlner .Ji'Jzof 
H.erlnor .Jó~el' 
Kttdlor Henry!\ 
lllan Karol 

2 \Vi~lil'.ki Clrnim .TakólJ 
Hal Pawel' 
llli<u I\ aro I 
Me~s Krystyan 
Ko<·ki .Frnuci.~ioli: 
Dabor Otto 

I 
Giltorst Stefan 
.Jn11g Erl wanl 

I .Jung Edwtu·d 
Kros llu1·ma11n 
Leman floUriod 
Hnwmberg i 1"ronkel 
.Jiigera Sukc. 

i Wil w an cl Rndo.lf 
· Bolow v\lilhelm 

Blatt Erlm1rd 
Grnlllo Wi.lhelm 
Ros.:nblatt S. 
Hose11 blatt S. 
Lankow Klnrn 
Sl.t• in hac:h Frydry(:h 
Schmidt J<'ilip 

I 
Schmidt Filip 
Micltnl grncst 
l\'licltul Ernest 
Plae 
liirs,rnnbnrg hrnd 
Rir:h1.or Zygmun1. 
fUchtor Zygmunt 
TI.icltter Zygmunt 
Iticltter Zygnrnnt 
Richter Zygmunt. 
ll.ichter .J<lznf 
Itii:hl.nr Jó:wf 
JtichtLll' Józef 
H.ichter Józef 
H.ir:htor Józef 
Eichlor IJ[111Jcmur 
Eid1lc1 Dan krnar 
Sr„hweikort Franc. 
Schwcikort l"rnne. 
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2Hll 8G5/Gfi 
221 8ti7 
22H SGS 
225 8t\P 
227 8G9 
22fl 884 

: 2\ Dosnrmont I'11wol su\ 
Landn i Wt:iltl 8ll 
Br. l'l'Jid1i1l i .J. Prnsak 881 

741; 1112 ;1 
7MiA 

74filJ I 
7HU 

Ilnicki W. 
Fi.i11h S11l;:1„. 
Mu,,;irowicr. Ji'ranc. 

2 
4 
() 

884 
884C 
884C 

8 272 
10 271 
12 270 
14 78G 
lG 78<1 
18 785C 
20 78Bi\. 
22 

77fJA 
77811 
777 

Hli 771u\. 
as mm 
40 772B 
4:.l 771B/770E I Hl 7tHlfl I 
40 7fi8 
!;S - , 

GO 7G8i\. 
iJ2 7fi5C 
54- -
fltl 7(1H 
fi8 811A 
()() 7Gl 
()2 7lil 
t}!f 758 
G4 757 A 
()(i 75GA 
ti8 755A 
70 7MA 
72 75Hi\. 
711. 752A 
7łl 7f>lA 
78' 750A 
80 74fl 
s2 nsA 
84 748A 

Scheiillor !\. 90

1

· 

Schei hl or IC. n2 
CogJ in Eryrlryd1 !J!f 
Ceg1i11 l"r)' d n•"11 !ml 
Swfr Atlo.lf 98 

74H 
742 
741A 
8ilOA 
8BO t\. Szulc Ar!oH 100\. 

7 t• Plu,c 102 
Plac 104 

nsA I 
7a7A 

Pl:w lOli 
Silbnl'Stoill i\L 108 
Hoso11gt1r<H LV[usehe HO 
Ue11Lsdt0l J~d\V<Lnl 112 
Pr11ss11k Dt1wirl l'l'f 
l't"llS'ilk flawirl 11 (j 

9• il l'inlrns l\lioc7.ysl'aw ll8 
FrietUiintlur i Tionnman 120 
Pliu· 122 
DJn(·.11 A. i M. Krut.owim1 12ff 
Plac 12il 
.Jak11howi,„z l\foks 128 
BttkieL Hrn„itt 1'10 
K11ttil.Wl' I. 102[ 
l'lae lM\ 
IHor Józer i:rn. 
11'_!1.tlll h I t1m. l\1 i.bil ll.t . liP-1\ 

TlGA 
7ilfiA 
'7i~4-
7a;~ B 
7B2i\. 
7'! I 
7BO 
7'.!HA 

720A 

7'!AA 
72;.~ ,i\_ 

72~ 
7:!:! 
721. 
720 
7H1 Utrst.lrnrg 1 W1l<-r.i·11sk1 HO: 

llirszll,~rg i Wilcz~lt.sl>i ltd 
llr1111111Jr ·.J;tk{1b , H41' 717C 
Liit'k••us Wm. J!;:; 71GA 
l'l<te 1!18 7 lii 

Liirkons Wm. H>Ol 71il 
Ori\rnl Ernosti•n<t lf>2 7HI 
.P.lac 1 ii4· 712S 
Dol11«1n ie ki Ah1·. 151;1· 711 K 
Fimloror A11rlrze.i lfi8 7 lo 

1:2 il .foiiors\d Toudor Li)i)I' 71)!) 
J o~iorslci T•:ollor HU 708A 
Kin•lnrnrn.u Ft«lll <'. Ui4 707 
Bennich K11rol 1ti(i 701iA 
Ben11ich Karol WS 70:11\ 
Bonnic~l1 Karol i7ti · 7li~A 
Itusontal l.0011 172 70:\A 
Miillor J11ll<1st. 174 70:.L\. 
Pfottniµ: Hn<lolf l7() 7110 
K1mk !\arui 178 700 
Knak Karol 1801 
H.cwtisz PaweJ · .. i:-;21 

Bl1unon1.al Juli l1s4f 
Blnme11tal .Juli łlHti\ 

I 

Tn11;e11rn1rn Sn kc:.. 
Ifofnil Wm. 
J\ii1t Itry.lry<:h 
Ki11donna11a Sulrn. 
Ka.inur1. Józof 
llnrnnOI' Oswnhl 
Krnblor Al bert M. 
l'rizc:r Wm. 
Primr Wn1. 
l\rusr:lw I.eon 
L\r:rn ,11. Gusta w 
Urunnr Osw;drl 
Lam111ort Albert. 
\V1:lka Sulu:. 
Cel l·'nrtlynanrl 
li';tfrlllilll Wi11C\lll1.\· 
Pb•: . 
Pfenning Hudolf 

2 p liLC' 
Il<Lulrn Ado.lf 
D11u\rn Ailulf 
\\'i zd fai111k 
W i zv.I fatlf\k 
Fiszer l\Taks 
Korn l~walil 
l\rn.;•:lw A.lfn~d i \.uw 
l'J !\\" 

l\I 11ku J 11n 
i\foJ,[1llil' J\.:trn\illH 
t:ill\• tl•Jineoo\r\ 
Tfalil•:r l·~1l1il 
Hiib\cr Emil 
'l'udnk11 Jl„1Ii:u1ti11 
CLI :rn S;c1111tnl 
~1.l•hlinrµ: liryt1s:i: 
S1.lnsl1crµ: !il')'<ts:i: 
(:i rno H1tLlul f 
J\n:slr:r Lni:t,CL 
Pn~yl.y•·lći ll1Lwid 
S;~i:plću J\r\,1\f 
\·VnLwlrn Suke. 
G eli I ig 1\d•ilf 
(; „Ji I ig A•loll' 
,John11 S11k•-. 

1
1 

.lul11m Sn\u· .. 
P1<1c 

i
1 

Lewy .J<1]\\'Jll 
!'In i; 
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Luhii'tski ,}Ó;t,llf N. 
S,alomonowi<•z A!Jrnm 
ho11lwl Mordka · 
Freirnilich 1"isxel · 
11.eitor A1lo)f 
Fuirn Lojzer i Abn 
v\Tiślicld Heuoch 
Hers1'hberµ i\I. S. 
Plac 
fil'SSI' .J 1'izof 
Pl ar 
Plac 
Braun \Vm. 
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fii\ il:W ,." ,', ·:· {Jro~s111:t11 Nal.,u1 · _ ilO . l~.~ ·i:J .lJrwJek i Kae;i;nrnrnk · 

2 277 „„ 11' !f' h)ln1· G1tsl.t1w ·' „ · :\O b2 ·.. .„ ··s;-;Jadkowsl\iL,go St1kc. 

4 4_ ll~i'l'Wm I . 1 : ,faulrnbow i".'!. .J 1'iz<:f i\2 ;1~~1~ ,;.i lhillr~ył1iiki hnwl · 
fi 4„'7 > ' ~ ., "lliijbus l\I. · :3!f 1:>•3 . . W(1lill\.I' Uotfrit~d : 

8 4i!P.o:>i 1 • I 1 , 1 Jl~o11:t:(Llnf l~lo111Li1.1f!·; . 3li t:ili: · Ha$HiLl,ski .l•'nL11(·oisiok 

10 t~;!f!.'''•i r;i. · 1Ptn:.inl:\· Bor Lol d ');.-;" '· :m 1 ii4, .. · ll•JL·ho11ski To11rn.~2. 

12 1>40 1, ,, l.ili'.ji~l'nik l\fa111". ~Aa(,[t~ 411 J ii4.1\, Hos!'nst.1,i11 Da1\'.i1L . 

14 lilLMfirn,1:, n .. , J}a}ui!garl.pn lta~y'. · - <· -

lG 47 ,J:l :!• ,.~!~t1}.e \Hto .J111l1ll.:i" , , , .. , Zieloiut~ 
18 47A. .t i , il. r'Hf'ilJJY,inskiego ~\\k.1·. ii . , '1 

20 471Jl,1u '·' 1·1. I;aJQ!i .Al111am J;,;1W!l I 21;4 ll 4 \\1i~licki Szaja' 

22 47C J 'fllirn~stein \Volt. ' ,:l :Wi, \Vitilii'ki 31.<ija 

24 47]) ;; ,M01:genst(!r11 l'J •. · :!i 2!io \Vin1.nrn S11kc. 

:W 47 J ,;; 1 , . J,1wgo +}.ngusl. r-.· 7 21i:iL: W intern Snkc. 

28 471" 1Iii11slor (~01.lieh 9 2tii5B l'rus.'i<.tk Uskar 

HO Pia•'. Il 2ti5A Hirn1lr·weiµ· n. i Coh11 

il2 51f Woh.l lls'!.81' i;: 781i 7 !f l'russak 1lawi1l 

:~4 51ll l'omenmz Aron lil 71-:li H1ise11lllH111 l\TikohLj 

iln fil.U l\n'1l ifana l\Iirltt 1.7 7:-lliA;\. !hrntz Aron 

:J8 51F Kunt.zn i Sii1lorsLriim lfl 781il1
' l\l111lrnw Erlwar1l 

40 f,JBL Lancln.n Binum 2L 78tL\cC Uro1bcluwi1lol' 1\1·011. 

42 Plac 2:l I 78iiS Fajl'er Vrnnr·is~rnk 

44 :'ill\N Kon .Clmim :!,5 78GX Keller TLu1lolf 

41i Piac 27 78HXX K('l lor R1!1lulf 

48 fi4W lfaior Lllllwik "20 I 78()\V Knllor lt11rloH 

50 fi4 l\fargulios Wacław ;u, 78flK Wirlmr·kingo Sukr:. 

52 Plac ,'.';:.1·'·""''' fJ:·l1 '·.;;3.>-, I'.l<w 
54- 54 Grnliert Gol.li1•1l ilfl · 

17SLll\l i\latys i\Ial~onk. 

1 • WJ 
il 178 

5 
7 
9 

4 

() 

8 
10 
12 
l4 
rn I 
18 
:w 
22 
24 

177 
157 
lfi8 

I :rn 
14-0 
142 
14)) 

144 
J45 
l-lti 
147 
148 
lHl 

p,7 78G0 !i 1tld Wi.lhelrn 
:10 787It Hofman .fan 
41 78G!:l Uau111 Em LI Zgierska. 

Sonrler 8zn111l ;fawol 4il 272El·il Pla11or R11!1.0Jf 
Wt1rnzawski !·~st.ur J.,itja 4i 270llD J)wor:rnk .J 1t.li1L11 

i l.;Ii;tsz Tohias 47 27()(;(( lil1~i111<t11 ,\_Jrn1a111 

Lachlllitn Chana 4!1 :!.7oYi\\ :-lzyma1'1ski Szn111I j,(,jlJ 

Schmi1ltn Sulu" ( i H.t1hi111111·i1·;1, Pik 

Sehmirlta S11kc. fil 7.Sli I [ Ifa1·Lwika S11k1'. 
lH<Lwal i Maj1:rowkz fiil Plar' 
It11ssak, Tzrnelow iez i fi:) 

1 I Piai; 
Nuihall.'i r,7 7Rtl · llion1J1" :-la11111nl 

Jatki 2 781i n. B l<'b1·h1']' HoiH~l'L 

Kali1'1ski i ;'\iostd 4- j l·'i:-wlwr J:.nbL·l'I 

Xnimau Sz11lurn i Woli' li 78!i ll1 if A11rb1u·li l. 
S1<telilow.ski J1ili~tn 8 7;-::1i[) i !l: :1 l'i11k11~ Mi111'.;1,yslaw 

l.ipowslci .fó~rnf 10 787.\ ' I Sz1L11· l•'nc1tnryl\ 

H.oibonll1Ld1 !1abl'iol l:!. 787H I (i11l \\ il!LL;Jm 
Lipnic· ki A b1~ l4 7S7C 3„.Jiii L;t, ll~:rnmnt1 

l\ompnl'l' Ahrnm !(i 7871". li ~!1t1u11sz H.11doJ[' 
'l'rylrnc·huwska Kon~t. lk 7Sl.I l 1':111d1· Snk<'. 

Ko\icx)i'islrn Frnac. 2il 7R7Ci l\arnclt Salo 

i\7 
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·;;::: Numer <U ~ <n <.;> "' WŁĄŚCICmL .!::: -o ·oo 
hyp. e: . i:>. 

Q:J !:: 
~ i:ii "' ci:; 

22 787N 9 3 Landau M. I Winter A 
24, 787I 7 4 Thomas A. i Szulc M. 
26 787K Fa!tzrnan Agnieszka 
28 787L Manier Lorentz 
30 787N Gllkerrnan Wilhelm 
32 7870 Bławat Lewek 
34 787R Grodzicki Karol 
36 787 Wilkowicz Chalm 
38 787'1' Zajdel Henryk 
40 787AA Miiller August 
42 787C Zentkowski G. I Daw. 
44 270II Lisowski G. 
46 - Plac 
48 - Plac 
50 - Plac 
52 - Plac 

;;.-. 
i::I 
·~ 

~ 
Numer 

o hyp. A 

~ 

M -
56 271 
58 271 

1 787K 
2 788G 
3. 788 
4 788E 
5 788FH 
6 788 
7 788N 
8 -
9 788K 

10 788 

'° ~· 
~· <.;> 
<n 'd 

Q) 

.=: ~ 
~ ~ ~ 

7 4 

7 4 

9 3 

WŁAŚCICIEL 

Plac 
Szultz Otto Jan 
Szultz Otto Jan 

Zielony Rynek. 
Fa!cman Agnieszka 
Falcman Agnieszka 
Bajer Józef 
Pstrągowski Stanisław 
Krempf Karol 
Berger Dawl.'1 
Rapaport Szmul 
Plac 
Słodki B. 
Kremer Jukel 
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PRZEWODNIK ADRESOWY 
zawierający wykaz iinstyłucyj rządowych i szkół; 

.instytucyj prywatnych handlowych, fiilantropiijwych, 

,na~kowych, sportowych; adresy lekarzy, adwoka· 

łów, inżynierów i innych w m. Łodzi • 

.A.. 

Adwokaci przysięgli 

Babicki A., Nrrwy-Rynek H. (8 r.-7 w.) 
l3ircncwcig H„ l'.;ielona 1 L (U-12, 4-7.) 
Borowski H., Srednia 21. (H-1, 3-8) 
Uhnm1;tow~ki A., /'.;awadzka 3. (8-J 2, 3-7.) 
Giilfri' Maurycy, Pintrknw:-;k.a U4. (D-10.) 
Oolm Midnił, Zil·lomt 11. (8ł-l0ł, 3-7.) 
Filipknwt:lki K, Ko1rn1antyunw:;k.a 18. (8-10,'.1-8.) 

Giegnzyń~ki H., :-Jrecl11ia 1. (8-10, J-D.) 
Heymnn H„ Cegielniana 31. (H-10, 4-7.) 
)\nliyli1rnki S., /'.;awa<hka J. (+-8.) 
Kon Affiilf, D~.ielna 3. (D-1 O, 4 8.) 
Kon Pintr. Piotrkow.~ka i'iO. (:3-7.) 
Lag,mow:lki K., Mikołajew;drn 18. (B-10, 4-7 ) 
Malrnw St„ Piotrknwt1k.a 86. (-~-8.) 

Malachow,iki A„ Rrednia :3. (D-10, 4-7 ) 
l\fatcrni6ki F„ H. :Nowy- lly11ek U. (D r.-7 w.) 

l\Jalcnk r.dd D„ Sretluia 2i3. (8-10. B-7.) 
Moszkow,;ki M., Wschodnia 65. (9-12, i:l-7.) 
Han bal A., Piotrknw.;lrn fJ-L (D-12, :1-7 .) 
Rossmann K„ Pa.sa:ż. ·Meycl'a t>. (H-10, 4-7 ±.) 
gobo1ew • .J:ti Gł., Pintrkow;;lrn l 7. (8-10, 4-8.) 
~a Wł., Konstantynow1:l1rn 7. (8-10, 3-8.) 
Tujakow:>ki li~„ Z:iwadzlrn 4. (9-10. 4,-8.) 

\Yie1~iclifo~d H., Mikołajska 27. (9-10, 4-7.) 
\,;Y.ilulcek.i A„ Zawadz,lrn. 8. (8-10, 4-~--7ł.) 

1Vyg·annwoi1d. Wł„ Zt~watlzka H. (8-1 O, 4-7 .) 
Zelazow~ld A., N<,nvy-1.lynck. D. (Il r.-7 w.) 

1'·• 
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Adwokatów przysięgłych Pomocnicy 

Krnkowski H. Zawadzka 6. (8-10, 4-8.) 
Neumark A. Piotrkowska 59. (9 r.-7 w.) 
Plauer 1\. Zachodnia 41. (8-10, 4-7.) 
Ziwhert F. Cegielniana 31. (5-7.) 

Akcyzy biuro 
Skwerowa :N~ 17. 

N a cl 'tor ca Okrę g n: A. H.yżyeki, Widzewska 39. 

I. Rewir miasta Łodzi 

M ł o d s 'ty p o m o c n i k N ad z o r c y: F. Wasilewski Widzewska 42 .. 
Ko n t To Ie r: J. 'l'rnfanow, \Villzewska 43. 

li. Rewir miasta Łodzi 

S t n r s z y pomoc n i k N a dz o r c y: W. Korodkiewicz, Pawrot 44. 
Ko n t ro 1 c r: F. Walter, 'l'iirgnwa 3. 

Akuszerki 

Albiu owa, Główna J2. 
Auge11licht H., Piotrkowska 24. 
Badowska P., Nowo-Zar'.!.ewska 2· 
Bakus Ch„ Piotrknwslrn 118. 
Białecka R., Srednia 25. 
Białoskórska, Wiclzewska I i3. 
Berg· J., Sreclnia ::l. 
Bergman. VYHr,l1orlnia 3o. 
Brochocka, Srednia 38. 
Brzezińsku, W :,;chod11ia l 3. 
Hiittner, Piotrkowska 166. 
Czerny O., Nawrot 40. 
Debińska, Pańska 81. 
D~lirzy:l1slrn, Widzewska 189. 
Drużyńska P., Dzielna 28. 
Eng;ler B., Widzewska 132 
Fiedler P., Piotrkowska J i30. 
F'lciszer, Cegielniana 50. 
Ji'nnnkin, Srecluin 2. 
li'dihanf A., 'l'urgowa, dorn fami

lijny 
~„ 

Piszbein, Wschodnia 49. 
Fischer, Piohkow::ilrn J 54. 
Fogehmng, l;'rnntiszkai1ska I]. 
Geisler, Dzielna i3-L 
Górnka, Konstuntynowska 25. 
U oldrnann, Poluduiow a 1 ~i. 
Uouczare11ko, l'alrnka 43. 
GrabowRkl1, Przcjttzd 45. 
Griinoeh, CJE'giclniana 2'1. 
Gryglewska, \Vi;clioclnia 52_ 
Grzywaez, Polnrl11iowa 8. 
Hcek H., Główna 40. 
Hekkc, Zg·iert1ka 14. 
Horn, Piotrkowska 225. 
Kaezenows~a, Widzewska '17. 
Kaczorkiewicz. Zar:t.ewslrn 15. 
Kalrnanowiez, Piot.rkowi;ka 83. 
Kaweuolrn Z., Piotrkowska 32. 
Kawenoki, Piotrkowska 27. 
Kleczewska,' Widzewska ] 27. 
Kleczkowa, Widzewska 13P. 

I 
l 
( 

I 
r 

I 
1 

" ' 

Kleindinst, MikołajtJka 31. 
Knesel, 'l'argowa 131. 
Knodel, Piotrkow:ika 223. 
Koplin, Dług n 17. 
Kornatowska, Długa 76. 
Kowalska, Zachodnia 35. 
Kowner, Piotrkowska 10. 
Kwaśniewska, Brzezil\slrn 26. 
Lange, Brednia 51. 
Lewandowska, Konstantynow. 11. 
Lewkowicz, Wschodnia 15. 
Lipiec, Piotrkowska 22. 
Lntz, Główna 7. 
La'.!.owska, Konstantynowska 53. 
Mnller, Piotrkowska 69. 
lVfałkin, Dzielna 40. 
M~~czynska, I~onstantynowslrn 41. 
Milcer, Piotrkowska 2GH. 
Miłakowska, Piotrkowslrn 20, 
Mirtan t, Cegielniana 8. 
Mulanilrn, Dluga I O. 

· Nowicka, Ogrodowa, (dorn familij-
ny Pozna11skiego) 

Otto A., Nawrot 36. 
Otto R, Targow:t 48. 
Paszyńska, Brednia 41. 
Przybylska, Zielona 24. 
Psarska, Konstantynowska 23. 
B,aczy11ska, Piotrk0>Vi!lrn 253. 
Hlttuer, Piotrkowska GG. 

Heclltland, Nnwy-Ryuck 11. 
Ho'.!.enhlnm, Ogrndowa 2+. 
Hothe, Ksią:ly-Mlyn 
Hothkiel, Nowomiejska 24. 
Hozencweig, Nowomiejska iłJ. 
Hyszkowa, 8rcdnia 52. 
Saudler, Zawa(hlrn 9. 
Sehmeding·, Piotrkowflka 117. 
Rcl1midt, Andrzej a 17. 
Schultz, Mikołajska li2. 
Sieklucka, Mikołajska 67. 
Studziuslrn, Piotrkom;ka 2HO. 
Stupakowa, Widzewska 46. 
Sułkowska, Zgierska 55. 
Sutorowska, Nawrot 59. 
Szatkowska, Główna 57. 
'l'onn, Pólnocna 21. 
Trenkler A., Nowy-Hynek 2. 
'J'l'enklcr L., Benedykta 10. 
'l\rnbalska, Piotrkowska 257. 
Vogelsang, li'ranciszknńska 11. 
W cl er Gradis, Cegielni aua 5f!. 
Winter, Wschodni~ 18. 
Wolnicka, Wodun, 20. 
Wy pyska. Rtodolniaua 13. 
Zajdler, Dzielna 3! róg vVid '.!.ew

skicj. 
. Zttkon, Połn<lniowa Ci. 
Zapf A., Glówna 1 G. 
Zamek, Benedykta 02. 

Apteki 

Głuchowski, Dzielna 4. 
G"orfcin, Wschrnlnia 58. 
Knichowiecki, Zgierska 54 
Krafft, Piotrkowska Hi5. 
Leinveber, Now'y-Rynek 2. 
Giihvi tt; ·stary-Rynek n. 

MosHakow~k.i, d1g- \YMc11,a:l1skie.i 
i Bcne,lykta. 

o,,f)liiller) PiotrkowRlrn 4H. 
B:u.91<<~,rny, P.iotrkowslrn 2~. 

. qtopm-.yk, P10trkowska tl~1. 
Walk, Piotrkowka 2-1-0. 

Architekci 

Brukalski Piotr, Zielona. . 
Obełminski Fr. budowniczy miasta, Dzielna ;fi. 
Jm1kau A., Mikołajska 18. 
Laud,e Dawid, Spacerowa 1, 
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Landan Gustaw, Dzielna 30. 
l\forkiewim-; J:, budowniczy powiatu, D;o;ielna. 1. 
l\fatysek Stauislaw, Kamiennn J J. 
~olrnlnwski Ka;o;imierz, Benedykta 28. 
Stebelski J. St., Wichew:·drn 45. 
'.G eligso11 Adolf, Dzielna 22. 

B. 

Bankierskie domy i instyiucye finansowe 

Bank haulllnwy, Średnia 10. 
Bank knpiecki, Spacerowa 1. 
Dnbnrnicki P. I., Piotrkowska 51. 
I. Dnbrnuickiego Synowie, PiotrkowHka 18. 
Gnldfeder A., Piotrkowska 50. 
Golrlfcder I. .M., Piotrkowska 77. 
Horodiszcz A., Piotrkrl\rnka. 5G. 
Kasa przemysłowców łódzkich, Ew~111gielid;a l J. 
Landau W., Piotrknwslrn 39. -
Landau & Comp., I)intrkowska 17. 
Louri L. & Oomp., Piotrkowska llJ. 
Nelken .Maurycy i Spólka, Piotrkowska 80. 
Odch!al Bankn Handlowego Azowflko-Doi'iskiego, Piotrkow. 71. 
Oddz~~ll Bankn Hnndlowegn Hygskiego, Zielona 5. 
Odd11iał Banku 1-landlo\vegn WarRrnwNkiego, Mikołajska 5. 
Pnzrnmski S., Piotrkowska 35. 
Rnbinowicz J., Piotrlrnwiilrn 44. 
'l'y kneiner l\L, Piotrkowska 24. 

Banku Państwa Oddział 
Zachodnia 55, r(1g Ucgiclnianej. 

Dyrektor: 
Kn 11 troler: 

" B n c lutl t er: 
Kasy er. 
Sekretarz: 

l\Hdta dworn, Zółto11owf'ki A. P. 
Harlea dworn, Popow vV. N. 
Fcig-in W. 
Hadca dworu, Lcontiew I. .M. 
Seki-. gub. StnTzyliski A. P. 
Sekr. koleg'. Krnpin l. K 

Bank Handlowy Łódzki 
Średnia 16. 

Pre z c s H a cl y: Ed. Herbst. 

1 

' f. 

' 

[ 
a. 

\ 

Wice-Pre11esi: 

Chlonkowie: 

Dyrektor: 
P rokurcnci: 

l:'rer.es Rady: 
(!;o;łn11kowic: 

7 -

Ludwik l\fojer. 
Luclwik Starkmmi. 
Aleksander Biedemrnn. 
Otto Goldammcr. 
Henryk Grohmau. 
Henryk Herbst. 
Jnl.inn K1mit'iler. 
Salomon Landau. 
I\ n rol Schcibler. 
JóJ1ef Tanfnni. 
Rudolf 7'ieµ;lcl'. 
l\lanrycy 'l'nnber. 
Oskar l\lantey. 
hydor '.Gm1d. 

Bank lrnpiecki 
Spacerowa 1. 

Elllil Geyer. 
Max Fischer. 
Maurycy l•'rnenkel. 
(h;kar Kindlcr. 

Dvrektor. 
w"ice-Dyrektor: 
l' r o k n r c n t: 

11:i11bild. „ 

Hysznnl Hi111·alen. 
Krn:,;che. 

Banku Handlowego Warszawskiego Oddział 
Miknlajflka 5. 

Wice-Dyrektor: Ludwik Heine<'.kc. 
P ro ku r e n ci : l\fakHymilian Blii tli. 

Homan Lcfovre. 

Banku Handlowego Azowsl<o-Dońskiego Oddziału 
l'intrkowRka 71. 

Dyrektor: Brnnn Kobler: 
Wice-Dyrektor:Wi1behi1 Neuteld. 

Banłrn Handlowego Rygskiego Agentura 

Dyrektor: 
Pr ok nr e 11 ci: 

Paweł Pinkns. 
SL Kroll. 
D. Stnnb. 
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c. 
Cechy rzemieślnicze 

B e du a r ze: Cech W ars,,,awski. 
O i eś 1 e: Stara11y, A. Aj. 

Podstarszy, A. Starlc 
]i' c 1czer11 y: Stnrs11y, Jówf Kajnert. 

Kowal c: 
Kr a wcy: 

Ma 1ar11 o: 
.M ul ar z c: 

Podstarszy, H. Wolf. 
Gospoda Hotel Ha111h11rski. 

Starsiy, Uytkowski. 
Stars11s, J(. Batkiewie11. 
Pods1ars11y, I.' Liel1t111ania.k. 
Stars11y, Butschkat 
Starszy, S. Keller. 
Pn1lstarszy, St. Ba111ngartc11 .. 

GnApoda 11 Startl,,,cµ;o, ttl. Mil cza. 
Po w ro ź n ie y: Starszy, A. Sejfert. . 

Pod:;tars11y. K. Krii '"Cl" 
Rzeź 11ic11 y: Starsiy Ii'. 7,da11ow;ki. 

81nsar11 e: 

8to1ar11 o: 

'I' kacze: 

'11 okar11 e: 

Z 1l 11 ny: 

Podstanizy, W. Nowicki. 
Starsiy, Grnnpucr. 
Podstars'.l.y, Krempf. 
81.arsł'.y, Weicle111ajer. 
Podsianizy, A. Kupka.. 
Star:;zy, :-Jtrnuch. 
. Gospoda MikołHjRka :Ji). 

8tat·szy, I. Volkmann. 
Po(lstarszy I. Lehman n. 

Gosporia w domu tkac11ów Piotr ko\\' R.· ka 
Stanrny, A. Krall. ' 
Podstarszy, A. Sobolewski. 
Stat'.'!11y, Knock. 

Gosporltt 11 tcgol., \iVólc:r.:dtslrn 70. 

I>. 

Dentyści 

Aronowie11, Piotrkowska 5. 
Arouso hu, Piotrkrnvslrn l OL. 
Br~o.i'::owski, Piotl'kowska 2G. 
Oetrnar, Piotl'kowska 58. 
Dąbrnw.-ild, Piotrkowska, 87. 
Dl'cisenstoek, Piotrkowska 92. 
Dreitzer, Piotrkowska 24. 

.Fi~clwl', róµ; .inwarl,.;kicj i Piotrk. 
Gutentag-Oenl,cr .Mary a, Piotr kt) -

wska Gf-l. 
Giint!ter, Śrn1luia 2. 
H::tberfeld, Piotrkowska GG. 
Hernrnn, Zielona l, róg Piotrk. 
Joehwed, Piotrkowska ·59. 

IZaplan, Piotrkowska !J. 
Klin kovstein, l'iotrkow:-1k 4 7. 
Lahcnslrn, Piotrkowcika Hi. 
Lebiedyi'1ska, Piotrkowska Ll5. 
Lc~'f.czyi'tsk,i dr. mod. Audrzc:ja 4. 
Li ttwiu, Piotrkowska 108. 
Poczter, Piotrkowtika 8. 
I-"> n1ss, Piotrkowska lGG. 
Hajcom-Haberfeld,Piotrkowska GG. 
ltajcnm, Nowy-Hynek 5. 
~' Zawaclika 12. 

l:ei~ll\~r, l'iotrk111\'8ka 1 (i. 
ltitt. l'iotrk11w„ka tiU. 

-Rmw11lilatt. l'i11trk11w,-k;1 :,i; 
Sd1wa1 t1.-lkrnti1ci11. l'i•itrk1111. 1 ~l 
81.l'\\"l\>1-J\rc11idza, :\owY-ltYlll·k 11. 
Tt-ielwrn11~ki, \\'idzcw:<l~a :'11. 
rl'cpl.itzki, l'iotrkuwtika :l!I. 
Za11rn. Piotrkowska l O. 
Zag·clrna11. l'i(drkcm;;ka lit 
Zuekl-r. <:eg·icl11i;111a Ul. 

DHOGA ŻELAZNA FABHYC?;NO-T,(,)1)/:1\ .. .\ . 

Zarząd drogi w Łodzi 

J>yrektor: Knapski V;rJaclysłnw, dm1r,,,ec dr. {:el. F. L. 
l:l om o cni k cl y rektor a: Cei1111y11ger .li'1zef. 
N ac ze 111 i k e ks pl o n, tacy i: ](01.:intkiewiei, lhYnrz. dr. 'l.cl. F. L. 
8 e kret ar z Dyrek cyi: Ilychliit~ki \larecli. 
Hn.chmistrz starszy: Majewo;ki Henryk. 

m ł od s z y: Atróżycki Karol. 
Archiwista i dz i c n n i kar ł'.: JJąiJrowBki J\.\\·iryn. 

Służba stacyjna 

z a w i a cl owca st ac y i. Cert.owie"' \\' ojeieel1. . 
Starszy pomocnik >'::awiad. stacyi: Drnr1l'hom4ki .T:t11. 

Służba magazynowa 

Magazynier tow. pospi es1111yo h: JleppL'll J„ w ,;macl111 ek-'pL'•l. 
,, „ odchodzących: Bog;11cki 'l'.arlen~11 1 ~l.zw:rrnv:1 ~li. 

pn moc 111 k: h.am111~ki. 
" " z a „. r 1, ~;i c z 11 y c h: l~i,iai1;;ki Alui,,,y, Wi1lzew~ka :'.li. 

" " b ' 'l l l'riag·azynier tow. z Oesarst\vu: :-iW1Lerec . _ 
„ „ z W ll r s 11 a wy Dornakowsk1 h .. , Wi1hcw~ka :w. 

Kasa (U.liż.) 

Kasyer biletowy I i H kl. K;m11p1~icl~i E11;.;·eni11:-:z. 
III kl. h.aezynski. 

l'on;~cuik kasyerów: Michcwieł'. Mieczysław. 



I O 

I< a s a 

Kasy er: Hewel. 
Pomocniey kasyera; Kronlrnwi:dd Jm1. 

Kożnchowski ,Jan. 
Knlisz. D. 
Hzł~dknwski St. 

Duchowne władze. 

Kancelarya 1mrnfii Prawosławnej, ulica Widz;owska 21i. 
Pr ob os z cz: Rndlewsk ij A nto11i. 
Wikary us z: Knzlnwskij Piotr, 

Ka n c c 1 ary c pa I' a li .i i{ z y ui s k o-Kat o l i c k i c li: 
Kaneelarya par. św. Krzyza MikolajHlrn ;rn. 

Proboszcz: Ks. Zyg'lllnnt hr. Lnbiei1Hki, prała.t; 1hvorn pupiozkic,„0 
dziekan deknnatn łódzkiego. c- ' 

Wika r yn s ze; KH. W ul enty Malczyfoiki, Wi11cc11 ty 'l'y111 i on iecki, J. Rzcze
t'miak, B. Zicnieki, J. Malatyluiki. 
Knncelarya pnrntii .Wniebowzi<,)cia NajHwięf8'/.Cj l\Iaryi Panny, 
Plac lrnścielny. 

P 1·. n ho 1:1 z cz: KH. }~Jl.1;1uirlel. 
W1karynsze: l\.s . .Jcdrzejcwski Prądzyill:!ki ,V„ l>:~lir11wi,;ki r., 

Kościół filinlnv św: Józefa· ' 
Wikary n s ze: Ks': Stng11jtyH, ]~;. Na picrn!Hld. 

Kan?.ctaryc gminy Ewaugielieko-a11µ;s bnrHkic"1: 
l)'l1"1·f·1 S 'I' '" 1)· I i · - . ' ' 1 w. roJCy, 10trrnw8rn rog Nowego !tynku. 

Past or: Gnndeluch. ' 
Pomocnik Pastora:Hndriai1. 

Parafia Św. Jana ul. Milrnl:ijHka: 
Past or. W. B. Anu·erst.eill ' 
]' • b ' 
• omoc111cy pastora: Erdrnan IL, l\fa11it.ins. 

Gmina izi·aelskn: 
Habin mieJ'ski Ma1'zel Dh1•"" 93 

1" ' I ' h'" p.Jł_ • 

h. aznodzieja synagogi: dr .. folHki Wschodnia 2D. 

Dom modlitwy hrnci Morawezyków: 
Il y a ko 11: Eichorst Jan. 

Oyrekcya naukowa 
Pasaż Mayera 6. 

D_yrekto.r: r.z.eczywisty r_ad.stf.m1.1A,branH . .iwicz A .. 1·., t• 'l\f 6 
N 1 l b T 

, .. ·mrn z J ayent . 
.t cze 111 ~ 1 ur a: ru111ewHk1 B., Jfoiiedylt tn 18. 

' ~· 

11 

F. 

Felczerzy 

.Agarlrnw I., l\Iilszn 28. 
Bebnke P., CHów11n 5. 
Birencweig; L., Główna li. 
Blady \V., K~1ścielna 3. 
Blei berg S., Srednia 28. 
Bleiwei~ :M., Dzielna 5. 
l3onsz, Srednia 5:3, 
Hn1·zyi1ski, Górny Hynek 
Cweig·, Dzielna 27. 
_Ebrlich, W<'ilczat1ska 8!l. 
Eiucukel, Średnia B1. 
l•'linder, Zawadzkn 17. 
Fogel Hemy k, Benedykta 1 ::! . 
]Trci ud, Konstanty nowska 8. 
Gelbard t, Zg;ierska 20. 
G·oldsteiu, Zielona 7. 
Goltz1 Przejazd 41. 
Gri1noch, Cegielniana '24. 
Gntnrnu, Widzewska 150. 
.Jagodzinski, Mikołajska 20. 
~Jarkiewicz, Benedykta 41. 
Joskowicz Abram, Tnrgnwa 43. 
.Jrn1kowicz Aron, No"·fmiiej:>lrn 20. 
~Joskowiez Berek, Wschnd11ia 62. 
• Józefowicz J., Zarzcwska 2~J. 
Józefowicz H., Widzew8lrn -1-0. 
l{ajzer, Kamienna 3. 
l{alinowski, l'iotrkowskrl 256. 
Kapotta, Cegielninna 1-1-. 
l(a prowski. Główna 80. 
Kcjnert, Wólcznłuika 98. 
Kon1, Widiew;,ka 13. 

K,\·:il, W~1·l1111lnia -1-ti. 
Lewicki, Widww"ka 21. 
Lewk01riez A„ l'1'il11ol'll:l. ·J 

Lewk11witz .I .. Benedykta -i:,. 
Marez1·.w,.,ki. l'i11trk11\~·~k:i I ~IO. 
l\brk11witz, B1·11edykta 2::. 
l\ficliałnwil'Z, .\[ikula,iHka 2!1. 
Miller, Wt'1kzafo;ka 1:,-1-. 
l\[oloeli11w~k i, ~a w rot ~ 7. 
Neurnan. Przej:.tid 21. 
n~trowtlki. l 1 rfl~';l :1. 

o~zkow8ki, Alc:lrn:rndr1rn-1Jkil ::o. 
Pia,l;O\vski. J\,:ie~y .\l!rn. 
Puern:111 l\.~11ioib;1t\·11t•\\

0

~kn I. 
]:11,,:rne\\'.vi;.:·, ~redi~ia li. 
Siu;.:;rr, 0;.;Todowa 2-L 
Steiulier!!;. l'intrknw,,:ka 11. 
S,·]111\·.lit,'-i1rzezii1,ka tiO. 
'l'orol1ez v k li„ J'i11trkow"k a ~14. 
'l'oroit<"t.~-k li.. Połu1l11io\\·a :21. 
\\'a~idło~v, Zµ;ier„ka 23. 
·weit:illort. All'i;::-«11Hlry,H;:n i:-:. 
·wille, Andrzrj;1 11 .. 
\\'ilko~zewski, s~.Jl; :-:w. c\11ny. 
\\'i~nie,vski, Szp. :-:iw. Akk,-m11lrn . 
"'itiiit~ki .J.. c„~·ie111ian:1 :-.o. 
Witoii;;ki \\'!„ \\';:ehod11ia ~)2. 
'Xolt' H„ .\likol:ij:.;ka 48. 
\Y11Jrna11 B., Kuns1anty11owskn s 
Znhko11~ki I> .. O;,.:T1Hlmrn ::. 
z,;1i1rnw,;ki L Pintrb1,,·"ka l :1;'i. 
Z1;10r:-:ki. Zawa1hka il. 

G-. 

Giełda 

(KrMka, róg Piotrkowskiej) 

}:. r e ,,_. e s Kom i t et n: Knrol Seheihkr. 
Louis Allln~cht. C z l o n k o w i e: 



Z as tę }J cy: 

12 

S. Barei:ltski. 
A. Biedernrnnn. 
Karol Eiflert. 
Lar. Julittsi Heiuzel. 
A. Hoffrichter. 
Oskar J\:indler. 
Salomon Landau. 
Emil Geyer. 

Agenci pr11ysięgli: 
Edward Heymau. 
.Juliusz Hermes. 
Iiydor Kempiński. 
Kazimierz O:,;trowBki. 

:a:. 
Hotele 

Hotel Cen traluy, Piotrkowska 
„ Europojsk i, Za wad11ka 1 O. 

Grand-Hotel, Piotrkowslrn 72. 
Hotel Ramlrnrsld, Potrkowslrn 17 

' Hotel Petersbmski, Południowa 2. 
„ Polski, Piotrkowska 3. 

International, Wsehodnia 30. 
„ Manteuffel, Zachodnia 48. 
„ Metropol, Piotrkowska 18. 
„ Niemiecki, Sreduia 1. 

Paryzki, Piotrkowska 33. 

Północny, Wschodnia 63. 
Hmlki, Poludniowa I+. 

„ Hyg.;;ki, Mikołajska IB. 
Hzymsk.i, Mikołajska 59. 
Victoria, Piotrkowska 67. 
·wanizawtiki, Południowa ~6. 

„ Wenecki, Cegielniana 33. 

Hypoteka 
,Średnia 19. 

Pisarz hipotec!'.uy; Wacław Luk.omski, Ceg·ielniana 63. 

I. 

lnspekcya fabryczna łódzka 

l. I{ewir fabrycz11y A. W, Pyłajew. 
II. W. O. Wai'1kow. 

III. A. G. Łapii-;ow. 

lnspekcya podatkowa łódzka 

I. Hewir prnlatlrnwy 
II. 

III. 

F. M. Żenzurist 
M. D. Andrncki 
P. A. Kazycyn 

! 
! 
" 
\ 

r 
I 
r 
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I 

I 

I 
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INSTYrl1UCYE DOBROCZYNNE. 

Dom sierot dla dzieci ewangiełickich. 
Północna. 

I) ·L · , · tJast1.·l1·ow:t Houdthaler. !'llCWO( 111<3Zl1Cd. 

Dom sierot dla dzieci wyzn. mojżeszowego 
Z a kąt 1rn 25. 

Przowoduiczącn: Marknsowa 8ilber::<tcin. 

Dom starców wyznania mojżeszowego 
Ń r cd n i a 83. 

l'rzowodnicząca: Mina Konstadt„ 

l(olonie letnie dla dzieci chrześciańskich 

Przewodnicz~~cy: 'l'. Trcmkler. 
Ka•yer: W 8cieklica. 
~eh·etar'l.· dr L. Bondy. . . . 

1 lCo~nitet i'clrnr~ki: d-rzy Hoffrichi.er,. J~11lińslu, I~o irer 
Hząd, Wieliczko i Zahorowslu. 

jr„ Hokicki, 

l<olonie letnie dla dzieci wyzn. mojżeszowego 

Przewodniczaca: .Markusowa Silbcn1tein. 
i.(asyer: Io:nacy Colm . 
. [ ti IJ'l' 
Sekretarz· dr A. aus 'J· (, t i 
'r "t t 1.1 '"''Id····· d"r'iy''H Kohn A. Goldma11, TU c•n,ag. 1\.mme ernrn · ' · 'l ·zr ibn Elcyn-Sack, .M. Kaufman, nunc o 1 '..Je Ig'c'( • 

Ochronka NQ I dla dzieci chrześciańskich 
Smugowa 8. 

Przewoduiczticn.: rej. Mogilnicka. 
Kasyerka: s. 'rauberow:t. 
Sekretarlrn: A. Olszewska. 
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Ochronka Jig 2 dla dzieci chrześciar1skich. 
Kar o 1 a rn. 

Pr ze w od n i czą ca: D. Leonlrnrdtowa. 
Kasyerka: E. Wieke'owa. 

Ochronka dla dzieci prawosławnych. 
Olgil1ska J. 

O pi e k 1111 owie: Chrzanowski. 
Hożdestwienslrnja. 

Ochronka dla dzieci wyznania mojżeszowego. 
Długa 15. 

Pr ze w od n i czą ca: Jakóbowa Hertz. 
Kasy erka: Bernardowa Dobrnuieka. 
.Sekretarz: J. Hertz. 

Przytułek dla obłąkanych. 
Dzielna 51. 

Lekarz: Dr. Brautigam. 

Przytułek dla starców i kalek chrześcian. 
Dzielna 51. 

Przewoduicząey: EL!m. Stephauns. 
Kasy c r: I. Kammerer. 
Sekretar"': adw. przys. Angn>it Iiaubal. 

Przytułek noclegowy. 
Ko11stautynowska' 17. 

Przewodniczący: J. 13. Wężyk. 
Kasy er. M. Luba. 

Przytułek położniczy cif a chrześcian .. 

Lelrnr:.r.: Dr. J. Wisłocki. 

·- 15 -

Przytułek położniczy dla żydów. 

'l'argowa 1. 

Opiek u u ka głów n a: Jakóbowa Hcrt"'. 
Or (l y n at or z y: D-rzy M. 001111 i J. Sachs. 
Akuszerka: Markietant. 

Schronisko dla ubogich dzieci wyznania mojżeszowego. 

Solna 12. 

Kasyerka: 13emardowa Dobranicka. 
Sekretarz: Dr. J . .Mayhanrn. 

,,, .•. ••<''"• 

Szkoła rzemiosł męzka (Talmud· Thora) dla żydów. 

Z ach o d u i a 20. 

P r z c w o d 11 i c z ą c y : M. E'rncnkel. 
Kasy er: St .. J arocifaiki . 

Szkoła rzemiosł że11ska dla żydów. 

Pr ze w o cl n ie z ą cy: Dr. Likicrnik„ 
Kasy c r: I. llimmelfarb . ..---
Sek r c tar i: Dr. B. Haudelsmau. 

Tania kuchnia dla życlow. 

Kasy er: Ignacy Berso n. 
Sekret ar z: B. l{cieh:-iteiu. 

Towarzystwo Dobroczynności chrześciańskie. 

Dziel11a 51. 

Prezes: I. Knnit1,cr. 
Wiceprezes: R. Ziegler. 

Knsyer: Józuf G:tlllpU. 
S ck re tar z: S. 1-I~·· 

Towarzystwo Dobroczynności żydowskie. · 

Cegielni ana 17. 

Pre z es: I. K. Pozuairnki. 
Wiceprezes: Sal. Landau. 

Kasycr: Michał Kipper. · 
Sekret ar z: adw. p. Micluil Oohn. 



lti 

I n ż y n i e r z y. 

Chemicy. 

Bendetson Ignacy, w fabryce Akc. 'l'ow. I. K. l'oznańskiego, Długa 1. 
Białecki Zn;munt, Mikołajska. 
Biedermau Alfred, Widzewska ') 
Biels'.t.oWHki O., Targowa ~0. 
Ozarnai1ki Natau, Piotrkowska 96. 
Dyliou Zygmunt, Dlngn, 1. 
Ghrnhowski Bronisław, włn~ciciel apteki, Diielua LJ. 
Goldcwcig Ad., właHciciel fabryki chemicwej, Zielona 37. 
I-Ieymauu Stauisław, Pasa~ Mayem 11. 
Hirsiberg Frnucisiek, Lesżuo 17. 
Kempi11sld Stanisław, we fabryce Tow. Akc. S. Hosenblatta, Karola. 
Kuabc Bolesław, we fabryce K. f:-lteinerta. 
Lipiński Stanisław, .Mikołajska 4. 
Lipkowski Staui:,iła w, h~milii 10. 
Markowski 'l'acleusz, we fabryce 'l'ow. Akc. L. Geyern. 
Odyniec J au, właściciel farbiarni, Bałuty, ulica Nowaka 24. 
Poznnński Karnl, dyr. fabr. '11

• Akc. I. K. Po11nn:!tskiego, Nowy Rynek 2. 
Baczkowski K!trol, Emilii 10. 
Sachs Józef, róg Długiej i Ocgi elnianej, dom Po11uańskiego. 
Safian Artur, luboratorynm ehemimme, Zachodnia 62. 
Suligowski Mieczysław, Piotrkowska 124. 
Swicrezewski Czesław, asysteut dyrektora g·nzowni, 'l'argowa ~l+. 
Wider8'tal Seweryn, w·lnsciciel składu aptecznego, Połncluiowa 13. 
Zielke Oskar, właściciel fa bry ki atramentu, Pnńska 87. 

Elektrotechnicy. 

Golc Leou, Zachodnia 34. 
Hoser Heuryk, Andriej a 1±. 
Pace I~dgar, Piotrkowslrn 20\J. 

Mechanicy. 

Bielicki Stanisław, Księiy Młyn. 
Danielewicz Walery, we fabryce Akc. 'l'ow. M. Silbersteina, Pusta 24. 
Drntowski M., we fabryce Akc. Tow. S. Hosenblatta, Wólc11nńslrn !127. 
Dyli on J ak.ób,. we fabryce Landau i "'V\T eile, Piotrkowska 181. 
Henn el Konstantyn, we fa bryce maszyn „I. J obu". 
Hirszberg Emil, Spaeerowa 1. 
.Jeziorkowski Józef, Widz;ew. 
Kulski Władysław, Il Nowozal"Zewslrn G. 
Kurrnau Konrntl, Pasaż Meye1:a 11. 

! 
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Malinow.ski Właclyslaw, Andrzeja 2. 
Ratcleef James, w fabryee Akc. 'l'ow. I. K. Poznańskiego, Długa 37. 
Schult'l; Jnljnn, WidzewHka 83. 
~1tarniro~vski Bron., wodociągi, kanalizacya, Piotrkowska Hl. 
Irentovrns Aleksander, 'l'm·gowa 34. 
'l'yszka .Mieczysla w, we fabryce maszyn „I. .John". 
Wngner Edwurd, we fabryce Tow. Akc. Szeihlcra, Księży Młyn_ 
Zylberhuit Stanisław, Długa 12. 

Technolodzy. 

Arkuszewtlki .fau, Wiclllewzka 78. 
Ark nsiew::iki Kazi miei·11, N a w rot J :3. 
Arlitewfr11, PafHLŻ S11nlca H. 
Birnhanrn Henryk, Mikołajska 3. 
Ceysinger Jfo,cf, Wiclze-wslrn 31. 
Fry:,izman .Joachim, Spacerowa 13. 
Garn11yi1ski .Józef, we fabryce mas11yu „I. John". 
Gerlicz Wiesłnw, Kamienna 22. 
Golcz Ka11imierz, Średnia 21. 
Hordlic11lrn Wilhelm, Średnin 21. 
Lul.Jotyuowicz Leon, Ro11wadowska 4. 
Magnuski Władysław, s1,osa Hokicifu;]rn 47. 
Margulies Józef, Mikołajska 24. 
Mierzy.liski Hafoł, Piotrkowska 141. 
Mit Fryderyk, Wólc11ańska 12a. 
Nelkanbt~mn Julian, Przejazd 28. 
ObrębowlCz Bolesław, Piotrkowska 141. 
Pohl Wincenty, Pasaż Szulctt 21. 
Przedpełski Stefan, PiotrkowHkn 2H:3. 
Hogowl:lki Bron., Andr"'eja f) 
l{o„enthal Dawid, Piotrkowska 14. 
Hoseutlwl ]1~d ward, Długa 4B. 
Stnrcel BoryH, Konst.autyuowslrn 10. 

J ... 

Jeometrzy przysięgli. 

Ohndzy11ski, Pr11e.ia11d 8. 
Dębicki, l'r11ejazd 12. 
Kułakowski, Zawad,r,ka 8. 

„C,,,us" D7. adresowy. 

Starzyński, Polutluiown 8. 
'l'nklw"'yirnki, Zawadzka 8 . 
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l(antory służących. 

Średnitt JO. 

Kaczorowskiej - Ht'>g· Nawrot i Piotrkowskiej. 
M. Kaezorowskiej - Piotrkowska l G. 
Olszewskiego - Zaehodnii1 2o. 
Witold Lenc - Zielona 11. 
Konopacki - Średnia. 

Kasa powiatowa łódzka. 

Widzewska 51. 

Po bor e a: ase:-rnr koleginlny Feliks Krocze wski. 
Pomo en i k po bor cy: a~csor kol, Nikotlem Glęll;;k i. 
Buch a 1 ter: asesor koleg. Fr. Lagunn. 

Bieloii.sow 
Builtwa. 
Hykef. 
Konarski 
lVffrk'owski 
Ostró"iś1d 
Drzcwińi!Id 
ivratkcii~s1d ·-, .. ,,.~„ ~·,'"' ' . 

Komisarze sądowi 
przy Sądzie Okręgowym. 

Błoński, Piotrkowska 20. 
-ł{;ob'~rln:hv1-1 ki , Z a w ad '.drn 1. 
Smiarowski, h>łudniowa 4. 

przy ~jeżdzie Sędziów Pokoju m. Łodzi. 

Południowa 
Widzewslrn 

- Zachodnia 
Cegielniana 
Pasaz Szulca 
Zachoclnht 
Główna 
nl. Łask 

32 - Rewiry 
42 -
34 - " 
10 -- ,. 
9-

" 

IV i VJ 
V i VIII 
nr i x 
I i II 
VII i XT 
lX i XIT 

50 - powiat łódzki 
łaski 

Komisya sanitarna. 

Pr ze w od n i czą cy: radcit stanu W. Pieńkowski. 
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Kościoły. 

Cerkiew prawosławna ~w. Aleksandra Newskiego, Widzewska. 
8w. Aleksiejit, Ekaterynburska. 

Kap
1

lica Św. Olgi, ulica Św .. Olg'i. · . 
Kośeiół .Hzymsko-Katolicki Sw. Krzy~a, róg Mikołajskiej i Przejazd. 

Wniebowziecia Najśw. Maryi Panny, ul. Lagiew11iclrn. 
;; Filialny ;:,;, .J<'1zet\ Ogroclowa. 

Kościół Ewaugelieko-Augslmrgski ~w . .Jana, Mikołajska. 
„ „ 8w. 'l'rójcy, .Nowy Rynek. 

„ Baptystów, nl. Nawrot. 
Dom modlitwy Drnci l\fornwczyków, ul. Św. Andrzeja. 
Synagoga, ulica Spacerowa. 

Zuchoclnia. 
„ Stare Miasto. 

Znrządzający: 

lecznica prywatna I-sza. 
Zawaclika 12. 

dr. Pink us Wł. 
Oplata za porndQ 30 kop. 

lecznica prywatna 2-ga. 
Pi o t r ko ws k n 192. 

z ar z ą, dz aj ą cy: dr. med. M. Berenstein. 
O P{a ta t.i\ poradę 30 kop. 

lecznica prywatna (poliklinika). 
Spacerowo, 41. 

Z ar z ą cl z aj~~ cy: dr. med. !Hur ko wski. 
Opla ta za pontdt~ 30 kop. 

Lecznica prywatna cif a kobiet cl-rów Druebina 
Krótka 4. 

Oplata za poradę 50 kop. 

Lecznica chirurgiczno-ginekologiczna. 
Po ł u cl n i o w a 19. 

Elłrama. 

Ordynatorzy: dr . .Jasiirnki, dr. Krmiche, dr. Stankiewicz, dr. Kaufman. 
Oplata za pornrlt;1 50 kop 

2·X· 



- 20 

Lecznica okulistyczna d·ra Garlińskiego. 

Piotrkowi'Jka 93. 

lecznica dla zwierząt. 
Lekarzy weterynaryi: H. W:irrykowa i A. Kwaśniewskiego. 

Szosa Milsza 14. 

lekarze 
sp. = speeyalnośe: w nawiasach godziur przyjęcht. 

Abrutin I., Krótka 9, sp.: choroby wencryczlle, skórne i rr~oczoplciowe· 
(8-ll, 5- 8). 

Bartkiewicz St., Południowa 4. 
Beekrnan Ernest, Piotrkowska J 24. 
Beekrnan R„ Andrzeja 7, sp.: ehirurg·ia (8-10 4-6). 
Berern~tein, M„ Zielona 52 sp.·: cborob~y oczu (10-12, 4-6). 
Hette I„ Stary Rynek fo, (8-11, 4-G} 
Birencweig I., Dzielna 28, sp„ choroby skórne, weuer. i moczopłciowe 

(11-1, 3-7) 
Bomasch M„ ~Jegie}uinn~t 15, Hp.: choroby rlzieci i W('Wn. (D-10, 3- 5). 

. ~J_?()ncly,_L., W;llczarndrn ::!7, sp., choroby dzieci (P-10, 4-ti). 
T:kae11t1gan.1, ?paeerow3i .2?, sp.: choroby nerwowe (~l--11, 4-5). 
_:ę1:_ztlW)VSkI S.: P~ac h.oscielny 4, sp.: choroby wewnętrzne, dziecinne 

(8-10, 3-a)„ 
Brzozowriki, K??sta11t:ynowska 7. sp.: akw;zerya. 
Oohn nfaksyrn1han, Piotrkowska 8G, (8-9, 4-6) 
Czarnof'ył_ Leon, .zg·ierslrn 16, sp.: choroby wewnętnme dziecinne 

(8.--10, 4-b). 
Doncliin H„ Piotrkowska 6, (8-10, 4-U). 
Drnehin, Z .. Piotrko:vska 88, sp.: chor. kobiece (1 l-J, 4-G). 
Uworzanczyk tl., l'rntrkowska 1G5, t.1p.: choroby wencryczue (8-10, 

2- 4, 7-8). 
l•~l~:yn-Sack M<~'.·ya, Piotrko.~''.slrn 4-±, sp.: cl1or. kobiece (I 0--2, 3--5). 
Ehasberg· B., 110trkowslrn tib, sp.: choroby nerwowe i mmiaż (10-19 

3-5). . "'' 
Elins~1~~).' J)iotrkowslrn 9, sp.: aknszerya i choroby kobiece (D-1 i, 

l~llram A., Mikołajewsl(n 213, sp.; choroby kobieee i dziecinne (11-12 
::l--±). . ' 

v. Engel K., Piotrkovl'l:ika 121, sp.: chorohv wewnet.nme i dzie('ii111e 
(0-J() ''--) J ' , , u , ~) b . 

li'alk L,, Piotrkowska 71, sp.: choroby Hkórne i weuerycrne (9-11 
5-7). , ' 

Fa.nknnowski L., PiotrkowHka 260, sp.: nl1or. wewuę1:rzue (D--10, 5-13). 
~r~cd D„ ~euedykta rn, sp„ chor., kobiece i dziecinne (12--2, 4-13). 
11 ri~rl,b~rg .6., Dłng·a 1, dom familijuy. 

j 

I 
" I 

' ; r. 
r 
! 
I 

f. 

t 
' I 

21 

Gajewiez W., Nowy Hynek 5. 
Garliliflki W., Piotrkowska 93, sp.: clwroby oczne (od Pt i od 4ł prócz 

' ''"·~wiat). 
Ginsbnrg ·J., Piotrkowska 38, sp.: aknszerya i chor. kobiece (9-11, 

4-7) 
Golclblnrn N., Dzielna 7, sp.: chor. wewnętrzne i nerw. (9-10, 3-5). 
Goldfalb M„ Zawadzka 18, sp.: chor. skórne i wener. (8-11, 5-8). 
Goldmitu A. I., 1.>iotrkowslrn 20. sp.: chirnrgia ( 4-6). 
GoldsolJel JllI., Skwerowa 4, sp: choroby płuc i serna (9-10, 3-5). 
Golz Zyg;rnunt, Zachodnia. 34, l:lp.: chor. wener. i skómc :8-11, 6-8). 
Górski K„ Piotrkowslrn 54, sp.: chor. oczu i chirnrgia (8-10 3 -6). 
Grosglik, Oegielninn:i 23, sp.: chor. skórne, weneryczne i moczopłcio-

we (8-11, 3 -4, 5-8). 
Gutentag St .. , Piotrkowska 58, sp.: cbo1·. dzieci (9-10, 4-5). 
Haberlau K., Piotrkowska 167, sp.: chor. wewnętrzne i dziecinne. 
HaltL"Ccbt, Północna 4, sp. chor. wewnętrzne· i kobiece (8-11, 4-fl). 
Handelsman B., Przejazd 6, sp.: chor. żołądkn i ki~zek (8--10, 3-5). 
lfai:.tman S. Nowy Rynek ::l, sp.: chor. wewn. i kobiece (8-10, 4-6). 
Jakubowi!ki 11., Nowy Rynek 11, sp.: chornhy wewnętrzne i dzieci 

(D-10, 3-5). 
Jasii'tski Jlj_ Piotrkowska 117, sp. cl1irnrgia, (8-10, 4-6) . 
• Jasińtiki Ks„ Piotrkowska 108, choroby ko biec i alrnszerya (4-G) . 
Jokiel, Andrzeja 5, sp.: alrnszerya i choroby dzieci. 
Jonscher K., Piotrkowska 84, sp.: choroby wewuętrzne (9-11, 3-5 

prócz Niedziel). , 
Kaczmat·kiewicz, Zg·ierska 54, sp.: chor. wewnęt1·zne i dziecinne (9-11, 

3-5). . 
Kaufmann M., Południ.owa 28, sp.: choroby kobiece i akus·t,erya ( 4-t:i). 
Kohn EI., WtJchodnia 133, sp.: choroby wewnętrr.ne (8-9, 4--5). 
Kohn Jakób, Piotrkowska 118, sp.: akus:r,erya i chor. kobiece (3-G). 
Kolii1ski .Józef, Piotl'kowska 80, sp.: choroby oczu (10-l2, 3-0). 
ffotziu W„ Piotrkowska 26, sp.: choroliy serca i płuc (10-11, Ll-G). 
Krakowilki. E., Średnia 4, Hp.: chornby dzieeięee (D-10&, 3-5). · 
Krotowski M., Zawadzka 5, sp.: choroby wewnętrzue (8 -10, 3-5). 

"1t1·i\kow'stff J.; OegielnitLna 53, sp.: choroby chieci (9-10!, 4!-0). 
Krukowski. S., Piotrkowska 12:3, sp. cbo1·. kobiece i a kusze ryn (D ~- -11, 

4-7). 
Krirnche Alfred. Pasa'.i. Meyern 7, sp. ehirnrgia (4-G.) 
Landau A., Piotdrnwska 8L sp.: choroby wewnętrzne i dzieci (12-l, 

L1-f:i). 
Landau L., Piot1·kow:;lrn IG, sp.: choroby wewnętt·zne i dzieci (8 -10, 

a-5). 
Les;i;qzyński, Andrieja 4, sp.: choroby zę1H'>'w i jamy ustnej (10 - G). 
L'e:\v!t:rn L„ Połnclniowa 23, sp.: chirurgia. 
Lewkowicz S., Konstantynowska 11, sp.: cliorohy 11zieci. (D-11, 3-5), 
Likiemik M., Zawadzka 12, sp.: choroby oez11 (9-10, 4- 6). · 
I:m11trel' W., Piotrkowska 24; sp.: chor. skórne i weueryezne (9-10, 

3-·5, 7-8). 
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Littwin TL, l\likołajHlrn 18, _sp.: choroby wewnętrzne (3-G). 
Luluer G:, róg Dzielne.i i Wschodniej, sp.: choroby skórne weuery-

ezne (12-2, U-8). 
. Lol1r~r J„ Srednia 21, sp.: choroby wewut;;tnme i nerwowe (l - 3). 
Łar:iki -w., Piotrkowslrn 12, sp.: ehoroby thicci (~J-11, 3-U). 
Lukasiewicz, Piotrkowska 101, sp.: akuszerya i cLor. kobiece (9-10 4-G). . ' 
Makow Zygmnnt, Nowomiejska 13, sp.: choroby wcwnqtrzne i dr.ieci 

(8-9, 3-4). . ) 
l\falowist J„ Wschodnia 51, sp.: choroby wew11ętrzne i dzieci (9-'-11, 

3-5). 
Margol!s J„ l)o~udniowa 15, sp.: cl1or. dziecin. i wewn. (9-10, 2-5). 
l\fargnhcs B., P1otrkowHka l 2U, sp.: chor. :;kórne, weneryczne, i dróg 

moezowyelt (!:l-10, 4ł- 8). 
Markowski St., Andrzeja 5, 8p.: ehoro.by oczu (D-11, 4- G). 
l\Ias:1,la11ka. 1\ dam, Dzielna- 3, 8p.: choroby dzieei (9-10, 4-U). 
M~y~_aur~~ .J., ~'.whodnia 57, ,sp.: clwr. Jiołądka i kiszek (10-11, 4-5). 
M1chaltik1 J., l wtrkowska 1.'l2, sp.: choroby oczn ( 4--G ). 
Mączcwtiki K., Główna 50, sp.: choro1Jy kobiet dzieci aknszerya (~l-11, 4-G). ' 
Oatt f:\., Piotrlrnmika 14. 
Olszewski H., Ksittźy Młyn. 
Osieeki '!'„ PiotrkowHka 307; sp.: cbor. wewnętrzne, dzieci wcnerr-

c'./,ue (9-11, 4-7). 
Pański A., Dzielna 11, sp.: choroby nerwowe (-1--7 ). 
l)erlis J„ Piotrkow8lrn 18, sp.: ehfrurgia (8-] O, 4-H), 
Pili wer Piotrkowska 71. 
Pi~lrns v;„ Space!'owa 13, choroby wewn. i dziecinne (9--1 O, 4-5). 
Phe!tt~ a.t., JHn~a HJ, sp.: choroby WCWIHltnme (do µ;. 8, 3-G). 
Pozoa!1sk1 A., P10trkowslrn 76, sp.: choroby 11s11u, gar<lla i nosa (!ł-10, 

D-7). · 
Przedborski L„ Piotrkowska I O· sp. choroby o·ardła nosa i us11ów ·-":-· ··c3~10, 4-7). ' 0 

' 

ltabinowi<;z, Geg·ieluiana :38, sp.: choroby ganlla, no8a i uszów (fl-11, 
4-b). 

Rokicki T„ Rynek Bałucki :3, sp.: aktrnzerya i choroby dzieci (8-10, 
2-4). . 

Honth_uler. 8., Piotrkowska 85, R!J. · cltfll' 11""l • i·dl · n (9' 11 „ . • ""i, g,t ·a 1 osa :r- , 4-Gj. . 
Hoseublatt .J. Zitwad:drn 4, sp.: choroby nszn, uosa i gar<lła (9-10, ' +_:_6). 
Hoscuthal H. Południowa 5 sp.: choroby wewnc.trzne i kobieee (8-l-J, 4-G) ' 
llotszpan Ó„ WidzewRka' 4 7 1:1p.: ehoro.by wewnctrzne i kobiece (9-10, 4-tl) '' ' . . ) 
Hubi11stei11,' ęreduia 1, sp.: choroby kobiece i akuszerya (3'-G). 
Huudo

3 
H, Piotrkowska :35, sp.: choroby kobiece i akus!!lerya (9-10, 
-5). 
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H11i~d A„ Piotrkowska 14li. 
Sachs J„ Noworniejslrn 9, sp.: cl1or. kobiece i. akuszerya (D--10, 4;-G2' 
Schildkret, Zacho1lnia 41, sp.: cltor. kobiece i akus11erya (9-11, 3- :), 
Si~ff A., Piotrkowska 51, sp.: liomcopatyu (U-JO, 3-5) . 
Sifrnndd L . .' Nowy Hynek I O, sp, choroby wewuęt.rzne (8-1 O, 2- 4). 
Silhen1teiu Leon, Ew11nge1iclrn 7, sp.: choroby skórne i weneryczne 

(8-10, 18-'- 2. 5-8). . . . Silberstrom M., Piotrkow1:1ka 50, sp.: chorohy wewnętrzne 1 dz1ec1 
(8-10, 4-(i). . . . Skibiiu-:1\i H„ Zawudzka 1, sp.: alrnszcrya 1 dwroby lrnhrnce (4-ti). Ski1'f;i~wi~'.I. F„ Mikołnjska 2fi, sp.: r·ltor. wew11ętrzne i uenv (4-o). Snłnwiejezyk, l'iotrkowslrn 115, sp.: cl1oroby wewn<i~;rzne ~D-10, 3--5). 

Sfamenberg E., Cegielnin1rn 14, sp.: cl!orohy tJkorne 1 we11eryczne 
(10-1, H-8). . . .~ Stankiewicz o„ Piotrkow8ka 87' sp„ nknszerya I chornby kobiece ( 4-D 
prócz Niedziel). 

Steinberg A„ Cegich1iamt 57, sp.: orlopedyu (9--12, 2-G). . 
Sterling S., Cef!,'ielninna iW, sp., ehorohy wewllętrzne (8--9, 5-b). 
ś_:':_i~lw_){i~.l~L K~i1~'l.y 1\'P.} n. _ . . , .. · 1 • Szun1ae11er, Zp;1er~lrn 20. ehorohy ·wewuęt1z11e 1 <hicc1 (8--102„ 4--(J). 
'l'nchterma11, Andrzeja 7, !4p.: diorohy wew11. i 11enYnwe (3-5). . 
'l'nmpowski A., Ziclo11a ;:i, sp.: cl1ornby we~·\'11: i nerw. f9--.10, 4-o); 
Urbach B„ Nowy Hynek D, Hp.: ehornhy ch1ce1 (Il-. 11, .3-(JL Walkr-Pnz11ai1~lrn, Piotrkow„ka 7fi, :;p.: chcn-. kobiece (11--1, 3- 5), 
Wat1en. J, Piotrkowska J 20, sp.: cliirnrgia (l:J-1 O, 'l-Ei). 

"Wei8sl'i(·rg· G„ Dzielrnt 7, sp.: clinrohy oezu (H-11, 4-o). 
Wielit„;-Jrn J., Pasali l\foyera li, sp.: clwr. wewn. weneryczne i skórne 

(8--10, 6-7). 
Wilclnucr A., Pintrkowslrn lf1:3, sp.: chor. skórne, wcner. i wcwntltr'me 

(H-12, G-Ci). . _ . Wisłocki J., Piotrkowska 1 ], sp.: akus11erya i clior. tlzic.ci (fJ-11, 4-G). 
Wii:miewski K., Dz\el11a 20, l:lp.: choroby wew11qt.r1111e 1 nerwowe. 
Wiczewski, Zp;ier~lrn 82, sp.: cldrnrgia (D-11, 4- 6). 

..Jl\[o,J.bci;g A., Połnrh1inwa 8. 
Zaborowski I„ l'iotrknwtika llG, sp.: ehor. ko1Jiece akuszcrya (P-1 l, 

4-G). . Zelig8011 Einge11ia, Dzielna 22, sp : akus11erya, cliorohy kobiece i we-
wm;trzne (J0-1~, 2--4). 

Lekarskiej pomocy skorowidz w nagłych wypadkach. 

Andrzeja 4,_!&~'.~S.~Yit.~!~i, 
fi, Jo ki el, 
5, .Markowski, 
7, Beckman, 
7, 'l'ochterman. 

Bend
1

dy k t~i ~J,,..,J,)ondy, 
10, Frie<l. 

Cegielnia1rn ] .:J., Srnrnenberg, 
15, Bomasch, 
2:l, Grmig-lik, 
:3ti, St•'rlillg, 
38, Habiuowic11, 
5:~, Krnkowski I, 
?i7, Steinberg A, 



Długa 1, li'riedbcrg 
" 1 O, Plichta 

Dzielna 3, Maszlanlrn 
7, Golclblnrn 
7, Weissberg· 

11, J:.abąki, 
!2, róg Wschodniej Loh

rer G. " 
20, WiBniewski 
22, Zcligson Eugenia 

„ 28, Birencweig 
Ewangelicka 7, Silberstein 
Główna 5 O, Mączewski 
Konstant.yuowska 7, Brzozowski 

" 11, Lewkowicz 
Krótka 0, Abrutin 
Księiy .Młyn, .::iwi<lwiilski 

„ Olszewski 
lviik.ołajska 18, Littwin 

22, Elrnm 
" 25, Skusiewicz 

Nowomiejska 9, Sachs 
" 13, Makow 

Nowy Rynek 2, Hartman 
fi, Gajewicz 
9, Urbach 

„ 10, Sikorski 
„ 11, Jakubowski 

Pasaż Meyera l, Pozna!iski 
1, Wuller-Poznail

ska 
7, Krnsche 

„ Il, Wieliczko 
Piotrkowska 6, Douchin 

" 

" 

9, Eliasson 
10, Przedborski 
J 1, \VfsłOcki · 
lil, Łaski 
14, Oatt 
ltJ, Landau L. 
18, Perlis 
20, Goldman 
24, Littauer 
20, Kotziu 
35, Rundo 
38, Ginsburg 
44, Elcyn-Sack 
50, Silherstrorn 

24 

Piotrkowska 51, Sieff 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

54, Górski 
fi8, Gu tent.ag 
GG, Elia~berg 
71, F'tdk 
71, Piliwcr 
76, Pozuał1ski 
70, Waller-Poznań

ska 
81, Landau A. 
84, Jonscher 
85, lłonthaler 
86, Uohn M. 
80, Kolit'rnki J. 
87, Stankiewicz 
88, Drnehin 
93, Garlil1s\,i 
101, Łuka~dewicr. 
108, J a::iiils ki Ks. 
115, §gJ.qwjcJ9zyk 
li 6, Zaborowski 
117, Jasii'tski E. 
118, Kohn J akób 
120, W:atte.11. 
121, Eng·el 
12:3, Krukowski S. 
] 24, Beckman Em. 
12tl, Margulies 
132, M iclntlski 
14U, Hząd 
153, Wildaner 
1U5, Dworzańczyk. 
1 U7, Haberlan 
2UO, F'ankanowski 

" 307, Osiecki 
Plac kościelny 4, Brzozowski S. 
Południowa 4, Bartkiewiez 

fi, Hosenthal 
8 Wolbcrg· 

" 
15, Ma.rgolis 
23, Lewitan 

„ 28, Kaufman 
Północna 4, Haltrech t 
Przejazd G, J-IaJHlelsrnan 
Hynek Bałucki 3, Hokicki 
Rkwernwa 4, Golsobel 
Spaeerowa 13, Pinkus 

29, Braeutigam 

f 

( 

f 
I 

25 

Średnia 1, Hubinstein 
4, Krakowski 

Zawadzka 12, Liki.ernik 
„ 18, Goldfarb 

„ 21, Lohrer J. Zachodnia 34, Goltz 
41, Schildkret .Stary Rynek 15, Bette 

Widzewska 47, Hotszpan 
W6lczał1slrn i37, Bondy 
W schodnia 51, M alowist 

" fi7, Maybaum 
Zielona 3, 'fumpowski 

„ 5, Berenstein 
Zgierska 16, Ozamożył 

20, Szmnacher 
32. Wiczewski 

" 05, Kohn I-I. 
Zawadzka 1, Skibilu;ki 

4, Rozęnblat'', 
5, Kl'otówski 54, Kaczmarkiewicz 

Lombard. 
Filia łódzka WRrsz. akcyjn. 'l'owarz. Pożyczkowego, Zachodnia 31. 

Lutnia. 
Prezes: Angust,Raubal, 
Skarbnik : Wilkosz(nvski, 
Gos11oclttrz: Chojpowski, 
Dyrektor: Dwornaczek. 

Magistrat miasta Łodzi. 

Prezydent miasta Lotlii: 1·. st. W. ~iell.kowski, N owy Hynek l. 
Radni: K. Olsiewski, Konstantynowska 7. 

'r. Stcwowski, Zac!t0d11ia 52. 
Sekretarze: K Rybicki, Brednia 38, 

St. Loga, śrc~luia 2~, 
W. Jcgi:H'<)w, Sreduia 21, 
z. Pelletil\, 'Widzewska 27. 

Kwatermistrz: Morawski. 
Kasyer radny: A. Olszewski, Solna 7. 
Kontroler: Lewandowski, Pólnocna 24. 
Asystenci: Bochei1ski S,, Długa 20, 

Byszewski,. Srednia, 138, 
Gó]h~kL.Kaiimicrz, Srednia 24, 
Hnsecki A„ Średnia. 23, 

Budowniczy miej>1ki: Chehuiilski, ·u·., Dzi~lna i33. 
Lekarz miejski: T-'"O rewirn: Brzozowski S., Plac Kościelny '!, 

· II-~o Lohrer, Średnia 19, 
III-go " Gorski, Piotrkowska 54-, 
IV-go " Jelnicki. 

Weterynnrz miejski-: Kwaśniewski -fi-„ Szosa Milrm~ H. . . Leśniczy miejski: Wojno A., w lesie, obok szosy 1'..onstantynowskieJ. 
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Majstrowie ciesielscy. 

Aj Adolf 
Boj Juliusr. 
Breier A. 
Christoph W. 
Ebel Hudolf 
Eingel 'l'eorlor 
li'reit.ag Jan 
llausmanu A. 
Kajzer Gustaw 
Knappe Herman 
Krngcr Wlad. 
Pn~ll:lelt M. 

Picltler K. 
PrzyLyb:1ki Ko11sfauty 
Hrnle Georg 
R·t.pikom:!k i 
St.ark Adolf 
St.ark Pryder.Yk 
St.arie J(:,:nwery 
St arie J\Ii kołu.j 
Szolc Hyszard 
Szulc An<lricj 
vViucek .Jnu 
Zielke A. 

Majstrowie murarscy przedsiębiorcy budowlani. 

Baumgnrt :Frycl. 
Bcurton August 
Bckor w. 
Bormau A. 
Breutig·nm li. 
Burke A. 
Dier.ner F. 
Dobrowohiki L 
li'elkel J. 
li'crenlrnch Henryk 
Fri5mel Willi elu1 
Fuks li'. 
FUJ:isck Hysr.a.rcl 
Gehlig Otto, (Biuro mchitekto-

nimme, Prr.ejazd P.) 
Gesner Henryk 
Grodr.icki Karol 
Giitz J. 
Holz P. 
Keller Ludwik 
Kirnppe W. 
Klamt August 

Krokert Malm 
Koszelik K 
Krrnst Kornelimw; 
Liebert U. 
Lampreclit J\lf'ons 
Larnproc!tt E111il 
.l\liller .J ów f 
Miller Stcfun 
Ncstler Hohcrt. 
Nicdziehki M:1re. 
Orywal Wilhelm 
Pinkcrt K:m1l 
Popławski 'v\1 ndnw 
Salski Frn.uciszck 
Steck Jan 
Stclnrnchowsk i \V. 
Straszewski I~ ud. 
'l'ill er .J ózc f 
1'orn ezak .J <'>ze f 
Witt Karol 
Wolf Jnn 

Majstrowie murarscy do cechu zaliczeni, zajmujący się sztukatorstwem. 

Ginzel Jforman 
Phwschke Ol:lk:.tr 
Wolf Jan 
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N auczyciełskie biura rekomendacyjne. 
Arlet Felicya, Piotrkowska ID. 
Ho~cis%ewslrn Wanda, l'iotrkowslrn 9i:l. 

Notaryusze. 
Grabowski Józef, Ce.,.ieluiaua 5 I (9-- '2, 4-1). Grnszc'hyliski .Jnliusi~ l~ou.„ttmtynow:-;ka ~1 (9:::-'2, 4-1 ). Jonscher Wladyslnw, Srndnia 2) (9-1, 4..:,-1). l{Ii'mocld ,Jan, Nowy Hynek 9 (D-2, 4--1)., 
Mocrilnicki Konstn,uty, Srednin H (H-1, 4-_--8). Ph~checki Krmstanty, Zawadzka ;~ (D-1, iJ--1 ). 

o. 
Obrot1cy sądowi. 

. ]' J. \\''] ··!··•)O (<i-19 1--8) And1·ze.Jews~1 ., ".1czc\\:-;,,t ";1 .· '"'• , · Dobrowolski O., W1dJ1ewska ·k> (do lO, .J.-.l). 
Donchin M. Połnduinwa ::1 (8.~-D~, U-!l). ' · · .- 8 qt 'l S\ Filipowicz. z., harn1e.mHL 1 (c-· •c;, ,-, ,· 
11'i11kstein Y,.

1 
Południowa :2. _ 

Horowic11 M„ Południowa .o (4-1 ). c 
1 

„ ,.. Januszewski T., Wschodnrn 44 (do 9~, ·)-~ \. 
Kaczorowski W„ Mikołaji:ilrn ilC) (t\-H, 4-::: '). 
Kolasii1ski L, Wi<hew:>ka 7G (8~10, 4,:- 1 ~· Kozłowski W„ Mikob~jsk:.1 B4 .(8-?~'. ~ 1 ~· 0.( ,.. Lewandomiki T., Cegielniana 3D (.1--·ll:;, "'"-1). 
:Niouio St„ Średnia +. , 11 Nmv1\k H., Piotrkowska~. 20 (8-10, .J.-XJ. 
S1tszyi1ski, Widzewsku ;) .1. . . 
Szturm de Hinizfehl, Ih1elna 3-J.. Szydłowski S., Wschodni:t r~o (,-±-D). ') . \Vc)lfń~ki F., :Nowy Rynek ~i (t-\-10: --;:-bi. 
zemmol H„ Wschoduia 72 (9-10, D-I ). 

P. 
Urząd pocztowo-telegraficzny· 

J\Iikołajslrn róg Passażn l\leyern. 
N •1 czelni k: mele n, ko leg. Banrngnrten. .Ll' ' u i' lr 11 '1 l'" '·'lu i ka. radca kolef!,'. Petrow. ·o moc , • „„.„ · ·· 
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Pocztowa filia pierwsza. 
Wschodnia 17. 

Poczto.wa filia druga .. 
l':lw. Karola 14. 

Pogotowie ratunkowe: 
· Spacerowa 11. 

P ~·cze s: · Emil Geycr. 
Vice-Prezesi: Heuryk Grohrnan. 

Dr. Wł. Pinkns. 
~a 8 Y er: M. Poznański. 
Sekretarz: Dr. Ks. Jasiński. 
Inspektor: Dr. A. Krnsche. 
Lek arze: Brzozowski, 

Goldman, 
Haberhanm 
Jasiliski E'~· 
Kaczmarkiewicz, 
Krukowski S. 
Rosenthal 
Urbacl1. ' 

Policyi Łódzkiej Biura. 
Biuro policmajstra miasta Łodzi. 

:> • Wólezairnka 21. 
I olicrnajster miasta Łnclz„ . I Sekret~ r z ka n c c 1a

1
. y .. .' \,, ~ ac

1
cn .stanu H. Chrzanowski. 

R t
' . 1. ,..,z<1.ta OWI CZ 

e e r e n c i · p D l . ,. . . o rneza.Jew, M. Panczenko i A. Bartoszewicz. 
Wydział policyi śledczej. 

W ólczalislrn 21. 
Naczelnik i· · · po i cy i s 1 e d cze j: ass. kol. szt.-kap. I. Kowalik. 

1-szy cyrkuł Aleksandrowski. 
K . Brzeziliska 9. 
p~mISar.~ clyrkt:łu: radca dwom A . .l!'ilipenko 

ID OC lll I: rnnusarza starszy: selu. gub. s.· Patkowski 

I 
" " młodszy: sekr ] l . G T '. .. ie fere n ci; K. Bonclynowsl·i· W 1,1· . · rn eg. . aboryJSkIJ. 

· ~ , • 1 owianow. 

11-gi cyrkuł Konstantynowski. 
Konstantynowska 27. 

Komisarz cyrkułu: asCi:!OJ' koL, b. szt.-kayJ. baron Be1·ens 
g II 

Hojnin-
P om o cnik k. ·en von -uene 

omisarza starszy: b.' pornczn M p 
) " " młodsz · . , , · · · 

0
P?W· h ef er e 

11 0 
i. K B' l .Y • poruczn. L1pkowsln 

· · H errnan, l\II. Maślcnuikow. · 

' i 
I 

t 
r 

r 
i 

i 
i 
lilł 
i 

Ili-ci cyrkuł Soborny. 
H.óg Rozwadowskiej i N owospacerowej. 

Kom is ar z cyrk u łu: b. podpnłkown. radca dworn K. Goj:żewski. 
J:>omocnik komisarza slarsr,y: b. porucznik G. Nikołajew. „ „ młodszy: b. poruczn. rad. tyt. S. Anajew. 
Heferenci: Czaplicki, K. Kieman. 

IV-ty cyrkuł Fabryczny. 
Wólczafo;lrn .125. 

Komisarz cyrkułu: mrnsor kolcg-. ksi[~ze Awałow. 
Pomocnik komisttrza l:ltarszy: sr,t.-kap. W. Watman. 

„ „ mlodilzy: sekret. tyt. M. Grybojedow. 
He fere n ci: W. Szewczenko, S. 'l'urczy1'1s ki. 

Wydział rezerwy tJOlicyjnej. 
Wólezai.lBka 21. 

P. o. Naezclnika rezerwy: pm·uc:.-.nik 
Lek ar z I cyrkułu clr. S. Brzozowski. 

II dr. S. Lolrner. 

str. ziernsk. W. Iwanow. 

III dr. K. Górnki. 
IV dr. S. Brzozowski. 

" 

Powiatu Naczelnika biuro. 
Mikołajska 46. 

Naszelnik powitd;u: r. st: Wł. Kwarnberg. 
Pomocnik w wyd..,,iale policyjnym i naczelnik straży ziem-

skiej: Sobolewski. 
P om o cui k ~dm i n is t r n c y .i u y: 1'~rieze. 

JEł... 

Reuakcye. 

,, Ozat'lopismo lclrnrs,kie", Cegielniana 36, red. Dr. S. Sterli11g. 
„ Goniec Łódzki", Srednia '.:::'.:3, red. IL Wicrzchleyski. 
„ Loclzer Tngeblatt", DzieliHt 10, red. L. Zon er. 
„ Lodzer Zeit.uug·", Piotrkowska 86, red. J. Peter:'lilge. 
Łodzinskij listok, Dzielna 1:3, red. L. Zoner. 

: Ognisko ciomowc" Średnia 23, Ted. L. Fiw~her. 
„Hozwój", Piotrkowska 111, red. W. Uzajewski. 

Resursa miejska. 
Grancl-Hotel, Pioirknwslrn 72. 
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s. 
Salon artystyczny. 

Zawadika. ;J. 

Sądy pokoju. 

I Hewil', Widzewska -t/ sędiia Gejcig. 
U Solna i3 8wrnuldewic11 

TU Zawa.1lzkn 25 lluickij. 
IV ,, Piotrkowska J 4G Gcllurtow. 
V Wid11ewslrn 47 Berkow. 

VI Widzewslrn 59 lłosiczakowski. 
VII „ Zawadzka 39 Diakowski. 

VIII Widzewska 47 Surnsnnow. 
IX Śrndnia 4 ,. 8zte11ger. 
X Solna 3 Heucki 

XI Komitantynowska ;31 KrywRki. 
XIT Wofo:t:ai'tska 78 ,. Skorniakow. 

XIII „ Kamienna 22 . „ Audrnszc11enko. 
Dodatkowy S<,)diia: Zere!Jcow, ZawachJrn 40. 
Sędzia sle1lc:t:y I cyrknłu: Hylrnrski, Piotrkowska 20. 

IT 'l'eodorowicz, Długa 27. 

„ 

Dyrektor: 
Inspektor: 

" 
HI 'rymieuiecki, Zawa(lzka Hl. 
IV „ Carewski, Zawadzka 25. 

Sekcya techniczna. 

Prezes: I. Arknsv.cwski. 
Wice pre ze s: J. Bendetsou. 
Sekrctar~: L. Koindi1l:lki. 
Ka s y er: L. Koral. 
13iblioteku.r11: 'l'ysika. 

szkoły: 

Gimnazyum męzkie. 
Mikołu.L'lka 44. 

l 
G'-Q/LO„A.A,,;:,.'h,6'.flp 

rzecz.. rac en stanu l±tt~~±_est"W'temrlp~M. 
rałh,'i.i-1:l.tau.n~Ipa.t.Q~1v. {)1! ~/ ,,v "·'"(} ,J,(A.\ 

Gimnazyum żeńskie. 
Ceg-ielninua 62. 

.Zarządzający gimna11ynm: rndca stanu Swiatuchin. 

.Pr z eł oż o n a gim n azyn m: Erd1~rnn. 

r 

ft 
I 
) 
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Szkoła przemysłowo-handlowa (dawniej Wyższa rzemieślnicza). 
N owy Hynek 14. 

Inspekt or: Siwoło!Jow. 
Pomocnik in.spektora: rad. st. Siomianowskij. 

Szkoła handlowa. 
Jhielna 41. 

D y r e k t o r : Gar::>iyn M. 

S z koła A I e ks a n r y j s ka. 
Zielony Rynek 1 O. 

I k ( l·acll·a dwom i\f. S. Smirnow. nspe ;or: , 

Szkoły elementarne miejskie. 
Chrzo~daitskio. 

}I)! 1. Ulica Dlugn. ao. :\)! !) . Ulica Piotrkowska 142. 
Uyhak. T-T asR cmn aye1·. 

l'l"ltb'1i'C'l1•;< Bogdanrl\rn. 
~N~ 2. Ulica 'v\lidiewska 61. Uidow8ka. 

Kędzierski. . \~ lO . Ulictl Widzewska 45. 
Werner. Wywz.uncka. 

:N~ 3. Ulica Jnlius11a 19. Pajewska. 
Zakrzewski. . \h 11 . Ul. Konl:ltan t,Ynowska 51. 
Soneu herg. vVoealewski. 

XH 4. Targowa 52. Petzold. 
Gnlewski. Sernim10wa. 
Dolewski. . \li 12 . Ulica llo11\vad owska 17. 
Soucnberg· Stefania. Frej er. 

Jfa 5. Uli u a Zarnewska 25. ·Pat;ewicz. 
Kiilm August. Brojerski. 

5. Brnjer J óief. A~ 13. Ulica Andrzej~t 
L111piltslrn. .lastrzę bska. 

x~ 6. Ulica Nn.wrot 37. Kule,;'z.;L. 
Oyrkler. Pohi11Rkn. 
Ko11ak. Kalinowska. 

x~ 7. Ulica GJ(iw1rn 30. . \~ 14 . Ulica Przej nzd 22. 
Hesse u. 'l'ornasiewic11. 
Frei. .Mcrklein. 
Wojakowski. Dolewska. 
Wrzesii1~ki. . \~ Hi . Ulka Y,ielona 10. 
rl'ananiewic:t:. Kołn<lzki. 

. Mi 8 . Ulica Połndniowa 40. Kopciyi1Hld. 
.Mnsiatowicz.. Ubądzyi1ska . 
Myc Jau. Jll! rn. Ulica 7.aehodnia 17. 
Myc Stefania. Kiilrn. 



x~ 17. 

Kowalski. 
Domillikowska. 

Ulica Benedykta 18. 
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Luh Zofia. 
Ulica Wólczaiiska 154. 

Otto Eci ward. 
Muznerowski. 
Czc1;nielewskn. 

.'11 20. 

W11jllikonis I. 
Uz< owski. 

l\Iikoł:y,;~, 3. 

.Nh 18. Ulica. ~rednin 61, 
JablońRki. 
Okraszewski. 

męzkio. 

Szkoła dwnklmiowa, Solna 7. 
Waszezy11ski. 
Przedzi11ski. 
N owale 
Familier. 

~il 21. 
.'11 2'.~ 

Ż,yrlowsk ie: 

Szkoła jedno klas„ Poludniowa 25. 
S teinlrn uer. 
Jakubowicz. 
Artyszcwicz. 

Sobolew8ka. 
~arżewslrn :n. 
Wólczai'1slrn 214. 

żeitskie. 

Konstantynowska 18. 
Dnuowicz li', 

SnHlowa. 
Gry:,izczcnko. 

róg· Be11cdykta i Wólcza11-
1:ildej .Mi :w. 

Szymanowicz. 
Melgnnowa. 
Harnnowa. 

Ulica .Nawrot j~l! l. 
Hekoeh Eng;. 
Tereszkowiez. 
LiHieclrn. 

Ulica Północna 24. 
N owale 
Soho le wska. 

Szkoły prywatne 
6-cio klasowe. · 

Jezicr:,ika .Julia, l\amienna 10. 

4-o klasowe. 

Borg· J!llia, żei1slrn, Piotrkowska l Gfi. 
]~1 Mary1l, foi'1Hk:a, Ewangelicka 9. 
Graczyk I, rnęzka realna, Andrzeja 13. 
Jaw/,Ulislrn Enµ;enia, żei'u:ilrn, Cegiel~1ia11a 4C. 
Libiszowt:1lrn Z., żei'11:!lrn, Piotrkowl'lka D. 
1'1~~,j_~~:_ł., męz~rn real11~1, W1:1ehodllia 74. 
T.aJ sTrn L , zen ska, Dzielua 20. 
Hotcrt; Aniela, żei1ska; Nowo-Spacerowa 7. 
Szmidt Teofiln, żeiwka, Piotrkowska 62. 
Tymieniccka Jauina, żeliska, Piotrkowska 17. 

l 
r 

I 
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3 .klasowa. 

Heiman S., że:l1ska, Oeg'ielniana 20. 
~~ Z., męzka, handlowa, Piotrkowska 

2 klasowa . 

Blinbaum ]\falka, żeńska, PołndniomL 6. 
Heller S., żeliska, Cegielniana 52. 
Goctzen Kazimierz, ~rn~zka, Przejazd 14. 
Ginter I., ogólna, Piotrkowska · t 76. 
I wauowa N„ żeł1ska, Cegielniana 37. 
Judelewicz Beniamin, męzka, Dzieina 3. 
Kohn I., żei'1ska, Zawadzlrn 24. • 
Kunkel Helena, ogólna, Rozwadowska 15. 
Lewy M„ że:i1slrn, Cegielniana 26. 
Lnczkowska I., żeńslrn, Długa 8. 
Mazel R., że:t'1ska, Piotrkowska 28. 
Sanina M., męzka, Piotrkowska 145. 
Sołowiejczyk L., żeńska, Piotrkowska 31. 
Sndyan M. żeńska, Zawadzka 19. 
Thomas St~nisław, mezka, Zachocluia 39. 
Waszczyńska, O .. że11.ska, Ś~·ed1:ia 23. 
W cller S„ żeńska, Zachodma 66. 
Zimmer Aleksauder, ogólna, Ewangelicka 18. 
Żychlewicz, męzka, Karola 18. 

I kią.sowa. 

Galusz Franciszek, ogólna, Młynarska (Bałuty) 20. 
Hasman Adolf, ogólna, Widzewska 139. 
Hirszkorn Edward, og·6lna, W ólezai1ska 112. 
Ja~ B„ ogólna, Wsc~odnia 
Jesse Bogusław, męzka, P1otrkowsk.a 192. , .. 
Mazurowska W „ ogólna, róg Karola 1 W ólczanskieJ 161. 
Rozałowska Emilia, ogólna. 
Snaj Eugenia, ogólna, Piotrkowska 182. 
'rrocewicz Zofia, ogólna, Konstantynowska 20. 

Szkoły rzemiosł. 

Arlet F., Piotrkowska 17. 
Knorozowska Z„ Piotrkowska 14. 
Koh11 I., Zawadzka 24. 

S z k o ł y r y s u n k o w e. 

Wołczaski W„ Piotrkowska 87. 
Katzenbogen I. B., Spacerowa 27. 

nCzas." Dz. 'adresowy. 
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Szkoły tańców. 

Lipiński A., Cegielniana 56. 
Zahorski S., Andrzeja 5. 
Hichter I., Piotrkowska 147. 

Szpitale. 
Szpital św. Aleksandra. 

Plac Szpitalny. 

Kurator: W. Pieńkowski. 
Ordynatorzy: dr. Dworzańczyk, dr. Br. Haodelsmao, dr. Krusche. 
I n te n de n t: Hadolii1ski. 

Szpital Św. Anny. 
Prywatny, fundacyi K. Scheiblera, Księży Młyn. 

Ordynatorzy: dr. Lohrer, dr. Michultiki, dr. Olszewski. 
Fe I cze r: Wilkoszewski. 

Szpital fabryczny. 
Prywatny 6 fabryk, Nawrot 58. 

Ordynatorzy: dr. Kohn H., dr. Littauer. 

Szpital fabryczny Czerw. Krzyża. 
Łi!kowa 2G. 

Naczelny lekarz: dr. Tochtermann. 
O 1· cl y n at. o~ z y: dr. Pili w er, dr. Skibiit::1k.i, <l~·. Wutten, dr. Zaborowski. 
Asyst en c 1: dr. Fried, dr. Skmiiewicz. 

Szpital żydowski. 
Prywatny, fundacyi małż;- Po·,rn.ańskich, Targowa 1. 

Ku r at or : I. K. Pozi1ański. 
N ac ze 1 ny lek ar z: dr. M. Oohn. 
O i: d Y n at o i· z y: dr. Abrutin, dr. Perlis, dr. Przędborski, dr. Sterling. 
O Id Y n at or z y m ł.: br. Goldman, Dr. M~ Dr. Pai.J.sk.i, Dr. Ho-

scnthal, Dr. Saks. · . · 
Zarządzający pracownią r.ozbiorową: Dr. Silberstrom. 
Intendent: J. Kauffmanu. 

T. 
Tatersal łódzki. 

Nowo-Spacerowa 15. 

{ 
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l 
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Teatry. 

Teatr Vi~ (polski), l)iotrkowska 67. 
Scliu.a (letni), Konstantynowska 16. 
T~(niemiecki), Dzielna 18. 

Telefonów biuro. 
Cegielniana 40. 

Towarzystwo cyklistów. 

P r e z e s : Krusche L. 
Wice-Prezes: Hoser Hemyk. 
Kapitan: Pniower. 
Wice - Kapitan: Makarczyk. 

Sekretarz: Kupke. 
Gospodarz: Eckersdorf. 
K a s y e r : Goldman. 

Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 

Prezes: pułkownik Fleiszer. 
W i c c - Pre z c s: Meyer L., Pasaż Meyera. 

Towarzystwo Gazowe. 
'l'argowa 34. 

Towarzystwo Kredytowe Miejskie. 
Średnia 19. 

Dy:rekcya. 

Prezes : Herbst K, Księży Młyn. 
Dyrektor o w i e: F~., Wschodnia 58. 

~Jnl., Spacerowa 15. 
Roscublatt S, Piotrkowska 65. 

Z as tęp cy dyrektorów: Plichta St., Długa 19. 
Dob'rauicki Adolf. Nowomiejska. 

;If~?,pAii;e-t:. :auulzorczy. 

Prezes: Płachecki K., Zawadzka 3. 
C'z łon ko wie: Baruch A., Cegielniana 19. 

Beyer Józef., W<'ilczańska 28, 
Birencweig B„ Zielona 11. 
Hoifrichter A., Piotrkowska 80. 
Jarocii1ski Z., Nowomiejska 3. 
Klukow K. · 
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Poz11ai11:iki I. K., Ogrodowa, róg Zachodniej._ 
Ziegler R., Wschodnia 32. 

Sekret ar z: Pomorski W., Średnia 22. 
Dyrektor biura: Rosicki A., średnia'17. 
W i c e - Dyrektor: Gajewicz L., Sreduia 17. 
Kasy er: Kowalewski, Konstantynowska 31. 

Towarzystwo lekarskie. 

P_rzewodniczący: dr. Jouscber. 
Wice-Prezes: dr. Goldsobel. 
Sc kret ar z: dr. Przedborski. 
Bibliotekarz: dr. Jasiński. 
Kasy er: dr. Krnschc. 

Towarzystwo majstrów tkackich. 

Wólczańska GO. 

Pre ze s: Bi.ilnue A. 
Sek r c tar z: Bartosz. 
K a s y e r: Miihle A. 
Zarzirdzający kancelaryą: Andrejew. 

Towarzystwo muzyczne. 

Pre ze s: L. Grohman. 

Towarzystwo nauczycieli i nauczycielek chrześcian •. 
Dzielna 31. 

P re i e s: Służewski K. 

Towarzystwo nauczycieli i nauczycielek żydowskich .. 

Zielona 11. 

Pr e z es: Ab I. 

Towarzystwo opieki nad zwierzętami. 

Andrzeja 5. 

Pr z e w od n i czą cy : Peyzer K. 

- 37 

Towarzystwo popierania przemysłu i handlu. 
Grand-Hotel, Piotrkowska 72. 

Prezes: J. Ku_nitzer. 
Sekretarz.: W. Wścieklica. 

Towarzystwo śpiewackie niemieckie „Mannergesangverein". 

-Pre'hydujący: Neuman E. Sekrctar'h: Ripp J. 
W i ce - Prezes: Gehlig R. Kasy er: Bęk W. 
Dyrygujący: Kniipler W. 

Towarzystwo straży ogniowej. 

P r'e>1 es i Kom en da n t: Meyer L. 
W i c e komend a n t: Schcibler Karol. 
K a s y e r : Finster R 
S e kr et ar z : Kesslcr R. 

Towarzystwo strzeleckie. 
Wodny Hynek 4.· 

Towarzystwo subjektów handlowych. 
Długa 45. 

Prezes: dr. Sachs J. 
Wice - Prezes: Kaufman. 
Sekret ar z: Rosenthal P. 

Towarzystwo wzajemnego kredytu. 
Piotrkowska .25. 

Pre ze 8: Hertz J. il 
Dyrektorow"ie: Jarocii1ski A., Wilczyński lvL 

Towarzystwo wzajemnego kredytu przemysłowców łódzkich. 
Prezes: J. Beyer. 
Sek r et ar"': I~. 'l'ngeman. 
Kasy er: P. Bicderinan. 

Weterynarze. 

Drccki, lekarz weter. okręgu łódzkiego, Wid'hewi>ka 32. 
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K waś.niewski A„ lekarz weter. miejski Szosa Ml'ls, za 14. 

Warrikow, Szosa Milsza 14. ' 

Woźni przy sądzie Okręgowym. 

Krasucki Jan Przei'azd 32 i·óg· 'I' . . 
Olk k' , ' · , a1goweJ 

ows i Jozef, Bałuty, ul. Kalbacha 10/21. 

Wystawa sztuk pi,ęknych, 

Piotrkowska 3L 

Zakłady leczniczo-gimnastyczne. 

Piątkowska, Południowa 11. -' 

Surowiecki A. W„ Mikołajs!rn 

'P,Q.rtopedyczne. 
"'57, 

ska 22. 

gromadzenie kupców m. Łodzi. 

Prezes: Herbst. 
Wice-Prezes: 

Zjazd Sędziów Pokoju. 

· 1 Mikołajslrn i35. 

l~ re z o s '18 rzecz. rndca stanu Moskwill ~r 
S e }{ t 1) 

, lY • K. 
) re arz: .osental. 

1 0 d\\". e t a:· ''' Zieliń'.ki. 
Zandarmery1 m. Łodzi Zarząd., 

Pasaż Sznlca 9. 

Naczelnik ' ł · · 
iauc armery1 m. Łodzi: pod pułk. Gnoiński. 

Żandarmeryi powiatowej biuro. 

Spacerowa 17. 

Naczelnik żandarmeryi irnwiat.<'i"' ł. 1 1 
łk n O( z de go, rawskiego 

pn ownik Lovis of Menar. 
brnezińskieg(J> 

Abel Fryderyk, parow.a fabryka chustek i kortów, MUsza 57,-kantor 

Południowa 11. 

Ahel Karol, młyn parowy, Ś~·ednia 38. 

Aherstein Em., zakład grawersko-pieczc;tarski. Piotrkowska 50. 

Aberstein Józef, zakład gTawerski, Piotrkowska 2G. 

Abramowiez Uszer, skład mąki, Gł6wna 61. 

Abramowicz L., komisyoner, Cegielniana 9. 

Abramowicz, skład WQgla, Kolcj1rn -. 

, Abramski' haak, fabr. wyroh. wełnianych i półwełn„ Piotrkowska 92. 

v Abramski S„ przędzalnia, 

Abramsobn i i:lrebrnin, fabryka kamgarnów, Piotrkowska 

Abramsobn I., towary 'bawełniane, Cegielniana 40. 

Abramsolm W., towary bawełniane, Piotrkowslrn 2fl. 

Adamek Teodor, skład IIH)ki, W ólczni'1ska 79. 

Adamczewski I.. fabryka wyrobów miedzianych, Pnsta a. 
Adler A„ skład driewa, Długa 90. 

Ajass L., skład olrnwia, Piotrkowska 60, 

Albrecht Ludwik, agentura, Piotrkowska 179. 

Albrecht A., fabr. przyriądów tkaekich, Nawrot 11. 

Alichanow Aleksander, skład zwierzyny i delikatesów, Piotrkowska 50. 

Allart Leon i S-lrn, 'row. Akr. parowa przędzalnia prnędzy czesanko-

wej, Kąina Hl, skład Dzielna 4. 

Altman Lejwr, skład zegarów, Piotrkowska 12. 

Altman S„ skład papieru, Piotrkowska 84. 

Altman Ch. S„ skład idarn,. Cegielniairn r.óg Wscboc~iej. 

Alwas Edward, skład szkła i porcelany, Pwtrkowska 99. 

Andinurow Grzegorz, biuro pol'ła:lwów i r;1r6iów nocnych~ 

Anglik M., iakład robbt knnnlizacyjnyeh i wodociągowych, Długa 17. 

Anmau J. & Co., odlewnfo żelaza i fabryka masiyn, Kątna 24. 

Anslrnch Bracia, prn~dz:al11ia, V\7 idzewslrn 82. 

Anstadta K. Snkc., Tow. Akc., browar parowy, Średnia 34. 

Anweiler Gustaw, skłnd maszyn do i;zycia, Nawrot 1. 

Arkuszewski Jan, prze<li:;ięhientwo roliót wodociągowych, 111. Jadwigi 5. 

.Arnecker Ryszard, skład broni i ielarn. wyr. galantcr., Piotrkowska 22. 

Aronsolrn Simul H„ komii::youer, Poludniowa. 

Arlet F., biuro nanczydelskie, l'iotrkowska 17. 

Asch S. i Weiz A., fab~" wyrob. baweln., Piotrkowska GO. 

Askanas & Co., fabryka towarów ·welniauych, Pioirkowskn 26. 

Aflsman I. A„ zakład n alarsko-la.kierni(·ry. Konstant}now::<ka 24. 
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Ast Karol, fabryka kamieni młyimk.icb, maszyn i przyborów młynar-
skich, Lipowa 13. 

Asterblum Leopold, mechan. fabr. wyrob. wełnianych, Piotrkowsku. 81. 
Aurich Alban, fabr. poi'1czoch i rękawiczek, Mikolajf:lkn 9 
Axelrod Borys, hotel ,,Metropol" i restaunicya II rzQdn, Piotrkowska 18. 
Babat i Hiegler, interes ag·cnturowy, Mikołajska 4. 
Babkowicz, f'abry ka instrumentów chirurgicznych, Piotrkowska. 
Badior M„ dom agenturowy i skład bawełny, Beuedyktn 3. 
Baycrl i Wolf, przędzalnia wełny, Kątna 6. 
Baharier A. N„ fabryka wyrobów bawełnianych i magazyn "'Otowyeh 

ubiorów, Nowomiejska ], 0 

Balary Roman, sklep kolonialny, Piotrkowska 12H. 
Balle Wilhelm, parowa fabryka tuśmy· gumowej i g·umy do bucik6w, 

Piotrkowska 189. 
Balle Aloizy, cegielnia w gminie Bnu;y. 

Balle Józef, (właściciel Józef Laufer), fabrylrn taśmy g·nmowej Miko-
łajslrn 72. ·' 

Bank Handlowy Hygski (oddział w Łodzi), Zielona G. • 
Bank Handlowy Azowsko-Doi1ski (oddział w Łodzi), Piotrkowska 71. 
Bank Handlowy w Warszawie (oddział w Łodzi), Mikołajsk11 5. 
Bank Handlowy Łódzki, Srednia 1 G. 
Bank Kupiecki Łódzki, Spacerown I. 
Bank S.-Pet. prywatny Handlowy, Agent L. Lonri & Oo, Piotrkowska 111. 
Banasch L., dom agenturowy, Krótka 10. 
Hankwit,z. Ryszard, interes ,ngeutnrowy, Pa~a~ S,;11 lca f~. 
Bande Eliasz, skład wyrobow żela:i;nych, P10trkowska uO. 
Baruch S. & Co„ fahry ka plnszu, Zielona 17. 
Baruch B-cia, 'l'ow. Alrnyjue, skład Piotrkowska B4. 
Barnch ·Władysław. Tow. akc„ parowa fabryka wyrob<'>w wełnianych, 

Nowocegielnianu„ skład Piotrkow8ka 47. 
Bary Jndel, ~ow. Akc. „J. L. Bai·y", fabr. wyrnb. bawełn, Knrola. 19, 

skład P10trkowska 80. · 

Barmhozig'. i Prnssak, fabr. wyroh. bawełn., Oogiehriana 3~~. 
Bartkowski J„ &)dad wyrobów lrnwcłnianych, Kamienna 4. 
Bartk~ewicz Stanisław Dr„ kantor parowej fabryki waty hygroBknp. 

1 materyałów opatnmkowycl1 „Vnletudo", w .2npolu Południowa 4 .. 
Rasch 'l'„ komiByoner, Cegielniana 51. 1 

Basch S., zakłtul jubilerski, Piotrkowska BG. 
Bauer A., rabryka mebli, Mikołajska 56, skład Piotrkowska 88. 
B1> au er M01:1tz (dawniej W. Walter & Co.), fabryka n11t1:Jzyn, Piotrk. 1 70. 
)auer B-cia, parowa stolarnia, Placowa. 

Baurn Josek, skład wyrobów wełnianych, Nowomiejska 24. 
Baumgarten Leopold i Hafał, przc;dznlnia wełny, ~rodnia 77. 
Bąkowska, .skład cze kola.dy fn br. „ Riese i Piotrnw::iki", Piotrkowska 43. 
Hecker Emil, skład knpelnszy, Dzielna 12. 
Bechtold i Ęlciler, parowa farbiarnia przędzy, Benedykta ()1. 

Bechtold. 'J'h. i Seiler A., fabryka towarów wełn. 1 Piotrkowska 144. 
.Beck Wilhelm, parowa tkalnia wyrobów półjedwabnych, Podleśna 1 O. 

r I 
r' 

4L 

Behr I. M„ skład i'ossyjskich towarów manuf„ Piotrkowska 18. 
Beilin Icek, zakład jubilerski, Komtantynowska 3. 
Beilin Chaim, towary manufakt„ Piodrnwska 2G. 
Belach Salomon, agentury, Zawadzka 18. 
„ Bella" tow. mi ęchynarod. telefonów, Cegielniana 40. 
Bendorf Emil, restanrncya, Dzielna 18. 
Benich Kar()l, przędzalniu i tkalnia, Piotrkowska 105. , 
Beudzianowski M. i S-lrn, tkalnia wyrobów jedwabnych, Srednia S;l, 

Benedykt Szmul, skład wyrobów bawełnianych, Piot~knwsl~a 3:3. „ 
Bergson Sitmuel i Michał, hmtowy skład wqgla kam1(~ll., t:ikladnwa I. 

Berthold W. Adolf, Bid ad win i towarów koloni al n .. , Piotrkowska I -Hi. 
Berger E„ fabryka powozów, Wólczaitska 11 I. 
Berlin J„ fabryka wyrobów wełnianych, Piotrkowska :q. 
Bero·er Abram skład nafty i śledzi, 1)iotrkowska :-n. 
Ber~er Elebun'en, fabryka wyrobów wełnianych, Piotrkowska :Jf>. 
Ber~er Izrael, skład wyrobów wełnianych, Południowa 5. 
Ber"'Ol' Józef, fabryka rnm, Piotrkowskn 175. 
Berg·er Szmul Z, skła<l nafty i ~lodzi, Nowomiejska 8. 
Bel'man M., skład kortu, Ogrodowa 5. 
Berman Jlrfo1·<llut skład sukna, Polndniowa fi. 
Berman lVL D., tirnlnin plmizu, Piotrkow8ka GG. 

l · l l ' Z1'elo11•,1 22. Berman Oh. I. parowa tkulnia ba we nrnnyc 1 wyro iow, 
Berman M„ to~vary kolonialne, Piotrkowska :33. 
Berńluml t A., f-lklad mąki, N owomiej;ika 4. 
Bernhardt B., fabr. wyrobów pnwrożuiczych, Piotrkmnka ~4D. 
Bernhardt Otto, fob1·. wyrobów powroźniczyeh, Ogrodowa ,G. 
Bernheim Wolf fabrykn gazcnvych napojów, Wolborska :2.3. 
Bernstein hrael, znkład jubileriiki, Poludn.iowa 

1 

G; . . . 
Bertschinger H., fabryka przyborów tkaekwh, Głowna 4G. 
.Be8ser Almm1, komi1:1youer, Widzewska 41. . . 

9
. 

Besser i Weiss skład towarów mannfakt„ Nownrr1:ie.Jska -u. 
Besternw.u Sia,ja, skład towarów baweluiauych, Piotrkowska 3.J.. 

Beyer Józef, ce;delnia. . . r . l · 
·Bezbrody lVL i Wellner Mendel, .fabr. wyrn,b. baweln., "schot urn. 
Bialer T., fabryka tasiemek, VvHlzewsk~ 8~. . 
Biederman Robert, Tow. Akc., parowa farbrnrn1a, przędzalnia i apre-

t.urn Widzewska 2.. . i · 

1 
· 80 

Bielschow~ki Oskar Dr„ fabr. farb i e~senc{'i octowe], Legie matm'· . 

Bigge Krystian. interei:l ngen.turowy,, ~~il~oł~~Jsl~a. .. , ,, 
Bilauer Szaja, skład ce.raty .1 choc~,mk1rn, CegielmcUl,l ._,1. 
Bilic K, skład farb, MtkołaJska 5.). . '>') 

IJ ke A Akhd szyb wyBtawowych, P1otrkowtolrn ud._ 
._,111 „ " ' 1 . 1 p· t k sh '> 1 

Binke D. owoce i towary ko oma ne, . 10 .r ·ow '' ... · 

Binkowsl~i Chaim, suszarnia wełny, W1dzew~lrn 8,7 k lC 
Birencweig Josek, skład węgli i cementu, M1irnł~1s "t. \03 
'B'reneweing· i Eibeszyc skład drzewa budow ., re( nrn . . 
. ~ b I:I . k 'ro'v' Al·c J)'trnwa [}rnedzalnia wełny cze~nnkoweJ, Birn aum en1y , • · ' „ '. . . 
. Piotrkowska 260, kantor P10trkowska 40 . 
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B~1:nbaum I. i S-ka, parowa przęclzalnitt wełny, Mikołnjskn 5. 
B~mbaum Mordka, towary mauufakt„ Piotrkowska 33. 
B~tdorf ~nustazy, forbiernia, Le8na 2o. 
~111 tmkunF1 ęteczlkrnłwski, tkalnia wyrobów wełnianych, Pusta 6. 
v an "' rom1, s ad mebli, Cegielniana 37 . 
.Bla~1 E'.dward, wkład :,\lusarsko-mechaniczny, W ólcznńska. 
lil~1we1ss M., skład town!·ów galanteryjnych, Dzielna 5. . . 
Bl~banm ~;1:1·3'.el Moszek, fabryka wyrobów wełnianych, Piotrkowska 64-
Bl~b~i~m. SzaJa, wyroby kamgarnowe. Piotrkowska 50. 
Bluiti!t ?·• .skła~ towaró.w bawełnianych, Wschodnia G2. 
Hlnm~n I L1fschutz, komuJyonerzy, Kamienna 18. 
Blurnm Izrael, fabryka wyrobów wełnianych Piotrkowska 16. 
Blument~ial I., ag·entura uheipieczeń. Zieloni{ 5. . . 
~i:;~~ 1MMulchl111M'cki,llfabrJf:ka wyrobów wełnianych,· Piotrkowska 82. 
• a· , enc e on rn, a bryka wyrobów baweln., Cegielniana o5. 
J3ławat Salomon, skład towarów wełnianych Ceo-ielniana 
Bochenek S., skład papicrn, Wi:ichodnia 5G. ' 

0 

'· 

Boc~rnleituer E., skład towarów galanteryjnych, Mikołajska 7D. 
Bocrn11 _Izrael, skład mebli, Stary Hynek 12. · 
Ho?acln. Il., .skład sikła i ageutnry, Długa 33. 
BoJarski I., rnteres komi1:Wwy, \Vidzewska 44. 
Bork C.,. !':ukłucl hydrauliciny, Benedykta 26. 
Borawski .'I'i~nchel I„ komisyoner. Pasaż Siulca 9. 
go1:kow~lu ,~irunciszek, prnedsiithierstwo robót ziemnych, Wi<lzewsk:t-
01.nste~n li is~.el, .skład przędzy bawel11ia11ej, Oegielnianu 43. 

Jfo1.nste~n n,Ia.ier, Rklad przędzy bawełnianej, Wschoduia 42. 
Bornste~n ~zlama, towary manufaktume, Wschodnia 5J 
Bm:nste~n Szrnnl, fabryka towarów kamgarnowyf'h, Krótka 9. 
l~o~ uste~n .us,ze1:i s.kła d t<1w:tr6w koloui a lny eh, ;f;µ;ierslrn 28. 
I io111st?rn ~ }':lt~e1mnlber. skład drzew a. Południowa 50. 
Jkiro\:ie?lu Mo~zek, skład det1ck, Staro-Br'./,eziiiska ti, 
ffosa.l'l O:i.rlo, f~Lb1;{'ka wyrobów lllHJ'lllllrOWyqb, tlrednia 57. 
1?.sharnm Jan i E1s~er, yrzL~clz<1lnia welny, Srednia 38. 
B~~hi_ue Edmund, cegielma. Nowe-Rokicie. 
~~tt1g1ei·NFr. Willi., przędzalnia wigoni, Widzewska 157 skład Diil'ln't J 

iauc e . atan, skład mąki, \Vid'.f;cwska 48. ' · < -

l~rutmstem A.dolf, skład kort.n, Piotrkowska 82. 
hrauner Ja.kob, fabryka kortu, Sµacerowa 29. 
~1::m1s Cha~m, .skład frnkła, Piotrkowska 79. 
],1 arns Jal~ob, mteres komisowy Spacerowa ''G 
Bi:e<lseł'.neider B. i S-ka, s.klad 'wyrobów ka1~g~11·1i., Piotrkowsku 7ti_ 
B1.ennei O., zak.ład ogrndmciy, Wólc'./,a1i.slrn 175. 
~:e~1~hel. lek~, !ab,ryl~a wyrobów wełnianych, Piotrkowska 5B. 
B t es l.uie1 Abi. 1 'I obiasz, skład sukna i kortów Piotrkowska 20 

r~s, er . L.: zakład stolarski, W ólczuń8ka 154. ' · 
~1:~ak~1 sMlo Szmul, skJ1~d wyrobów wełnianych, Piotrkowska 58. 

1 ~ 8 . end el, tkalurn pluszu, Piotrkowska 82. 
I3rrnk Moszek, skład towarów kolonialnych, Wschodnia 15. 

I 
I 
f 

Brisch A H., skład towarów kolonialnych, Ogrodowa 7. 
Bromberg Lejzor, skład futer, Piotrkowska 17. 
Bromherg Jn.nkiel Lejb, skład owoców, Piotrkowska 17. 
Bromberg Wnlf, skład dan;skich ubiorów, Piotrkowska 17. 
Brokman M., skład sk6r, Srednia 17. 
Brochocki, skłacl obuwia, Widzewska 13. 
Bronk 'l'eotll, skład wyrob. żelazu. galant„ Piotrkowska 16. 
B1·onstcin, skład gotowych ubiorów, Nowy-Rynek 7. 
Bronstein Abram, maga'l,yn 11;otowych ubiorów ill<;l'"kieh, Piotrkowska 47. 
Brlin S. H„ wyroby bawełniane, Piotrkowska Hl. 
Brzezii1ski I., fabryka wyrobów wełnianych, Wolborska 44. 
Bndzyner S., tow1uy manufakt„ Piotrkowska 46. 
Bnhle Juliusz, fal'biarnia wełny, Piotrkow8lrn 2;·)(). 
Buhle Gustaw, farbiarnia przędzy wełn. i bawołu„ Aleksandryjska 38 A. 
Buhle i Sclrnlt'.f;, farhiarniit i apreturn, Zawadzka 16 i ltadogoszcz. 
Bukiet B-cia, fabryka chustek, Mikołajska 113, skhLcl Benedykta. 7. 
Bntschkat Adolf, obicia papierowe, gulanterya i wyroby bronz:, Długa 95 .. 
HUrger G. l., Hkład urns'.f;yn do szycia, Dzielna 11. 
Blirgcl Al., fa bryka przy borów tkackich, Długa. l 05. 
Hys'.f;kówicz B-cin, towary jedwabne, Piotrkowska 46. 
Calel A. L., interes komisowy. Zawuthka 20. 

. Cerrrnch Monllrn, fabryka i skład ehnstek, Cegielniana 51. 
Clrncke Dawid, magazyn gotowyl'h ubiorów męzkich, Zachodnia BG. 
Chardak Josel, skład kortu, Piotrkowska li2. 
Ohaimowic\lo Mendel,· townry kolonia.lue, Stary Hynek. 
Chądzyński Karol, Skład muteryałów 'aptecznych, Średni:L 24. 
Cbmielew:oki L., fabryka zegarów, sl~ludy, Piotrk. 18 i 109. 
Ohorąźycki Lew, interes komisowy, Srcdnia 18. . 
Cholewiński Stnnisław, rnug·azyn towarów galant.er., Zachodnia i37. 
Oicsieltiki A., fabryka przy borów tkacki~h, Mikołaj lol ka 6~. 
Ciesielski S. H., skład asfaltu, tektnry ·1 e.emeutu, Benedykta 5. 
Ciesielski Sz. A., skład węgli, Widzęwska 63. 
Ciesielski W., skład rękawiczek, g1ilanteryi i bielizny, fiotrk. 58. 
Oombe1· Ch„ skład wyrobów wełnianych, Piotrkowslrn 42. 
Codkiewicz lcek, skład towarów lrnwełniunyoh, Wtichodnia 49. 
Cukier Ludwik, fa.br. wyrnh. wcłu. i kamgarn., Piotrkowska G2. 
Cy<~elberg G. farhiei:nia linwełny, 1\.0111:\tantynowslrn 108. 
Cz~~pliclrn P„' skłttd win i delilrntes1\w, Mikohijska :.!5. 
Czamnński S„ parowa fa bry ka wstążek, ta~iernek i przędzy glansowa-

nej, Piotrkowska 96. 
Czerniłowski Motel, skład wyrobów żelaznych, Nowomiejska lG. 
Czndnowski Aron, skłu.d towarów półwełnitrnych, Piotrkowska 5!J. 
Daberhnt Z„ '.f;akład nożownic'.f;y, Południowa 6. 
Dajches i Halperu, farbiemia, Bałuty. 
Daleszyński Z„ przedsięh. rohó~ a?fal.tow.ych i dekar8kich, Dzielna :3-1:. 
Damski Aleksander, apretura 1 ±ttrlnarma, Drewnowska 77. 
Danziger Salomon, skład wełny, Piotrkowska 23. 
Danziger Herman, fabr. pudełek, Piotrkowska 117. 



Datyner I., sprzedaż wełny i bawełny, Przejazd 6. 
Daube Adolf, tkalnia wyrobów wełnianych i bawełnianych Piotrkow-

ska 171, przędzalnia i farbiernia, Leszno 26. ' 

DDaw~cdlow~cz 1p· .Kociołkowski, skład wyrobów wełn., Piotrkowska 6l. 
aw1 owicz rnkus, skład sukna, Cegielniana 43. 

Dawidowicz i Iłeing·old, skład drzewa, Wólczańska. 
DąbrowHki Władysław, zaklacl sztycharsko-rysowniczy i grawerski, 

Piotrkowska 45. 
Desurmont Paweł, przedzalnia i far bierni a wełny ezeHankowoj vV 61-

czańska 207. • ' 
Diering A., zakład clektro-techniczny Piotrkowska 87. 
D~etrieh Edmund, skład towarów kok;nialnych, Średnia 8. 
D~kma.n Chi~, skfad szkła i porcelany, Nowomiejska 17. 
D1llernus Wilhelm, ski ad papieru i tektury, Ueg·ielni ana 51. 
Długacz Anna, fabryka kortu, Główna 5. 
Dobranickiego S-wic, dom bankierski, Piotrkowska 18. 
Dobran!cki P. I„ dom bankierski, Piotr_~Q..,wska .5-L 
Dobramcki Abraham, skład mąki, Spacerowa 41. 
Dobran~ck~ Jak.{>b jr„, przę~lzalnia wełny, Cegieluiaua 8H. 

D
Dobbran;ck

1
1. BD-cia.

1
1. i H„ fabryka welninnych wyroi>., Cegielniana 89. 

o rzy~s ·~ awH, ~kład wyrobów jedwabnych, Piotrkowska 9. 
Do~rZJ:'llBln Nnscn, Jabt'yka towarów wełnianych, Piotrkowska· o4. 
D~11.sk1 I., ~kład wyrobów wełnianych, Piotrkowska 58. 
Donn~ ~-cm., skład wyrobów manufokt., Południowa 4. 
Dre~iln S., skład zegarów, Piotrl~owska. 
D0re~torn Berek, skład wyrobów wełn. i el11rntek, Główna 57. 

l'e1zer Hirsz J„ fabryka wyrobów wełn„ Cegielui:tmt. 
Drews I.,_ skład nrtylmlów technicznych, Pio1Tlrnwska l BO. 
Dresslcr H:, zakłntl ślmmrski i agentury, Wolcz1dtr;lrn. 
Drozdom;k1 Wacław, farbiarnia i apretmu, Zawadzk11 5. 
Drozdowski i S-ka, zakład dekoracyjno-tapieerski, ~achndnia 63. 
Drncka-.Luheelrn .11.farya, sklad porcclimy, Piotrkowska 5_ 
Dnbrowrnz, skład wyrob6w welnianyclt i baweln„ l'iotrkow8ka 50. 
Dud~~CZJ:k Josek. przędzalnia odpadków baweJnianych, Średnia ·75_ 
Dumm.sk1 I., ski ad rnateryalów piśmiennyclt, /'.;a wad :d.;:a 1 O. 
Dyl:!zkm S., skład wędlin, Piotrkowska 2G. 
~berlrnrdt O~to, :<ikła<l gnlunteryi, Piotrkowska. 
~bhard Brama, Jabryka elrnstek, Piotrkowska 89. 
~ck.art L„ zakład blacharski, Hadwaitska 5. 
I~dclbaurn Abr., skład odpadków lwwelnianych, Stoclolniaua 7d. 
r;~lelbn '.l~1 ~b. z„. skład odpa<lk<'>w, lw.~vełniunycb, Br'.l.e:i:.na. 
1~~chnei 1 Z1mrne1 man, sk la<! okryc, P10trknwslrn :rn. 
~~chler Dankmar, parowa fabryka farb, W6leza.irnlrn HJ5. 
~~zenmann Srul, mechaniczna ślusarnia, róg Zielonej i vVólczai1skicj 
J;~sner A., skład przędzy, Zachodnia 6:-J. · 
~~sner Bern.ard, skład przc;dzy, Benedykta I. 
E~sner ~„. fabryka pluszów, Południowa 32. 
E1sner I::!. Jr„ tkalnia pluszu, Zachodnia 64. 

E~sner Szapsa, Hkład przędzy, Dzielna 4:. 
Ernenbrau~ F., pa~·owa przędz~lnia, tkalnia i apreturn wyr11lHl\\ pM-

. wełmanych .1 bnwełu., Widzewska 194, skła!l Piotrkow~ka (iS. 
E~s~rt Karol, fabryka wyrobów wełnianych, Piotrkowska 1:35. 
Eitmgen Herz, skład sukna, Piotrkow1:1ka :30. 
li2kstein W., falwJ:ka wyrob:1w metalowych, Karola U. 
Elsne1· Klementi, mteres agenturowy, Andrzeja 
Elwart Teodor, fabryka i strojenie fortepianów, Zawadzka 19. 

E
Emd

1
e i S-ka, parowa farbio

1
·rnia wełny i przęd~y, Zielona 18. 

mee & Co .. fabryka wyro lÓw hawełuianych, Z:dJieniee. 
Encle Ferdynand, skład win, Piotl'kowr;ka 25 7. . 
Engelku. Abram, skład towarów wełnianych, Piotrkuwi:!lrn ;;S. 
. Eug·elhardt Go tli b, skład futer i lrnpeln13zy, 
Engel J akób, ::!kład towarów .łokciowych, PiotrkowRkn 8. 
Eugel F. I., skłnd towarów. kolonialnych, Widzewska 13:1. 
Engel Dawid, skład towarów galanteryjnych, Piotrkowska U2. 
Epstein Sz., f'abrykit wyrobów lrnmg·amowych, Wschodnia 47, :;kład 

Cegielniana 27. 
Erb, fabryka kapeluszy, 
Erlich L„ przędzalnia, Wschodnia 50. 
Esdroben I., fabryka wyrobów wełnianych, Piotrkowska 7H, 

V Ettiuger, księgarnia, skład 'l'ow. "Oświata" Dzielna 11. 
Epstein Icek, skład sukna i kortu, Nowomiejska 11. 
Epstein Mows·rn, skład wyrouów wełnianych, Piotrkow:>katt o:l. 
Epstein i Kleinermau, interes komisowy, Piotrkowska 25. 
Etkind Berek, skład wyrobów wełnianych, Piotrkowska 40. 
Ewans '.romasz i Sp., ag·entury i maszyny, Ewangelicka 1. 
Falzman G. J., przędzalnia, Nowo-Spacerowa 31. 
Faust i Goldman, skład wyrobów wełnianych, Piotrkowska 80. 
Fe der H., parowa przędzalnia wełny, Benedykta 17. 
Feifer Józef, skład towarów kolonialnych, Nawrot rn. 
Feigenbaum Elial:!z, dom ekspedycyjny, Pasaż Meyera. 
J!-.eigenbaum M., skład instrumentów muzycznych, Piotrkowska 15. 
Feinkind M. S., Akc. 'l'ow. skład fabr. firanek, Piotrkowska 15. 
Feinstein Bolesław, fabryka chemicznych produktów, 
Feinstein i Weller, interes komisowy. 
Feitlowicz Jakób, skład śledzi, Nowomiejska 21. 
Fei telsohn Eliasz, kmńisyoner, Cegielniana 53. 
Feitelsolm A. L„ fabryka wyrobów wełnianych, Cegielniana 32. 
Felik8 I., skład win, Piotrkowska G2. 
Feliks S , skład szkła, Piotrkowska 20. . 
Felman Ch. & Co„ fabr. wyrobów kamgarnowych, Piotrkowska 59 .. 
~...,e1·ster A. W-wa, dom agenturowo-komisowy, Pasaż Meyen1. 
Fcssler Leonard,. fabryka' haftów, Wólczuńsl~a 210. . 
Fial B. S-wie, parowa fabryka materyj mebl. i apretura, P1otrk. 127. 
Fibig Albert, t'arbicrnia, Wschodnia 3. 
Fiebiger i Syn, zakład ka.mieniarsko-rzeźbiars\~i, C~1entarna 64a. 
Fiszman Uszer, fabryka wyrobów szklanych, Srcdma 100. 
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Filipczyński Błażej, kantor stręczei1, 81:eduia l'I.~ 12. 
Jnnkelberg I., skład wstążek, W sclwdma N!! 7 6._ 
Jfo·kelbaus Tobiat>z, fabryka mebli !żelaznych t wózków dziecinuyel1. 

Pańska ~b 19, Skład Piotrkowska 27. . 
. Finkel Chaskel, wyroby wełniane, Piotrkowska J'f!l 60. 
Finster F. IL, fabryka aksamitu i pluszu, Juliusza M! 28. 
Fiszer li'ranciszek, parowa apretura wyrobów wełnianych. 
Fiszer Karol, zakład pogrzebowy i skłarły trumien, Mikołajska 85. 
Fiszer Ludwik, księgarnia i skład nut, Piotrkowska 48. 
Fiszer Maks, dom agenturowo-komisowy, Piotrkowska 177. 
Fiszer Otto O., fabryka upl'zęży, Średnia 10. . 
Fiszer Hobert, parowa fabryka farb, Zakątna 28. 
Fiszman O., huta szklana poci Zagajnikiem. 
Fiedler E.; farbiernia i pralnia chemie.zna, Piotrkowska 32/108. 
Fitzner i Gamper, Towarz. Akeyj„ Rkład maszyn; Andrzeja Mi. 2 

Flattau Izrael, skład wyrobów wełnianych, Wsehodnia 54. . 
~,lattau Izrael, skład papieru i introligatornia, Piotrkowska 33. 
Fliederbanm Kaf'tal, skład farb i towarów kolonialnych, Noworniej-

ska 17. 
Folkman, skład obuwia, Dzielmt l. 
Folkman Karol, skład wyrobów wełniauycb, Przejazd L8. 
M Franooisc", gorsety i towary galanteryjne, Piotrkowska 88. 
Fraget I., skłacl wyrobów platerowanych, Piotrkowska 69. 
l!'rnnkus A., cukiernia, Dzielna, róg Wiclzewskiej. 
Fraenkel Maurycy, interes spedycyjno-przewozowy, Mikołajska 26. 

. Freidenberg Ber, fabryka towarów bawełnianych, Cegielniana 27. 
Freidenberg Majer, skład towar6w moskiewskich i fabryka townrćlw 

bawełnianych, Południowa 4. 
Freind L. Abr. S., skł:l.d wyr. wcłnian., Piotrkowska 58. 
Frenkel Lipman, skłecl werobów kolonialnych, Nowomiejska 19. 
I<,reudenberg Emil, hotel i rmitauracya „Victoria" Piotrkowska (W. 
Friede S. D„ fabr. bandaży i rękawiczek, Piotrkowska 27. 
l!,riedensolm Brande1 skład towarów wełnianych, Piotrkowska 64: 
ll'riedensoLn, agentura, Potrkowska. 
FriedUinder F., skład· obuwia, Cegielniana róg Zachodniej. 
Friedman Herman, skład towarów ruanufakt., Piotrkowska 113. 
Friedman i Littauer, fabryka. wyrobów wełnianych, Cegielniana 26. 
Frischberg Chaim Ber, interel:! komil:!owy, Piotrkowska 82. 
Frisehberg Jankiel, wyroby wełniane, Piotrkowska 82. 
Frischman Dawid, skłnd węgla i wapna, Kolejna 4. 
Frischman S„ drukarnia, Mikołnjska 24. 
Frischam S., manufak. wełny, Oegielniuua 2o. 
Fritsche Juliusz, skład sukna, Połnocna 5. 
li'ryszer Zelman, skład desek, Piotrkowska. 245 i Wolc"'ai1ska 190. 
Fuclu1 Henryk, tkalnia chustek, Zielona 10. 
Fuchs Daniel, skład wyrobów bawełnianych, Wschodnia 60. 
Fuchs i Romocki, fabr. wyr. meblowych, Mikołajska 47. · · 
~nt.Arman Fisz el, akład ceraty i chodników, Piotrkowska 20. r 
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J?iicl1s M„ fabryka wyrobów wełnianych, Nowo-Cegielniana lf•. 
Fiichs i Berlinerblau; fabryka wyrobów wełnianych, Połuduiowa 1·bg 

Widzewskiej. , 
Gajewski Józef, skład piwa, Srednia 38 . 
-Oalewski K. H., skład wapna i cementu, Krótka I'> 
-Oall Hnolf, zakład koszykaniki, Nawrot 4. 
-Oałldn Stefan, piekarnia, Konstantynowska. 
Gampe i Albrecht, parowa tkalńia kortów, Piotrkowskn ::!OG, skład 

Piotrkowska 54. 
-Oantz Aron, odlewnia żelaza, Zielona 13. 
·Gantz M„ fabryka utemiylij wodociągowych, 'l'argowa 10. 
Gebethner i Wolf, skład nut i fortepianów, Piotrkowska 72. 
Gehlig B-cia, browar 'parowy i fabryka sztummego lodu, Ogro!lowa H. 
Gehlig Karol W„ skład towarów kolonialnych, Piotrkowska ::!15, fili~~ 

Ogrodowa 12. 
·Gehlig Otton, biuro architektoniczne, Przejazd 15. 
Geitner H,„ fahryka utensyliów tkackicl1, Benedykta 13. 
Gol bart, skład ZC"'!ll'ÓW 1 Piotrkowska 24. 
·Gcrke B-cia inte~es agenturowo-komisowy, Mikołajska 22. 
Gerke Wilh~lm jr„ interes agenturowy, Widzewska. 
·Gernoth' J 

1 
zakład ogrodniczy, Konstantynowska 37. 

Gessner Gustaw, apretura, Widzewska 22. 
Gessler Gotlib parowa cegielnia w gminie Radogoszcz. . . 
Gessler L„ fabryka wózków dziecinnyeb i m?bli żel~znych, :-lrei~n111 1 ~. 
Geyer Louis, Towarzystwo Akcyjne fabryki wyrobow hawełnia11ych„ 

Piotrkowska 282 skład Piotrkowska 7 4 . 
Geyer Gustaw, parow~ f~bryka .kor?nek, Piotrkowska 278. 
-Gilles Mikołaj przedzalma, Cegielmana 89. 
Gilwan K. faln·yk~ chustek bawełuianych. Piotrkowska 24. 
Gi nsber()' W. skład wyrnhów bawełnianych Akcyjnego Towanp<tw a 

ziwie~·cie" Nowy Rynek 8 i Piotrkowska 82. . 
·Ginsb~rg· Bernard'. przędzalnia wełny i niciarn!a, Widzew:ika ~:t 
Ginsberg Bracia i Małowyst„ komisyo~erzy, W1.~ze\':ska 40. 
Ginsberg Moszek, towary manufakt„ Piotrkowska lt:i. 
-Gl..inz Józef drukarnia, Nowy Hynek. . 
G1aser Józef interes agenturowo-komisowy, Poludmowa 4. 

. , . p· t k k ()•) 
·Glaser Abram, towary wełnrnne, io r ·o;ys ·~ .:.i. 

Glatter Josek, fabr. wyrob. baweł~„ O~gielma:rn 49. 
Gllick Ludwik interes a"'ent.-kom1s„ Zielona D. 

Gltick Roman ' skład farb i tapet, Piotrkowska 83. 
G liicksman B~rnard tkalnia, Piotrkowskl1 78. . 
Gliicksman i Sendo,~ski, skład komisowy wyrobów wełmanych, Cegiel-

niana 38. 
Głuchowski Brnnisław, apteka, Dz~elna 4. , 
Gnauk L., skhtcly towarów wełn. 1. bawełn. Głowna 45. 
Gocht O., fabryka armatur'. Andrzej~ 16. 

G olda· Jan, zakład stolarski, Długa_ 20 .. 
C l i·). 

Goldberg Boruch, komisyoner, eg1c mana 
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Goldberg· ;Fabian, skłud drzewn, Dłnga 83. . 
Goldbergi Szaja, Hkład tow. manufakt., Piotrkowska 81. 
Geldner li'erd ., Tow Akc. fa bry ki tasiern gumowych i prr.ędznlnia vi-

gogni, Południowa :N~ 48. 
Goldberg, agentury, Cegielniana 59. 
Goldhlurn B., tkalnia wyrob, wełnianych, Cegielnitina 68. 
Goldblum Szymon, skład wyrob. żelur.nych, Piotrkowska D9. 
Goldensolm Leizor, skład chustek, Piotrkowska 38. 
Goldfeder A„ dom bankierski, Piotrkowska 50. 
Goldfeder :Maksym., dorn bankierski, Piotrkowska 77. 
Goldfluss W„ skład r.egarów, Piotrkowska 52. 
Goldkorn Abe, .skład węgla, Północna 2. 
Gol<lkorn Salomon, skład mąki i 'kasr.y, Stary Rynek. 
G.oldman Benjamin, fab. towarów wełnianych, Piotrkowska 50. 
Goldman Józef, agentury, Cegielniana :12. 
Goldman Karol, agentura, Piotrkowska. 
Golclring Icek, skład desek, ~irednia 67. 
Goldriug H. L., sklad drzewa, Nowo-Pa.liska 31. 
Goldstadt Artur, sklad farb, Cegielniana 7. 
Goldstein B„ skład chustek, Piotrkowska 82. 
Goldammer Otto, parowa fabryka maszyn, Widzewska 64. 
Gordon Mojżesz, skład tow. jedwabnych, Piotrkowska Gl. 
Gorfein Samuel, apteka, Wschodnia n8. 
Gostyi1ski Wład. i S-ka, Ak. 'row„ skład mebli folaz. i innych wyro-

bów ielaznych, Piotrkowska 81. 
Gostyński Josek, składy tow. wełnianych, Ogrodowa 1. 
Gotbeil A. H., fabryka kortu i kamgarn, Zielona 5. 
Gotheil Icek .Majer i S-ka, skład przędzy, Zielona 5. 
Gotlib Josek, skład sukna, Nowomiejska 10. 
Gotlib i Markus, komii:ijonerzy, Krótka 2. 
Goppert Karol, fabryka kapeluszy, Podleśna 3, skład Piotrkowska 11 i 73. 
Graf Paweł, skłatj. sukna, Piotrkowska 121. 
Graczyk T., zakład stolarski, Południowa 17. 
Grajewski Newach, fabryka towarów kamgarnowych, Piotrkowska 79. 
Gran Edmund, interes .agenturowo-komisowy, Główna 9. 
Graupner Robert, ślusarnia, Pańska 87. 
Grawe Bracia, skład przędzy, Piotrkowska 132. 
Grawc Mendel, kornisyoner, Piotrkowska 132. 
Grenwood F., parowa przędzalnia i fabryka utensiliów tkackich, Miko-

łajska 78. · 
Grodeński Nochirn, interes komisowy, Zawadzka 18. 
Grodziński Chaim, tow. manufakt., Wschodnia 39. 
Gredziński R. et Co„ przędznlnia, Mikołajska 78. 
Grohman Henryk, parowa przędzalnia. bawełny, Emilii. 24. 
Grohman L., Towarz. akcyj., parowa fabryka wyrobów ,.bawełnianychr 

Targowa 95. 
Grosskopf Ch., tkalnia kortu, Mikołajska 47, skład Krótka 4. 
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Grossman Moszek, skład desek, Widzewska 119. 
Gross Szmul, fabryka tow. kamgarnowych, PiotrkowBka GO. 
(łrylak i Bronowski, towary manufa,kt., Cegielniana 29. 
Grunin Jankiel, interes komisowy, Sredni a 23. 
Griinstein Sucher, skład nH1ki, Wschodnia 42. 
Griinbaum i WieBel, falJryka tasiemek, Cegielniana 68. 
Griinspan i Hentschel, fabryka ch1rntek, Piotrkowska 82. 
Griinspan Syrnche, skład lamp, PiotrkowBlrn 26, filia Nowomiejska 19. 
Griinfeld D. i MttrkuB A., skład dywanów i l1ortyer, Piotrkowska 44. 

Gri.i1zhamllet lVI., cukiernin, Piotrkuwska 62. 
Gu hl O., cukiernia, ZawHdzka 12. . 
Gul1l W-m, ślusarnia i skh1d rowerów, Zielona 12. 
Gnldin Abe, towary wełniai1e, Wsehodnin 47. 
Góralski i Grnwe, fabryka plus'l-u, Pioirkow12ka 56. 
Gurland Leib, interes komisowy. Zielona. 
Guse H. & Co., ikalnia pluszu, Piotrkowska 116. 
Guse Robert, tkalnia pluszu, W ókza:Uska 29. 
Guterman Josek, skład kaszy, Siary Rynek 11. 
Gutman S., fabryka wyr. bawełn., Cegielniana :·óg Wschodniej. 
Gutman Piukus, fabryka wyr. baweln., Cegielrnana 38. 
Gutrnan Kopel, fabryka karngiunów, PiotrkowBka 33. 
Gutman Jakób, sklad bawel11y, Wólczai'.1:,;lrn. 
Gntstudt Eliasz, skład wyrob. wełnianycb, Cegielniaua 35. 
Gutstadt Hirsz, skład wyrob. wełnianych, Ogrodowa 5. 

\/ Gutstadt Abram M., litografia, Piotrkowska 17. 
Gutstadt L., litografia, Piotrkowska 2G. 
Guttentag Maurycy, zakład jubilerski, Nowy Rynek 3. 
Guntlier August, fabryka wyrob. bawełnianych, I>iotrkowslrn 158. 
Guntzel FI., pracownia ozdób sztukat.eryj11ych, Szosa Milsza. 
Gwircman O. M„ fabr. wyrnb. wełnianych, Piotrkowska 81. 
Haake Adolf, sklad tow. kolon„ Rynek Geyera 2. 
Eaase Bernard, fabryka olejów i smarów. 
Habergrlitz Leib, towary smowe, Piotrkowska 17. 
Fleymos I., skład owoców i na1Jiału, Piotrkowska 81. 
Huberman Elżbieta, sklad mebli, Zachodnia 31. 
Back H., biuro próśb i zażale:fi, Piutrkowska 34. 
Hafftstein Juljnsz, magazyn ubiorów męzkich, Konstautynowska 2. 
Engel R„ skład uteusyliów elektro-te~lmicznych, ~łówna 23. 
Ealpern Moszek, skład towarów weł. i bawełn., Piotrkowska n8. 
Halpern Mojżesz M., parowa ,tkalnia, Widzewska 82. 
Ilalpern M. Ch., forbiernia, S-go Jakółia. 
Halpern Icek, skład tow. mauuf., Cegielniana 28 .. 
Hamburger i Rubinstein tow. galanteryjne, Połudmowa 16. 

V Hamburski E., litografia i drukarnia, Ogrodowa 3. 
Handke Juliusz, fabryka mydła, Nowomiejska 14. 
Hartman I., skład materyałów aptecznych, Dzielna 22. 
Hartman Józef, skład win, Piotrkowska 108. 
Hartmań C. W., skład luster i obrazów, Zawadzka 1 i Mikołajska 40 

.Czas". Dz. adresowy. 4 -------
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Hau Emil, zaklad nożowniczy i wyrób instrumentów chinugicznych, 
Mikołajska 1 O. 

Hansman I, S-ka, fa.br. tektury ailfaltowej, asfaltu i cementu drzewu.e
go, Zarzewska 66, 68; skład i kantor, Piotrkowska 249. 

Habler ~mil i S-ka,. przędza.luia bawełny, Dą~rowa-Składy Wl,)gla, 
Widzewska 59 i Nowo Wodna 2, kantor Prntrkowska 193. 

Hiigelen Emil, zakład grawerski, Piotrkowska 188. 
Hahnel Maks & Co., skład towarów technicznych, Pioti'lrnwslrn 105. 

Hartig August, parowa farbiernia i apretura wyrob. wełn., Piotrkow-
ska 232. · • 

Hein11.el i Kunitzer, Tow. Akc., parowa przędzalnia, blicharnia tkalnia 
i apretura wyrób. bawełnianych w Widzewie, ' 

Heinzel Juliusz, Tow. Akc., parowa fabryka wyrob. wełn., Piotrkow. 104 
farbiernia i drukarnia, Piotrkowska 224. ' 

Heiman Edward, skład prz(1d'.l.:y i wyrobów bu.wełn., Piotrkowska 125. 
Heimann P. i S-ka, agentury, Południowa 20. 
Heiman M., dom agenturowy, Zaehoduia 57. 
I-Ie~man Moszek, fabryka wyrob. wełnianych, Cegielniana 26. 
He1man S. L. jr„ skład towarów wełnianych, Piotrkowska 7G. 
He~man Zygmunt, komisyoner, Pasnż Meyera. . 
Hern?echer Robert, skład wyrob. wełnianych, Główna 50. 
Helbmg Jan, zakład tapiceniko dekoracyjny, Zachodnia 37 .. 
Heller Karol, odlewnia metali, Piotrkowska 261. 
Heller A., fabryka wyrobów wełnianych, Piotrkowska 110. 
Heller G., komisyuner, Dzielna 28. . 
Hemsalech Karol, dom agenturowy, Ewan"'elicka 16. 
Henig Ludwik! fabryka wyrobów bronzo~ych i lamp„ Zawadzka 10; 

skład, Piotrkowska 13. . 
Hensler Gnstaw, biuro techniczni', Zielona (:),: 
Henseler Karol,· fab1:yka szczotek i pędzli,. Dzielna 20. 
Hentschel Edward, parowa tlrnlnia wy1~ob. wełn. i. kołclei·, apretura, 

Zachodnin fl9. . , . · , . . . : . 

Hertz Paweł, biuro techniczne, Krótka 4: r , 

Herschberg· .i Lichtenstein,· fabryka. ehustek, Cieg.ielniana. · 

Herschherg i Alpem, Rkład wyrobów. wełniunyeh 1 Piotrkowska 18. 
Hersze.nberg Moszek. wyroby ba wełniane, Przejaid 8. . 
Herszhk S., sldacl :kołder i chustek, Benedykta 2. 
Hers11.el, parOYi . apretnm tow. bawełn., Mikołajs!rn 10. 
Herschberg M. I., townry wełniane, Piotrkomika ·50. . 
Herzberg Zygmunt, agentury, Piotrkowska. , 
Herc Wolf, skład bojek, Wschodnia 70. , 

)' 

Herzenberg i Rappaport, skład wyrobów rnuuufakt„ Piotrkowska 15. 
Herszenherg .• Józef; skład ·wyrnhów bławatnych, .. Piotrkowska 23 i 11 H. 
Herzog p, fabryka !'ZCzotek i .pędili, Wschodnia tll. 
He>Jse l ., fabryka wyrobów ·druciianych, Zawadzka 41. . , .1 , , 

H:ilt01:11 I~., ~kła:cl: bielizny", Południowa 3. , .. · ·o: .. , •. , 

H~elle" I D1ttrich, Tow: Akc„ :wyroby bawe'łn., Piotrkowska 6. . .. 
111.Umau.:A,1 skład, tow..a1~ó:w kolouia;ln.Jch; i delikat.1 ; Piotrkowska; .J24.· 
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Hillman Judcl, skład mebli, Nowomiejska 21. 
Hintz Marta, skład tow. galanteryjnych, Widzewska 11. 
Hintz Robert, fabryka towarów wełnianych. 
Hirschherg i Birnbaum, wyroby wełn., Piotrkowska. 56, fabryka Wodna. 

Hirschberg J. i Wilcqi1ski, parowa fahr. wyrobów trykotowych oraz 
fantazyjnych włóczkowych, Spacerowa 25. 

Hirschman A., skład towarów manufakt„ Piotrkowska 21. 
Hirschman Izaak, skład kretonów, Nowomiejska 15. 
Hirszman J akób, skład kretonów, Nowomiejska 2. 
Hirszgall Dawid, G., komisyoner, Cegielniana 53. 
Hoffman A„ magazyn mebli; Dzielna 10. 
Hochman Juliusz, fabryka chustek, Mikołajska. 
Hoffman Juliusz, zakład hydrauliczno-mechaniczny i fu.bryka wyrobów 

kotlarskich, Pusta 5. . 
Hoffman Jakób, fahryka kortu i chustek, Piotrkowska 101. 
Hotfdchter K., parowa przędzalnia bawełny, tkalnia, blicharnia i dru-

karnia wyrob. bawełnianych, Piotrkowska 202. 
1-lorinsohn B. A., skład herbaty, Południowa 15. 
Horo<lischz A„ kantor bankierski, Piotrkowska 56. 
Horowicz H,, skład soli i śledzi, Stary Hynek. 
Hordliczka Ignacy, skład szkła i pornelauy, Piotrkowsk 63. 

· Hordliczka i Stamirowski, dom komisowo-agenturowy, Średnia 21. 

Horn R„ księgarnia, róg Ewangielickiej i Piotrkowskiej. 
Horoiiczyk Szymon, skhtd kaszy, Stary Hynek 10. 
Hoser H., interes agenturowy, Mikołajska 3H. 
Hufnagel, skład tomHów manu fakt., Piotrkowska 37. 
Hufnagel Moszek, skład towarów mn.nut:'akt., Piotrkowska łi4. 

Hnrwicz Lazal', fabryka towarów kamgamowych, Piotrkowska 79. 

Hnrwicz i Syn, skład sukna, Piofrkow1:1ka 89, 
Hiiffer August, fabryb elek.tro-techniczna, Pusta 10. 
Hiiffer Bracia, fabrykit trykotaży, Wólczał1ska 286. 
Iceksobu Eliasz, komisyoner W schodnia. 
Insel1:1tein Icek, skład mąki, Widzewt:ika 42. 
Inwald, skład węgli, Kolejna. 
I:;raelsołm Jakób, towary łokciowe rossyjskie, Nowomiejska 1. 
Itelsohu, chustki wełniane, Piotrkow>Jka 88. 
Izrnelnwicz Moszek, skład mebli, N owy Rynek 11. 
Izraclowicz li', skład mebli, Nowomiejska 2L 
Iżycki .Józef, bnclowa magli i 11.akład ślusarski, Zarwwaka Hl+. 
Jabło11 Majer, przybory: oficer,,ikie i g·11lanterya, Piotrkowska 16. 
Jaclmo G., cnldernia, Średnia 3. 
Jagniątkowi!ki S., skład cygar i papierosów, Hre<lnia 3. 
Jagielski, mechanicma fabryka pilników, Nawrot :34. 
Jakob8olrn Abram, ng-entury, Spacerowa. 
Jakel Adolf, przędz:tluia. Piotrkowslrn 114. 
Jaku.bowicz i Landau, skład wyrnbów wehiiauych, Piot1·kow:1k:i GG. 
Jak.ubo,vi~z Mu.ks, sklad drze\Va, Wólczal1t\ka. 86~ ·1

' • • 

Jakubowicz Majer; sklad w~gli, drzcwłi i cemeutl1, Kolejna 6.·· · 
a.* 
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. Jakubowicz Lewek, skłarl skór, Piotrkowska 145. 

Jankiel G., skład chustek i wyrobów wełnianych, Kamienna 2. 

Janicka Mnry a, perfumerya, Konstantynowska róg Zachodniej. 

Janowski Fajwel, skład wyrobów tytuniowych, Piotrkowska 18. 

Janowski Josek, skład sukna, Północna 8. 
Jarisch Floryn11, tkaluia wyrobów bawełnianych i lnianych, Główna 4,, 

skłarl fiotrkowska 153. 
• Jarisch i Petroll, fabryka maszyn, Wodna. 

,Jaroeh1ski Zygmunt, parowa fal.Jrykn wyrobów wełnianych i lrnwełn., 

'l'argow a LH. 
Jasiński Józef, fabryka wyrob. metalowych i kotlarskich, Średnia 41. 

Jaszui1ski Joscl, komisyoner, Wschodnia 23. 

Jedli.cki Wolf, towary galanteryjne, Cegielniana 37. 

Je11tseh & Brogsitter, fabr. przyhon\w tkackich. Piotrkowska 120. 

Jermm1irnski leck, towary kolonialne, Stary Hynek 5. 

• Jezuzalimski M.; skład wyrobów wełnianych, Pioirkowi:ika ,12. . 

. Jezierski Eclw,,!,l:,]'.d, skład galant., nici i wyrob<'iw pończoszniczych Kon-

""' "".''sUiiit'y'ilówska 25. . ' 

John I., odlewnia ~elaza, fabryka maszyn i specyalna fabryka trans

misyj Piotrkowska 219. 
-.Joskowicz Memlel, sklad towarów wełnianych, Piotrkowska :rn. 
• Toskowicz Abram, tkalnia, Piotrkowska 33. 

Joskowicz i Klepfisz, skład przędzy, Piotrkowska 33. 

Joskowicz Salomon i Synowie, fabryka tow. bawełn. Wschodnia. 

„Juljanów" zakład ogrodniciy, Piotrkowska 83. ' 

Jnugmikel & Nordbruch, zakład malarski, Nawrot 26. 

JUngster J., agentury, Krótka 12. 
J urk R, zakład deseniowania plyt, Piotrkowska 118. 

Kacenelenbogeu Mordka A br., kornisyoner. 

Kadler Henryk, apreturn, Anny 6. 

Kaganowski l\loszek, fabr. chustek i wyrob. wełn., Cegielniana 491 •. 

Kagen Wolf, skład sukna, Piotrkowska 62. 
Kalian M., skład sukna, Piotrkowska 102. 

Kablert G., 8kład wyrobów wehdauych, Główna 17. 

Kaiser~recht Ludwik, apretura i f'arbiernia, Hadogoszcz 3. 

Kalecln Abram, przędzalnia wel'ny, Lcsino. 

Kalecki M. M., dom spedycyjny, Widzewska 59. 
Kallmau H., agentury, Andrzeja 8. 
Kahn Gisela, magazyn mód, Piotrkowska 109. 

l~altgTod Ajzy k, towary wełniane, Liiotrkowska 58. 

Kaluszyner Moszek Dawid, skład skC.r, Piotrkowska 17. 

Kammerer Jan, parowy zakład Fltolarski i fabryka posadzek Spa-

cerowa 9. ' 

Konarski Władysław, piekarnia, Piotrkowska 118. 

Kauel, Kaufman & Co., dom komisowy, Cegielniana 7. 

Kantor A„ jubiler, Piotrkowska Hi. · 

Kantorowicz Moszek, skład drzewa, rrargowa 71. 

Kapczyński, ślusarnia mechaniczna, Zgierska 2. 
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Karo A., wanny, Piotrkowska 88 . 
Karoff Adolf, młyn parowy, Jakóba 37/38. 

Karpiński & Leppert, skład farb i lakierów, .Piotl'kowslrn 88. 

Karpowski S., skład maszyn do szycia i wclócypeilów Dzielna 25. 

Karsch 'rl1. jr„ garbarnia, Radogoszcz. ' 

Kassa. przemysłowców łódzkich, Ewangielicku 11. 

Kassir A., fabryka piór fantazyjnych, Piotrkowska 27. 

Kaszub Izrael, skład chustek i odpadków wełn. Ceo·iolniaua . 

Kaszyński, skład mebli, Widzewskn 43. ' 
0 

Katz I., roboty malarskie, Ceg'iclniaua 8. 

ICaufman. Aleks~1Hler, fabryka towarów wełnianych, Piotrkowslrn 92. 

Kaweuok1 J au ki el, skład chustek., W schodni a. 

Kawenoki Szmul, komisyouer, Wschodnia 17. 

Keili eh Karol, fabryka· octu, Widzewska I 04. 

Keilich Reinhold, fabrykn, octu, Piotrkowska 154. 

Keilsolm B., agenturn, Zielona o . 
Keller Hndolf, parowa fabryka koronek i tasiemek, Długa 53 . 

Kempil1ski Izydor, agentury, Spacerowa. 

Kem puer H., litografifi, Zachodnia 51. 

Keudzierzawsld 'l'ytus, towary kolonialne, Piotdcowska D2. 

Kenig Efroiin, skład żelazti, Dziebrn 2. 

K.enigsberg i Strykow1:1ki, foliryka wyrobów wełn., Piotl'kowska IJO . 

Kern Ewahl, fabryka maszyn i orllo;wnia żelaza i metal., Karolit 17. 

Kerner 'l'eorlor, przędzalnia wełny, Sre,lnia 77. 

~Cermitein Oj11er, towary szklan-o, Noworniejslrn 16. 

Kerpert August, farbiernia, aprntura i 'lrnlrnrnia wyrobów bawołnian. 

Piotrkowska 205. 
Kestenberg I„ fabryka wyrobów w :lnianych i bawełnianych i prze-

clzalnia bawełny, Oegielni1111a 40. • 

Kijtts I~clward, skład herbaty, Piotrkowska 13. 

Kinrlernrnu IDdward, fabryka materyj meblowych, Piotrkowska 85. 

Kinrlermau Franciszek, fabryka kortów, Anrhzeja 1,t 

K~1Hlerma11 Jan, fabryka wyrobów wełnianych, Główna 24. 

Kmclerman Juliusz, tk:alnitt wyrobów wełnhtuych, Pusta l O, skłarl ltoz.-

wadowska. 
Kincller H., skhtd fałfryczny, Piotrkowska 48. 
K~nsberg Berek, skhtrl przęcl:i:;y bawełnianej, Śre!lnia 18. 

Kmzler H., apretnrn, W ólez.ai'uika 51. 

Kinzle1· li'., agentlll'y, Piotrkowska. 

Kopper K1uol, tkalnia wyrobów wełnianych i plnszL1 Cegielniana 1. 

Kirsz te i n 8., zakład ślusarski, Benedy kti~ 27. ' 

Kissin B. S., komisyoner, Wschodnia. 

Kissyu Leib, wyroby wełniane, Piotrkowska !l2. 

Kittaj B., komisyoner, Wschodnia 6fi. 

Kittel Ludwik, agentury, Wschodnia 38. 
Klaczkin Salomon, biuro handlowe i iufornrnc.-inkasowe, Piotrk. 81. 
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1 28. Klechda Mieczysław, zakład l1lacharski, Piotrkows rn 
Klingbail S., magazyn mód, Sreduia 4. 
Klepfisz, skłacl ęoli i śledzi, Stary Hynek 4. 
Klinger L., skład dywanów, ~iotrkow.ska 27. 
Klocruan Jakob, towary wełmane, Dzielna· l. 
Klose A„ fabryka bilardów, Piotrkowska 121. 
Klukaczewski Wł., skład przyborów myśliwskich, Nowy Ryn~k n·· 
Klfiger Eliasz, przędzalnia odpadków bawełnianych, Wschodma ] · 
Kłosowski Jan, materyuły apteczne, Piotrkowska 88. 
Knichowiccki, apteka, Zgierska 54. 
Knaak B. A., fabryka kafli i pieców, Wólczańslut 70. 
Koberne B., magazyn townrów kolonialnych, Pio1rkowslrn 87. 
Kochański Leon, skład szkła i Jioreelany, Nawrot l. 
Koclrn{1Rki Mos zek, skład farb, N oworui ejsk a 8. 
Kochai1ski Szmnl, wyroby bawcłniu11e, Kamienna 1 O. 
Koczarowski Władysław, skłacl węgli, Widzewska 58 .. 
Kohn A., fabryka towarów wcluinnych, Piotrkowska 117. 
Kohn Aron, towary wełuiimo i cl11rntki, PiotrkowBkn fiD. 
Kohn Dawid, wyroby wełnimie, Piotrkowska 42. 
Kohn Dawid, skład melJli, Cegielniana 2G. 
Kohn Icek, pr„,ędza bawełniana, Piotrkowska lD. 
Kohn Jakób, towMy bawełniane, Piotrkowska L!S. 
Kohn Jakób M., fabryka wyrobów wclnianyeh, Piotrkowska ()6. 
Kohn Josek, towary welnianc, Piotrkowska 55. 
Kohn Markus, Tow. Akc„ )ll'Z<Jd1:aluia wełny ezesankowej i f:lbr,y ka Io--

warów rnannfakt„ Piotrkovn1ka ul. 
Kohn Michał, przędzalnia wełny, Zawadzka.] G. 
Kohn Pinkm1, mech. fu.hr. wyrobów wełn. i bawołu„ Cegiehlinu.a ;::?.~ 
Ko~m Sz7rnon1 ~~;:lłl,<I.; k.ąrtlnv, ,:Pi~!;rl\:y~:·ska, 9tJ. / 
Kornchw1tz Bracrn, fabrylrn ]J1anm I }O~'.tepiauow, Dzichut L14. 

r Kolińską X:,n:li~p~1~ui±11:.i Jin1kiwni:r~,„S!·órfni a 28. 
Konii'1sltf~·Ni~{ri'.µ1 ;~gąu;tq1·y; . .MilfólftJska 22. , . .

1 
. 

lW'l!J'ffhElk'f K i A: .~tićhe'i·8ld, kantor zlecei1 i inJ'onnncyj, Srccln i n 
,)SH11~·a4': ... yukiernia•; Nowy By1jek 4: . . . . • • 
Kopc1owslu A. B., townry welmaue i bawelmm1c, Cegielmana .cl.•. 
Kopczyi1ski Walenty, piekarnia, Piotrkow:;lrn Dil. 
Kopel Natan, angielska prl'.ędz. Sl'.ewiotu, Dlug·a 12G; k:mior, Dziehw ,f_ 
Koprowski, sklad rnateryalów aptecznych, Nowomiejska 15. 
Korman Oh., magazyn lrnlos1:y, PiotrluiwBka 5. 
0 Korso", maguzyu kwiu1ow, :Piotrkowska D. 
Korzanski Wojcicd1, skla<l kortn, Piotrkow1;ka 122. 
Km:el W. L., farby malarRkie, Pnwja•Mi 8, 
Kossnkowski W„ sklud :,;oli, Mikobjslrn 20. 
Kossobudzka '1'., skład resztek. Piotrkowska 76. 
Kossowski Fajwel, skład tri warów pólwelninnych, Piotrkowska r> D. 
Kostro Julinu, fabryka rnineralnycl1 wód, Glówua GO. 
Kowalewslrn Józefa, magazyn okrye damó1kil'l1, Nawrot J. 
Kowalski K., fabr. narz<tclzi chirurg·., Konstant. ::'.G; :,;kłud, Nowy Hynek :L 
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I<: oni.,. Ferdynand, parowa przędzalnia o<lpadkL1W l1awduianyd1 i prz<i-
-

0
dzy, Piot!·ko~vsk~ 25~. 

le r.h1ig Karol, farbierma, ~10trkowska 254. 
l:C.iinig R, magazyn obuwia, Piotrkowska 12:3. 
1<.1-able1· Albert, agentury, Nowa Spacerowa. 
l<:.raft Andrzej, apteka, Piotrkow::;ka IG5. 
l<:.rakowski Hersz, przędzalnia odpadków hawełuianyd1. ~n:dnia u; •. 
I<_ rakowski Josek, skład resztek wełnianych, Widzmrnka -11. 
1(Takowski M„ fabryka chustek, Cegielniana ;,::i. 
l<ranich Paweł, fabryka wyrobów hawelnianycli, llado;.:·onl'Z. 
I< r a ss°'yski Bolesław, fa bry ka białoskórnicza, St aro-Hrzezi1.1ska 20: :. 
l(.ra lltlkopf Mordka, skład wyrobów weluinuych, 1\'n1H1mit.i~b Jl. 
I<. ranskopf l\foszek, skład węgli, Widzewska 5~. 
1< ru uzc Jan, fabryka pieców, Juliuszn Bl. 
I< r~nvetz Gedali, llrzędzalnia i fabryka wyrobów 11el11ianyd1, Cv~ie1-

11iana 9. 
I< rell :M. skład mydła, Piotrkowska 4;i. 
J.< remf „:układ ślusarski, Długa 55. 
l<remk'y Edward, ageutura ubezpicczd1, Sp~aeenma '.ti. 
l~reni11p; Karol, skład przędzy, Benedykta ;). 
lCretsellrner !:Carol, pl'zc;dznlnia i tk<1lnia koril'.m i ''·.n111J1'111 11elnian. 

1\1 il8Za (j 0 · 
l<:retschrner i Gahl<'r skłnd :1rtyknlów tedrnil:znych. l1iutrkow.-ka l\!0. 
]<_ rieger F., zakłnd :;tolarHki, Długa 27. 
.K ronen berg E froim, kornisyoner. 
lZrokoe M., przetlsiębierstwo bud<nvlane, ·widzew~ka. /:;. . 
I<ronrnun B-cia, fabryka wyrobów kamµ;arnowyeli 1 wdnwnydi, Ce-

g'ielniana. BO. _ 
Kroto8zvi1ski S„ sklnd sukna i kortu, Piotrkow:;ka DS. 
J.<:róliko~rnki P„ skład rnaterynłów i1pte!·znyd1. Pi11trkuw,;ka 1~-L 
JZrukowski L., litoo·rafia i clrnlrnrnia, l'iotl'kOwHk:t 111!1. . 
l<:. ruscbe i End er, t<l.dHd główny, Piotrkomika 14B. fili:1. ~'iotl'knwo;'.~a -ł· 11 · 
l:CruRchc i Eckcrsclort', Bkład w<~gln, w<ipna, t·.erne11t11, \\ (:g:lowa 1.-,_ 

• .,., J:<:ruszyna", prodnkty uabiiiłnwe, 1-'iotrko.\\'Hka ::rn. .. l'H 
T<:riin·er Karo 1, fabryka wyrobów powro~u1('zyeh, \\ Hl/,l''.°•Hk:t 
I~1a..„L1u1w.ik-, towary bławatne, Piotrkowska l\l. 
l:Cryszek Micbał, agentury, Promenadowa. 
:l<._rywult, K., Dzielna 20. . . )'. . . . . _. :. :\ 
]Z rzyzanom:iki I., Wystnwa Hztuk p1ęk.nyeli, l wtil,.!;11 „k,t .\ · l. 
1C uczyirnki Leov„ towary welni:rne, l'w~rkowHka _ 1i2: „ „. . :2(i. 
J<:uczyi1ski Nat.an skład wyrnbow welm:111yth, ;\lrnlm:H.J~k;i 
TCulcs11, S„ zakłatl elektro-teelmiczny i tizyko-rne1:ha1mzuy. l'iuti·kow-

ska 103. 
TCulisiewiez, :.r.nkłacl ślmrnrski, vVt'1lczui11<lrn 74. . 
I<.:.ulski Whulyslaw, tkalnia kolorowyeh wyr. lmwdu1:rnY<'li, Dłnga 18. 
J-Cuntzc & Si:)dcrstrcim, Południowa i5H. 
J<: upezyk Heuryk, Hkład węg·li, Witlze:vsk'.1. 
x...::_ul'b:: GerluHa, wyroby wełniane, Cegielnu11rn 44. 



5G -

Kurtz Jankiel, skład wyroh. wełn., Piotrkowska 19. 

Knrtzweg Jt11., farbiernia, Nawrot 22„ . . 
Kurzbai;d Wolf, skład przędzy bawelmane.J, Ka1meuna 1. 
Kuśmierski, kn~nia, Nawrot B4. 
Kutas I. L., 8klep towarów galirntel'yjnych, Nowoi~iejBka ~. 
Kutas Moszek mao·azyn towarów konfekcyjnych, P10tl'lrnwska B8. 
Kutner Markt;s, fabr. ·wyrol>. kamgarn. i :,izewiotów, Zachodnia 04-; 

tkalnia, Łąkowa 2. 
Kn·titowie11 S., zakład :,itolarski, Zgierska 24. 
J(umitzki S. & Co„ dom spedyeyjny, Cegielniana 29. 
Kiihn A., spr'.heclaż m~~ld. Nowomiejska 28. 
Kiihn Edwurd, skład sdda, cementu, gipRn, Andrzeja 8. 
Kiin1t Leopold, parowa 1n·11ędzaluia wełny, Dz.iehrn 42. 
Kwart .Josel, tow. łokciowe, Wschodnia 51. 
Kwaśner Izaak, skład przęrhy, Cegielniana 51. 
Kwnśner l% Lindcnfeld, parowu prz.ęd1,:Ll1Lia wełny, K:troht 11, HkLtd, 

Piotrkowska GD. 
Kwaśniewski Zygmunt, skład 1iarzL~1lz.i cltirnrgicz.nych i nożow1rie:r.ych, 

Piotrkowska :J5. 
Lafersktt Anna, skład i pracownia gorsetów, Kon;;tttutynowsktt l O, fi-

lia, Piotrkow1,drn UJ l. 
LahmertjA., i:ddacl skór, Piotrkowska I 55. 
LancltLUj~brnrn. prz;l,)cbrnlnia wolny, Dzielna 42. 
Landau ::,Adol_f 8„ skfacl prz.~clz.y bawełnianej i Kz.pagattt, And.t·;-.ej a ·i. 
Landau 1;pan1el, agentmy, hxótlrn. fi. 
Landau ~/,lf. J., towary we.łni:we, PiotrkowRlrn 7:L 
Landau ~\'.>z.ef, sklad z.eg·arków, D;r,ielua il. 
Lauclnn ~endel, towary wolni1tue, Piotrkowi:drn 83. 
.Landau Modz.ek. skład nutki, Zurzewl:llrn n. 
Laurlau ~>., skład JHtpieru; Dz i o hm 2. 
Ltrndau ;s., mag·az.yn mebli, W1rnho1!nia 4(). 
Landau jWilhclm, kantor lrnnkier8ki, Piotrkowska :JD. 
Lt111da11 i& Comp., lrnntur bankierski, Piotrkowska 17. 
Landau;,~& Gold8z.tcin, iiprz.eda'l; towarów moskit)Wilkieh, Piotrk:owH k:.a .1 :2. 
Lfwdau/ & Weile, tkalnia, pr,.;1.~dz.alnin. wełny i bawelny, Kt~tna 2. 
Lancle Jakób, sklacl przqd11y, Cegicluiann 25. 
Landó Zygfryd, skład towar. lmwelnianyd1, Sp~wcrowa 1. 
Landsberg Z., tlrnlnia wyrobów welninnych, Cegielniana 38. 
LaQg·c H-cia, fabryka nrnszyn i prz.yrz.~1dów tkackich, Andr:.i::eja :2 7. 
Lange J nlitrnz, tlrnlnit1 mechau i cznn, 
Lange Lcibnś, fabryka hawełniauyclt wyrobów, vVBchoil ni a. 
Laskowski Leon, fabryka sz.pulek, Wólczai1slrn Hi. 
Lassman Abram, skład folnza, Witlz.cw::ilrn 43. 
Lassmau A. M., rnaga·~yn skór, Pintrkowflka 117. 
LasBm:w Nusen, skład wyrob1'>w wołu. i lmwełn. 
Laufer,· pr11ędz.al11ia wolny, l'mrn;i; Sz.ulcu. 
Lantenberg Leib, skłatl wyrobów pt'>łwolnianych, Piotrkowska 2 7. 
Laz.arsohn & Zclccr, komisyoncrzy, Nawrot. 
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l„e be ndiger & A. Kohn, skład t11warów 1noskiew.~k., hialost1H:„ z.~·iert<., 
] . .. tomar;z„ Piotrkowska 2(J. · L: b ensohn Abe,, sl~ład wy~·ob1'>w. welu~anych, Kamie~urn l. 

b ensohn Hatał & \V. Lwhtenfeld, fabryka to warn w k:rnu.~arno,ncl1. 
. Zachoch1ia 72. · · 
~ę;czycki S. D., skład tlrzewn, Wid11Qwslrn 47. 
...ieclerrnann Maks a•"cntnry Zachodn1'u, I ' "' , . . 
....e ln:.nan T„ prz.ędz:iluia i fabryka wyrobów wełnianych. Piotrkow-
. sk::t 149. 
~e~chter Mendel, skład wyrobów welnianyc!t, W1-w!todnia f>S. 

....e~ u veber Kazimierz, apteka, Nowy ltynek :2. 
Leizerrnnn N., magaz.yn obuwia, Piotrkow;.1lrn 4G. 
Leug;a Cił. M., fabryka gilz, Piotrkowska 17. 
LeTi.ga. I. NI., sprz.cda'l; wyrnhów tytoniowych, l''.lłutlnimrn :2. 
L„eouhardt, \Voelker Girhart, Tow. Akcyjn., fabryka syheryny, knr-

tu, sukna, wieś Dąbrowa. 
Lerner M .. li'„ skład wyrob. wełnianych, PiotrkowRka lOH. 
Lerner i Zółtkowski, skhul firanek i wełny, Ocgielui:inn 26. 
Leslau Josek, skłarl soli i nafty, Widz.ewska Hl. 
Lesi.:nan Bendet, sklatl folaza, Dz.iclna 2. 
Lessig Teodor, uuigaz.yn int!trument1'.1w, Piotrkowaka 11:). 
„ J_,eśmierz", 'l'owarz.ystwo akcyjne, 8kład wągli prz.y kolei. 
„Leutuer", :::!ldad rowerów, Piotrkow::ika 107. 
I,,,e'\v nndow8ki A., wyrnby skórzano-galanteryjne, Piotrkowska :-is. 
L<Y\V artq_wicz A., Kkłarl naczyit kuchenuyeh i lamp, Zawadzka 4. 
L~~~~~~ t'.:~r., .l'lJdad wędlin, Piotrkowska "27. 
Levvi Jakób, fabryka wyrobów bawełnianych, Ceg;ielni:ina. 
Le \Vin .Juliusz., skłnll wyrobów tytoniowych, Piotrkow:'ka a:L 
IJ Q."v i u lVIernlel, makler, Cegielniana tHi. 
Lcwii1ski Stanisław, skbd wyrobów elektroteclmicznyeh i optyt·.z.nyt·li. 

Dziehrn l. 
Le'\vinBon Kahna, komisyoner, Ceg;ielniana 17. 
l .... e,ykowiez Sucher, magaz.yn ubiorów damskich, Piotrkowska ltL 
Le 'v1Ł'.o\vi'cz''''Stillhe1'; fahrylrn parasolek, l'iotrkow~lrn lu. 
f_, e '"'s tein J., komisyoner, W ólczai'rnlrn róg A1Hlrzoja. 
T_,i berda Edward, i>kład obnwia, .Piotrkowska 152. 
J_,ic h tenberg. Pi11kus, skład prz.ędzy, Piotrkow:ika G4. 
:Lich tcnstein Meier, skład <lesck, Ceg·iclniana l 02. 
L ... i c h tenstein Salomon, skład drzew:i. 
}: ... icbtenstcin 'rohiasz, skład wyrobów żel:1:1,nyeh, Górny Rynek I. 

I_,i k.iermm1, fabryka ram, Dz.iclna. 2:1. 
f_,i kiornik Henryk, agentury, Krótka 10. . _ . _ 
J i li en t'eld i Friedman fabryka tow. wełnianych. h.rotlrn :o. 

Lin.denfeld Gustaw, fi~brylrn tuw. wełuinnycb, .Piotrkowska U!l. 

Liu cl enfeld W., agentury, Dzielna 23. . . 
Lindelfeld A. & Mendelsohn M., dom komrnowy, Andrz.ep -J.. 
Lipiec Całko, skład zcg·arków, Piotrkowska Hl. .. 
:f_,ipiński Aleksnnder, materyały itptemme, N11wonnc.J8ka l, 

"-4 '1 -·-·:·~'.'"::-r'f.-l;l'f':o~-..,,„.„,.,,,'\l'f•~ ·- .,,.,,„""<I • .t '~ „ .. 



58 -

Lipiński I., skład mebli, Dzielna. 
Lipiński I., fabryka powozó•~. Skwcrowa 5. 
Lipsztein A., komisyoner, Cegieluiana 5. 
Lipsztein Chaskęl, towary welninne, Wschodnia 43. 
Lipszyc Beniamin, magar.yn tytoniu i kolonialny, Ogrodowa 5. 

Lipszyc Bernard A., fakryka wyrobów wełnianych i półwełnianych, 

Piotrkowska 6!:!. 
Lipszyc E., magazyn wyrobów tytoniowych, Piotrkowska 114. 
Lipszyc Izrael, skład sukna, Nowomiejska 18. 
Lipszyc Bachmil, lkalnia wyrobów wełnianych, Wi<hewska ,14. 
Lisiecka .Malwina, materyały apter-zne. Piotrkowska 38. 
Liski ef 'Efotsz, korty i sukno, Piotrkowska 17. 
Liskow Artur, bimo tecbnimrne, Ewangelicka. 
!~)~u.er ,.J.,, .tow:n:y. g·aJnnteryjne, Piotrkowska 94. 
Lissner Józef, parowa cegielnia, Nowe Chojny; tkaln. rneehau. wyrob. 

weln. i bawcłn., Piotrkowska 156 .. 
Lisner .Juliusr., tkaluia wyrobów jedwabnych, Nowo-Spacerowa 21. 

Littauer Izydor, wyroby pnsrnallteryjne i knnfekeyj11e, Piotrkowska ao. 
„Littauer i vVeisberg, fo bry lrn tow. wel11i anyeh, Piotrkowska 81. 
Loewcnherg· et Cornp„ hurtowy sklacl chcmilrnliów, farb i towar. kolou„ 

Wschodnia 32. 
Lnhrer Anna, skład wyrobów welnianyclt, MikobLjl:!ka tl2. 
Lokwald A„ zakład stud11ian;ki, Szoi'la Hokieińska 27. 
Lombard akcyjny· wurszuwHki. Zachodnia 31. 
Louri L. et Cornp., kantor lrnnkiorski, Piotrkowslrn 111. 
Lorentz B-cia, hrnwm, Widzewska 79. 
LorClltz Gustnw, 'l'ow. Akeyjn., fabryka wyrobów welniłlllych, Piotrko-
. wska 57. 

Lnhii1ski Josek N„ fabryka wyrobów bawełuiunych i woh1ia11ych, Za-
wadzka 2B. 

Lnbii1ski Lejb, sklnd 11rzt;dr.y, Nowy l~ynek JO. 
Lubii1Ski Mell(lcl, skład kortu, Arnhzt•ja 4. 
Lnbil1ski Samuel, skład zelazu, Piotrk~w1:1ka 120. 
Ludwig· Edward,. aptekn, Stary Hynek H. 
Ludwig Tli. & \Yyrwirh, ng·eutury i farby. 
Lunz Mordka, kornisyoncr, Cegielniann. 
Luxenburg M., skład papieru i rnaieryalów piśmiennych, Noworniej-

skn l 5. 
I~~idert & Comp., dywnny, sulrno i korty, Dzielna 22. 

Lnngen O., agentury, Pi1.trkowska 97. 
Liirkens \Vi~helm, tkalnia wyroli. irykotowycb, Svaccrowa 35. 

Lwovy .Józef, kantor ekspedycyjno-tra118poriowy, Piotrkowska 88. 
ł,aski Maurycy, Bkłacl artykułów ietl11Jicznyelt i elektroteelm. Ewau-

gielicka 7. ' 

Laszkiewicr. Miclrnł, skład towarów kolonialn„ Widr.ewslrn 32. 
l,awHcz Piotl', ślusnrnia i odlewnia, Mikołajt::lrn. 
Łubu M , sklad win, Nowy Rynek 5. 
Łubieński Adolf, litogrnfla i drukarnia, Znwadr.lrn 17. 

I 
I 
~. 

I 
f 

F 
I 
i 
! 

59 

Łuniewska W., magazyn mód i pracownia pończoch, Piotrkowska 248. 

ł_,uniewski I„ zakład fryzyerski, Piotrkowska 4. 
Łódzkie Towarzystwo Wzajem11ego Kredytu, Piotrkowska 25. 
Łódr.kie Towarr,ystwo Składów Warrnntowych, Widzewslrn 64. 
Łódr.kie 'l'owarzystwo Akcyjne Fabryki Nici, fabryka w Wichewic~ 

skład ul. Piotrkowska 43. 
·v· Łódzka Księgarnia Piotrkowska 108. 

Lódr.ka Wypozycr.alnia Książek, ulica Andrzeja 5. 
Łódr.kie 'l'ow. Popiei·„ Pnrnmysłu i Handlu, Krótka 1. 
Machlejd K., skład piwa, Podleśna 9. 
Machnik, skłnd mebli, ulica Północna. 
l'ifacbonbaum B-cia, dom ag·entmowo-komisowy, Dr.ichrn 26. 

Madler Wł„ rękawicr.ki i gnlanterya, Dzielna 2. . 

Maecler H., townry kolonialne i fabryka musztardy, lConstantynowska 37. 
J\fagazanik E., fabryka tow arów wełnianych, Cegielniana 28. 

Magar.anik I., fabryka plus,.; u, Dr.ielna i:l. 
l\'Iagaznnik A. B„ dom komisowy, Zacl10dnia. 
Magazanik A. & Heiebstei11 Sz. D., fabr. wyrob. wełu. bawełn., ]Ji<}-

trkowslrn 4B. 
„ Maison Margot", mag·azyn mórl, Piotrkowska ()9. 

Majernuowski A., ubiory męzkic, Zawndzlrn 2. 
.Majerowicz B., skład kort11 i ehustek, CC'giclniana 4o. 
Majowska E., m!lgazyn mód, Dzielwi. 
Majewski Piotr, skład mebli, Mikołajska 23. 
l\fajrantz Ajr.yk, towary wełniane, Piotrkowska 28. 
„J\'f.~ka,.1'..t·'. 1 . ~~kład fotograficzny, Pinirkowska 103. 
Makower B~cia i Wojdy8lawski, fabryka wyrobów wełniany()li, 1-'i·itr-

k.owska G4. 
Makowski S., magaiyn obuwia, Piotrkowska 98. 
Makulscy B-cia, skład wyrolJów tytoniowyd1, Zawacl11ka 5. 
l\'Ianasse Ditmur, fabryka kroclmrnlu i farb,_ Wólcr.alrnka. 

Monosowski Mos:i:ek, komisyo11er, Południown. 
Manela W., skład obuwia, l'iotrkowska 118. 
Mandelbaum M., Hkhul mąki, Cegielniana. fi8. 
:Manuaberg Hngo, skład furh, cernentn, chornilrnlibw, W ólczaiiska 57. 

Mantinband Sanrnel, agentury, Połndniowa. 
Margulies li'„ okrycia damskie, Nowy Rynek il. 
Margnlies l\'l. L., sprnedHż przędzy, Wschoclllia 3a. 
.Margnlies N., mechaniczna niciarnia. Wiclzowska 41. 
Markert Henryk, przedsiębiert1two robót zdui1skicl1, .Mikołajska 8a. 
Marchew S., prnędza jedwabna, 'Nir!J1ewslrn 50. 
Markus G., Baender M. & Co„ skład dywauów, PiotrkowHka +4·. 
Markus I„ fabryka sr.czotek i pcndr.li, Konstantynowska 6. 

Markus i Chawkin, korniRyonerzy, Południowa 23. 
Mnrkuze Hersz, skład wyroli6w lrnwełnianycb, Piotrkovvsk:l 80. 
Maroko .Juda, skład wyrobów wełnianych, Ogrodowa I. 
Marsr.ał Antoni, kapelusze męzkie, Piotrkowska 139. 
Marszał W., zakład deseniowania })łyt, Wsehodnia 24. 



tiO · ---

l\fatiatko Aleksander, skhtd broni, Piotrkowslrn 73. 

Matz. O„ rabryka szczotek i pendzli, Andrzeja 2 róg· Piotrkowskiej. 

May & Edlich, bielizna µ;umown„ Piotrkowska 45. 

Maybaum & Aszer, skład przędzy, Południowa 8. 

Maybaum .Leopold, fabryka wyrob. wełnianych, Krótka 4. 

Mazel B-crn, skład wyrobów wełnianych, Piotrkowska 79. 

Mazur JVL, skbd wyrobów wełnianych, Cegielniana 47. 

Mazur C., fabryka żalnzyj, Piotrkowska 133. 

M
:Mec

1
hanik i Lasersohn, mag·azyn ubiorów męzkich, Wschodnia 57. 

ec er Her~na~, towary koloujalnc, Konstantynowska. 

Menclelcwe1g I Wensbrem, komisjoncrz.y, Cegielniana. 

Mendclsohn & l\eichmau, prz<)dzalnin., Cegielniana 89. 

„Metalurgia.", ~<lle~vnia żelaza i stali, Luizy 54. 

Meyer B., fllrbtarma, .Leszno 17. 

Meyer Edward, g·arbarnia, Drewniana 90. 

Meyer Ludwik, parowa tkalnia farbiarnia i apretura wyrobów weł-

nianych, Mania; skład, Pio
1

trkowslrn 72. 

Meyer Teodor, fabryka szpulek, Milszn 17. 

Meyer Otto, skład W<ig·li, Składowa 3. 

Meyera Suce-owie, dy1:1tylarnia parowa, ulica Główna. 

Meyerhof!' Teodor, pr11gdz.alnia wełny i nicial'llia, Jnlins11n 21. 

Mcyerowicz L., sldad jaro8ław1:1ki Piotrkowska 17. 

M~eiiaelil:l F. H.,. fabryka szczotel~ i pentlzli, Dzielna 8. 

Michel H., tlrnl111a wyroL. wdninnych, Nawrot aa. . 
M~erzy:t'1s~,;i ~ Pohl, biurn tcchnicznr, Piotrkow8ka 1-11. 

M~es~cz.ansk1 1:· I., ~kład materyałów aptcezuyclt, Wólczańska 78. 

M1lb1tz M., ks1ęg·arnut, PiotrkoWt·lirn LL 

~i!thitz M~rta, towary galnnteryjne, Nawrot l. 

~ g-rom, • nm~1el, sklu.d wyrob. b11wełn. i pólwełn., Cegielniana 47. 

M;lgrnrn Ka~riel, towary manufakt., Nowomiejska. 

M~lker BraCia, towary ~elazne, Nowy Hynek G. 

M;ller Abram, skład wyrobów manufakt„, Pohulniowa 11. 

M~ller Andrz.eJ; skład mebli, Wschodnia 65. 

Miller Izrnel, Hkłnd przędzy, W ~chodnia 2H. 

M~ndel i Kahn, fabryka poi'1czoch, Piotrkowska 21. 

M~rtenbaum N. B„ t1kład. lrnlosz.y, linoleum i ceraty, Piotrkowska :rn. 
M~tke Henryk, pr:.i;ędzalnrn wełny, ulieu Wólcz.altska. 

1 M~tler S., nntykwurnia i księgnrniu, Piotrkowslrn G. 

~I111ttelsta~l t Eugenins1. skhul arty k. tecltnicznyclt, Przejazd 6. 

J.r. eczarma .'l'mn", Srednin 30; filia Konsta11tynowska 17. 

Mleczarnia ZiemiM1slrn, Dzichrn 30; filia Piotrkowska 84. 

Modrow E., lampy i naczynia knchenue, Piotrkowslrn 20. 

Mog·k Ernest, hafty, nici, g·alantcryn, PiotrkowHka 85. 

Mogk Karol, sk~atl pr~yborów do maszyn, Piotrkowl:lk.ii 

Monat Abr.mn, htogrnfrn, Piotrkowska 24. a, ~· 

Monat B-cw, towary wełniane, Piotrkowska 4G. 

~fe flo1:1de Modeme ", magazyn Lrnpeltrnzy damskich, Piotrkowska 8H. 

. 'on( stern Icek, przędzalnia odpadków, Wid'.l.cwska 41. f · 
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Monitz Jó:.i;ef, skład żelnza, Nowomiejska 19; filia., Piotrkowska 114. 

Monitz. Max, agentu1·y, Mikohijska. 

Momwska "M-me l\farie ", mngazyn mód, Zielona, 5. 

Morg·enstern Abr11rn, towary wełniane, WBchodnht 4-9. 

Morgenstern Jakób, towary wełniane, Piotrkow~ka :38. 

Morg·enstern Józef, skład kortn i flaneli, Wschodnia 78. 

Mosakowski Homan, a.ptcka, Benedykta róg W ólcza1'lskiej. 

Moszkowic'.l. H., skład pier11y i puchu, Nowomiejska 1. 

Moszkowicz. S., skład pościeli, mebli żclH11., podróżnycll artykuł., Piotr-

kowska 107. 
Moszkowicz St., magazyn bielizny, Piotrkowska 45. 

Mowsz.ensolm Grzegorz, antreprener, Zawadzka. 

Mozes Hersi, skłacl kort n, Piotrkowska 37. 

Mih1ke W., tkalnia wyroh<'iw wełnianych, Piotrkowska 265. 

Mnlwidsohn l~lias:.i;, skład mydłu, Górny Hynek. 

Mnśnicki i S-lrn, wyroby tytoniowe, Piotrkowska 69. 

Mlihle Adela, towary wełniane, Wólczańska 25. 

Miiller .l!'ryderyk, apteka, Piotrkowska LJ(}. 

Miiller K., skład iegarów, Piotrkowska 107. 

Miiller & Seidel, fabryka maszyn tkacki.uli, Wólcza11ska 11 '7. 

Mi.iller M., skład apteczny, Piotrkowska 199. 

"Murillo" zakład .fotograficzny, Nowy Hynek 2. 

"Nadieżda", towar11ystwo trnrn'lpclrtowe i ubezpieczeniowe, Cegielnia-· 

na 67. 
Nag;cl Aioizy, clom agenturowy, Południowa 28. 

Najman Icek, skład towarów łokuiowych, Cegielniana 3H. 

Nasielski B. A„ skład matcryałów piśmiennych, Piotrkowska 27. 

Nawratil Anna, przędzalnia, Widzewska. 

Nawrocki, nrngazyn obuwia, Konstantynowska. 

Neidlinger F„ skład maszyn do sz.ycia, Piotrkowska 22. 

Nelken Maurycy & Oo., kantor bankierski, Piotrkowska 78. 

Nepros B. & Co., skłud mas'.ilyn do szycia, Piotrkowska 119. 

Nestler & Ferrenbacl1, prnedsi~bierstwo robót budowlanych, Podleśna. 

N eufeld Julian, przędzalnia i fabryka wełny sztucznej, Piotrkow-

ska 167. 
Neufeld P., skład ~elaia, Piotrkowska 174; filia Dzielna 5. 

Neugebauer Adolf, sklep towarów galanteryjnych, Piotrkowska 196. 

Neugebauer Heinhold, cukiernia, Piotrkowska 198. 

Neuhaus Berek, skład różnych odpadków, Kolejna 3. 

Neuhans Dawid, jubiler, Dzielna 2. • 

V' Neuhans H., fabryka wyrob. welnian., Wschodnia 69. 

Neuhaus D., litografia, Piotrkowska 88. 

' I 
\ 
\ 

Neuman Abram, skład wyrob. wełnianych, .Piotrkowska 31. 

Neuman E. T., parowa fabryka krochmalu, Północna 29. 

Neuman A & Oo„ agentury, ulica Benedykta . 

Neuman Godel, fabryka pluszu, Piotrkowska 56. 

Neumark I-I. S., dom agentnrowo-komisowy, Benedykta 9. 

Neumark Rudolf., senior. dorn l1andlnwy, Piotrkowska 56. 

_New-York", agentura. ubezpieczeń, Benedykta 2. --------
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Nicht R., fabryka szpulek, Wschodnia 59. 
Niemiec I., skład mąki, Połndniowa 24. . 
Niesler Paweł, zakład ciesielski i stolarski Dłn"'a 105. 
Niewiański Jochel. towary bHwełniane, Piotrko;slrn 64, 
N!ppe Ludwik, tkalnia wyrobów wełnianych, Kątna 81/82. 
N~renber.g ~foszek, sprzedaż wyrobów pabianickich, ~Piotrko_wsku 24. 
N~1·enste111, skład pasów skórzanych, Piotrkowska 49. · 
N1sel Abram, skład towarów kolonialnych Nowomiejska 19. 
Niwiński Jan, skład apteczny, Główna 51'. 
Nową.c.4.i .. &J3e.d{\C'h, skład materyałów piśmiennych, Piotrkowska 93. 
Nowiński Leon, dom agenturowo-komisowy, Połucłniowa l6. 
Odesski Jakób, komisyoner, Zawadr.ka 35. _ 
Oelssner Klemens, interes agenturowy, Andrz;eja 14. 
Offenbach H„ fabryka wody sodowej, Bałuty. 
Offenbach M., skład porcelany, Piotrkowska 10. 
Okojcw M„ skład win, Dzielna 11. 
Oleksiński Kaz;imierz, fotografia, Piotrkowska 103. 
Olszer hrael, przędzalnia odpadków bawełnianych. 
-Olsr.er i Szczecii1ski, przedsiebierstwo robót budowlanych, Cegielnia-

na J(g 92. 
Olszewski, kantor stręczeń, Za.chodnia 22. 
Olztein M„ skład mąki, Ogrodowa 10. 
Oltuszewski, zakład tapicerski, Dzielna 6. 
Opeuheim Mendel, skład towarów bławatnych Piotrkowska 58. 

,j Orenbuch I., drulrnmia, Piotrkowska 56. ' 
Orbach I., skład materyi1łów pismiennych, Nowomiejska 29. 
Orbach LAjilQr, skład mąki, Wolborska 1. 
Orbach Michał, skład żelaza, Nowomiejska 29. 
Orbach Szlama, fabryka winnego octu, Konstantynowska 3. 
·Osser Adam, dom handlowy, Krótka 4. 
Osterman. Bruno, kantor ttgenturowo-komhwwy, Piotrkowska 124. 
Ostrowsln A. I., skład materyał6w pi~miQµnych, Piotrkowska 60. 
„ Oświata'~, księgarnia, ł'>Z'i-e-łn~, .. ,.11. "/ . ' . , .. . .. . , 
„OtWocli"','\{śs'ellizacya, ulica Widze~'ska 86 .. ··• .·.. .. .· r (; ./ .t} 1

// i :I 
Ozimi1iski Franciszek, skład instrumentów rnuzycznycl1 Konstantyno- / 

1
·• , 11 

~· wska 10. . · ' · . 11 

Padowitz Nachman, sklacl towarów galautery,inych, Nowomiejska 13. 
Padwa L„ wyrob. bawełnim1 ·., Cegielniana 50. 
Pankowski Józef„ fabryka i pracownia gorsetów, Piotrkowska 38. 
Panze1· Juliusz, fabryka wyrob()w wełnianych i trykotowych:, l,ąko-

wa Ng 17. 
Pański Eliasz, fabryka papieru, Długa 73. 
Paperno J., skład wyrobów jedwabnych, Piotrkomika 58. 
P.!!Perno. Pwirno & Co., fabryka wyrob. kamgarn. Piotrkowska 58. 
Pastor Maks, przędzalnia wełny i wigoni, Widzewslrn 56. 
Patt Aron, magazyn konfekcyi damskiej, Piotrkowska :36. 
Patz Emil, agentury, Mikołajstrn. 
Pawłowicki S., komisyoner, Średnia 33. I 

[ 
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·peyser Gustaw, agentura, Kamienna 11. 
Peltzer Aleksander, dom agenturowo-komisowy, Andrzeja 5. 
Percyk M., skład wyrobów żyrardowtikich, Cegielniana 31. 
Perle Ohaskiel, skład pończ;ocb, Wschodnia 35. 
Perle Ruohla, skład wyrobów bawełuhwych, Piotrkowska 33. 
Perłow Wasili i Synowie, skład herbaty, Piotrkowska 45. 
~z M. M., fai'iryk11 wyrobów wełnianych, Cegielniana 22. 
Peschel & Pinkas, tkalnia wyrobów wełnianych, Długa 109: skład, 

Piotrkowska 125. 
Peters Ludwik, dom agenturowo-1wmisowy, Spacerowa 27. 
.PeterA & SchiiJfer, skład farb, Piotrkowska 146. 
Pf}tersil e J . itogrnfia i drukarnia, Piotrkowska 86. 

feiffer, skład wyrobów tytoniowych, Piotrkowska. 
Pietschman rr., fabryka asfaltu, ulica Mikołajska. 
} 1ieprz Szymon. hurt. skłud papieru i kopert handlow., Piotrkowska 20. 
Pikielny A. i J., fabryka wyrobów wełnianych, Piott·kowska 64. 
Pikielny M. T„ fabryka wyroMw wełnianych, Piotrkowska 64. 
Pilger T., fabryka przyborów tkackich, Wólczańska 6;l. 
Pilicer J. M., towary wełniane, Cegielniana 36. 
Pilicer S, fabryka wyrobów kamgum., Dzielna 10. 
Pinczewski M., 8kład mąki, Ogrodowa 4. 
Pinczewski A. M„ skład smoły i tektury, Północna. 
Pines H., towary bawełniane, Piotrkowska 60. 
Pinkns Ludwik, skład futer, Piotrkowska 43. 
Pink.us M„ skład pr~.<tdzy, Spacerowa 1. 
Pinkns Stanisław, fabryka wyrobów wełnianych, Spacerowa J. 
n Piotrkowska Manufaktura", skład Piotrkowska 53. 
Piotrkowski Szmul, skład przędzy, Piotrkowska 28. 
Piotrowicz S., zakład fotograficzny, Nowy Rynek 6. 
Plitschke O., pracownia ozdób sztukateryjnych, Nawrot 46. 
Plih al L. & Oo., farbiernia, W ólczuńska. 
Podgóniki Antoni, zakład krawieeki, Dzielna l. 
Podgórl:lki Samuel, skład towarów galanteryjnych, Piotrkowillrn 17. 
Ponc,.; MichaJ, r.aklad optyczny, Piotrkowtika. G2. 
Poni,.;owski G. S., skład towarów rosyjskich, J>iotrkowiilrn 36. 
Popielski JM;ef, zakład kotlarski, Zielona 38. 
Popow B-cia K. i S„ skład herhaty, Piotl'kowska 68. 
Porrnan Adolf, fabryka kołder, Mils·,r,a 29. 
Postleb Fr„ rnagar.yn optyczny, Piotrkowska 71. 
I'ótasz Adolf, skład apteczny, Górny Hynek 6. 
Poznański H., komisyoner, Oegiclnimm 57. 
Poznairnki I. IC., TowarzyHtwo Akeyjue, parowa przędzalnia, tkalnia, 

b lieharnia, · apretnr;i i farbiernia wyrobów ba wełniitnych, Ogro
dowa Jfa 15; 
skład wytobów bn.wełnianych, .Piotrkowska 49. 

Poznański. Samuel, Jrnntor bankier8ki, Piotrkowska 35. 
Poznafaiki Sende1:, skład resztek, Półuocua G. 
Pozna1'iilki S',r,lema, skład kort n, W schoriui a 25. 
l)rechner Mendel, skład 01,apek, Nowomi\ijska 13. 
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Preehner N, agent, Zawachka 26. 
Pre~ss A., ~'abryka wyrolJów metalowych, Benedykta 13. 

Pre1srnan I•„ skład apteczny, Konstantynowska. 

Pretzel li'. H., skład rzemieni i części masr.yn, Piotrkowska 144. 

Prinz M., przędzalnia wełny i bawełny, Zacl1odnia 72. 

"ProgresR" (Max Landau), fabryka maszyn przędzalnianych, Widze-
wska. 

"Prowodnik" '11.ow. Akcyjne, skład tow. gumowych, Piotrkowska 49. 

Pruski Antói1i, skład obuwia, Piotrkowska G2. 
Prussak A„ mechaniczna fabryka wyrobów wełnianych, 

Prnssak Dawid, fabryka wyrobów wełnianych, Zachodnia 71. 

Prussak Manasse, skład towarów wełnianych i baweln„ Cegielniana. 

Prussak M. A., fabryka wyrobów bawełnianych, Kl'ótka 2. 

Prussak Oskar, fauryka wyrobów wełniauycb, Zielona 9. 

Pruszynowski I., przqdzalnia, Przejazd 4G. 
Przysneher S„ skłnd aptec:r..ny, Widzewslrn il(). 
Pr·1.yt.yeki Aurnm M„ fabryka wyrobów wełninnych, Piotrkowi,;ka 79 .. 

Pstrągowski Bronisław, skład wqgla, róg Mikołajskiej i Krótkiej. 

Pstrą;g;owsk:i & Gehrwan, ślusarnia mechaniezna, Pl:l.lrnka 35.. · 

Pypel Edward, zakład fotogrnficzny, Nawrot 24. 

Habinowicz .J ózcf, kantor bankierski, Piotrkowska 44. 

Rabinowiez Mieltał, fabryka tasiemek, Cegiclnian:t 75. 

Rabinowicz Nucben, skład towarów kolonialnych, Nowomiejsku. 4. 

Hubinowicz Sz., skład sukna, Ceg'ielniana 24. 

Rubinowicz & Bachrach, apretura i f'arbiernia, Leszno 23. 

Radziszewski '11ac1eusz, skład instrumentów muzycznych, Konstant. 53. 

Radzyner Bracia, skład od1Jadków miedzianych i przędzalnia wigoni, 

Piotrkowska Go. . 
Rahl & Co., interes agenturowo-komisowy, Wólczańska 139. 

Ra,ichenbach Gabriel, skłnd towarów kolonialnych, Zgierskn 16. 

Rajgrodzki A. B., skład wełny, Zielona 11. 
Rajg;rodzki Herman, agentura ubezpiecze.11, Piotrkowska 35. 

Rajman G., skład obuwia, Piotrkowska 161. 
Hajs Tobiasz, skład wyrobów wełnianych, Piotrkowska 31. 
Hajser Wolf, fabryka wyrobów wełnianych, Piotrkowska 2l1. 

Rakowski .Takóh, skład śledzi i soli, Północna, 6. 

Ramisch Edward, przgdzaluia i fa bry ka chustek, Piotrkowska 144. 

Ramisch Franciszek!' przędzalnia i tkalnia wyrob. bawełn., Piotrk. 140. 

Rauch E. A„ interes agenturowy, Piotrkowska 90. 
Ranke Ludwik, fabryka kortów, Piotrkowska 91, farbiernfa i apretura. 

w Dąbrowie. 
Ranke Wilhelm, przędzalnia, w Dąbrowie. 
Rappaport Jakób, kantor agenturowo-komisowy, Dzielna. 

Happaport Leon & Oo., dom ekspedycyjny, Południowa 10. 

ltappaport Wolf, skład wyrobów bawełnianych, W schodnia 33. 

Rassalski J., skład wędlin, Piotrkowska fi4 i Konstantynowska 12. ------
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Rltthe & Hugo, fabryka tkacka chustek i kortów, Dzielna 16. 

Hatner Ch., skład sukna, Dzielna 7. 
Rawscy Brada, fabryka wyrobów lrnmgarnowyeh, Piotrkowska M. 

Rawski M., fabryka wyrobów wełnianych, Cegielniana BH. 
Heddawny F. & Co., skład artykułów technicznych, Piotrkowska 146. 

Heg;ensber~ Szlorna, skład kortn, Nowomiejska Hi. 

Heicher H. & Co., dom ekspedycyjny, Dzielna 26. 

\/ Heicher Karol, litng-rafia, Piotrkowska 114. 
Hcicher W., skład farb, Połndniowa 28. 
Heichert L. li., skłnd wełny i odpadków, Widzewska 47. 

Heichrnan i Meudelsolm, pr~.c~dzalnia wełny, Cegielniana 8fl. 

Heiehrnm1 & Co., parowa. farbiernin, Wólc11,ni1ska 235. 

Heichmnn 08kar, fobrylrn towarów kamgarnowych, Piotrkowska 60. 
Reichstein M„ E„ komi8yoner, Andrzeja 11. 
Reinert W .. pralnia chernfozna, Zielona 7. 
Reinstein S., skład mebli. Południowa G. 
Rei8mau Ab1·., skład wyrobów wełnianyeh, Piotrkowska 38. 
Heisman Syrncha, skład wyrobów tytnniowych. Piotrk. 65 i Stary Rynek. 

Hektyfikncya Warsżawska, skład spirytnulij, Piotrkowska 10 . 

.JJ.ęmhr.IH1$łt'' •.. Zł~kł_ąll, fqtografiezny, Piotrkowska 07. 
Hepf!tein S„ skład mebli, Pi)łndniowa 6. 
Eestel Adolf, skład obuwia, .Piotrkowska 8. 
Richter Adolf, skład artykułów do użytku technicznego, Przejazd 4. 

. Hicbter Alfred, zakład tapicerski, Piotrkowska 14L 
\/ Uich ter Cezar, księgarnia, Cegielniana 4. · 

lUchter 1~rncst, ślusarnfa mechaniczna, Auch'zeja 19, 

IUehter ,Józef, tkalnia i farbiernia wyrobów wełnianych, Długa. 

R~c11ter Zygmunt, przędzalnia i arirctnrn wyrob. wełn .. Radwai1ska 6. 

R1rnpel G., skład sukna, Dziełna 3. 
Rittcr Adolf, skład towarów bawełnianych, Andrzeja 4. 

· Rogozinski. Moszek, skład towarów rossyjHkich, POłnocna 1. -- --·---

Rontaler I. i S~lrn, skład narzędzi rolniczych i węg·li, Widzewska 6. 

Rosen Bracia, tkalnia wyrobów wełnianych, Andrzeja 4. 

Rosen Icek, skład towarów kolonialnych, POłnocna l. 

Rosenbaum Oh„ skład wyrobów wełnianych, Nowomiejska 10. 

Rosenhanm Ch., 8kład sukna i kortu, Piotrkowska 16. 

Rosenberg Hirsz I., kornisyoner, Kamienna. 
Rosenberg 'l'. & Co., wyroby wełniane, PiotrkowBka 69. 

Rosenblatt Berek, fabryka chustek, Cegielniana 51. 
Roseublatt .Józef, farbicmia, Benedykta 80. 
lfosenblatt Moszek, tkalnia wyrobów wełnianych, Wólczaf1ska 51; skład, 

Piotrkowska 53. · 

Rosenblatt S., Towarz. Akcyjne, Benedykta 2. 

Rosenblatt Samuel, fabryka pluszu,, .eiotrkowska 62. 

Rosen blatt Salomon, skład żelaza, J>ółnocnn. 

Rosenblnm Abram, skład bawełny, Cegielniana 55. 

Ilosenblum H. I., skład sukna, Piotrkowska 88. 
ltosenblmn I., skład wyrobów tytuniow,yeh, Nowy Hynek G. 

„Czas". Dz. adresowy. 5 
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HoRenhlnm Mikoła~i, fahryka wyrohów wełnianych, Spacerowa 21. 

HnRrng·ardt M., fnhryka elnrntek, CJrµ,-ielniana Hi. 
RoRenthal A„ Rkład farh i tapet. Nowomiejska. 11. 
Ro1<e11(.hal. Adnlf, wyrohy hrnm-:owe i p;nlautcrya. Piotrkowska 39 om.z 

·· fabryka towarów drewnimiych, Skłar1owa 15. 
Rp1<ientlial Adolf B.. biuro handlowo-informacyjne. D11ielna 12. 
T10Rentł1al Dnwifl, fnhrylrn wRt.t)żek, Piotrkowska 183. 
HoHentha1 TTirs11, fahr. wyrobów kamgarn. i s·1,ewiot., Piotrkowska 79. 

Rm~entha1 .JuliuRz, fa1wylrn wyrobów wełnianych, Ceg·ielni:rna 23. 

Rosenthal I„ Akl:ul wyrobów wełnianych, Piotrkowska 50. 

RoAentlrnl hr. K. fabryka. towarów Jrnnw:arnowych, Piotrkowska 51. 
Roi::enthal Maks, skład towarów i;alnntery.inych, Piotrkowska 51. 

„Hossyn", .towarzystwo ubezpieczeń, Piotrkowska 79. 
RosyiRkie 'l'ownr11yst.wo ubev,1Jicc'ile11 i tr:rnflT1nrt.ów, Pasaż Meyera. 
Ro~yiskie towar11yNtwo 11bez1Jicc'ile11 kapitnlóvv i dochodów, Spacer. 27. 

TioR'i\]rnwJ:ild. A •. cnkiernia, Piotrkowska 7ti; filia, Piotrkowska 107. 
R08cis'ilcwRkn„ binl'O nnuczycielRkie, Piotrkowska 9il. 
Rotlrnrd .Tózef. fo bry ka wyrobów welnianych, Cep:ie lninna 40. 

Rntherµ; G„ fahrvka wyrobów wełninnyeh, Wschodnia 49. 

Rntenherg- M„ fahl"vlrn wyrohów wełnianych, Piotrkowska 33. 

Rot.R7'ylcl A„ fabr~rlrn wyrobów wełnianych i półwełn., Zielona 7. 

Rnhinowicz R, fabryka wyroh/iw wełuiauych, Cegielniana 36. 

Hnndti7'tein M., litografia, Konstantynowska 7. · 
Russ MoRv,ek, skład oclpnclków hawełnianyel1, Widzew8lrn 46. 
Rutenberg Bradn, wyrnbY ,inhilcrskie, Piot.i'kowska. 
R.ntcnher}!' I., wyroby jubilerskie. Piot.J'lrnwslrn 17. 
R.ntRtein Ch„ skln<l lnmp, NoworniejRka 19. 
SnehR Hemyk. fahryka przetwor<'iw chemicznych, Piotrkowska 107. 
Snehs Hem. G., skład towarów kolonialnych i farb, Ogrodowa 3. 

Sach8 Herman. rnaę.-a11yn ubiorów mą11kich, Piotrkowska 73. 

ffa('hs L., Rkłnd rnatoryałów pif1miennych, Piotrkowska 9; 

SacłHfRlrfał, skład towarów kolonialnych, Piotrkowska 44. 

Rarhs & Com., fab1;ykn chemiczna, i,ilcład, Piotrkowska 44. 

Snckheirn Oh., fahrylrn towarów kamg;arnowyeh, Piotrkowska 66. 
Sankheim Herm.an. towary kamgarnowe, Piotrkowslrn 79. 

Ralomonmvic11 Z., skład desek, Południowa 20. 
Salon artyRtyc7'ny. Z. Ba rtkiewic11a. Zawadv,ka 3, 
Sarnet Bracin, fabryka wyrobów hawełninnych, Wschodnia 65. 

Sarnet R., Rkłnd nr'.u)dzy, WRcl1odnia 6. 
Sancll1erg Tr.ek, skład f~huRtek, Piotrkowska 64. 
Snudherg S11aja,· skł.ad reflv,t.ek wełninnycb, D11ielna 23. 
,.ąnn.cl1n.eer". 1.aklad fotog-rafic'ilny, Konstantynowska 3. 
SnperRlelli ··· Ahr., komisyoner, Wschodnia. 
Sn11ir B., skład chustek, Nawrot l. 
Snpiro B„ ag;entury, Zawadzka. 
Rauer Paweł, fabryka sr.czotek, Piotrkowska 163. 
Sclrn.pii'o .Judel, wyroby wełniane, Piotrkowska 62. 

ąc]latke·<Ro.b,ęrt, księg·arnia, Piotrkowska 71, 

01 

Schefncr, skład bielizny, Piotrkowska 71. 
Schef'ner Daniel, skład źelnza, Stary Hynek 11. 
::lchefuer Mordka, :;kład żelaza, Wschodnia 2D. 
Scłieiuler Karol, Towarzystwo Akcyj no, parowa prz<idzalnia i __ tlrnlnia 

wyrobów bnwełnianyclt, K~~tna 870, Vl odny Hynek, Św. Emilii 
'l'argowtt. 
parowa blicharnia, apretura, farbiernia i drukarnia wy1'obów lrn
wełnianych i pr,.;ędiahiia odpadków bawełnianych, Emilii, 

skłud główny, Piotrkowska 11. 
Scheps S. & Co., fabryka kamgarnów, Piotrkowska 70. 
Scliercr B., fabryka towarów kamgarnowych, Z::whoclni:t G3, 
Scltcrm Chana, l:lklud futer, Piotrkow:;lrn 12. · 
Scliimmel Rysiard, agentury, Piotrkowska 130. 
~chindlauer Edward, wyroby jubilerskie, Piotrkowska 173. 

Schlee Herman, '1'ow. Akc., wyro\Jów kapeluszowych, 'l'argowa 20. 

Schlossherg· Bracia, skład bawełny, Cegielniana f>7. 
Scblossberg U., przędv,alnia odpadków bawełnianych, Piotrkowslrn 201. 

Schmidt Hy8iard, farbicrnia bawełny i wełny, Piotrkowska 218. 

Schmidt & Pfitzc, tkacka fabryka wyrobów jechv[t\mych, Spacerowa. 

Schmiecler Ludwik i Syn, tlrnelrn fabr. wyrob. wełJ'l„ Piotrkowska. 13G. 

Sclnnitz & van Eudert, fahryk:a towarów jedwabnych, u.pretura i wy-

tłaczalnia, farbiernia jed wabi!1 i wełny, Cegielni.ana 1:3. 
Scholtz R, fabryka maszyn, Anny D. 
Scholtz Rudolf, fa bry ka t1sfoltu, kafli i naczyń lrnmiennych, Wodn:t. 

i:3cholt11 Hudolf, skład farb i wyrobów chemicinych, Widzewska 122. 

Schi:in born 'r„ fabryka pońcv,och, Piotrkowska 134. 
Sd1rinbrenner Kurol, skład firanek, Piotdrnwska 2o. 
Schi:infeii1 & Lowenstein, fabryka nH.ichaniczna, Piotrkowska 9;3, 
Schoufohl ~froim, towary welniaue, Oegielniana 28. 
Schonfeld Hachrnil, skład przędzy Dzielna· 30. 
Schi:inwit11 Maks, olejamia, Widzewska 125, kantor, Nowomiejska 2. 
Sd1i:iuwitz Michał, skład olejów, Piotrkowska. 
Schreer Gustaw, prnędzalnia wigoni, U11ielna 42. 
Schroter H. i M., fabryka kamgarnów i kortów, Piutrkowslrn 114. 
Sehri.Her Maurycy, apretura wyrobów bawełnianych, Zachodnia 25. 

Schroter Bracia, skhld pr11t;)dzy, Piotrkowska 26. 
Schubert, faLryka, ram v,łoconych, Piotrkowska 90. 
Schultz Henryk, skład wyruhów kolonialnych,' Piotrkowska 87. 
Schultz Karol, zakład kąpielowy, Golun. 
Schnltz Paweł, fiibryka kołder, chustek i kortu, Zawadzka. IG. 
Schiiltle Albert, towary kolonialne, Piotrkowska BO. 
Schii.ti, fabryka szcwtek i pendzli, Zielona 4. 
Schwabe & l!'ulde, farhiernia, Żubardź pod Lod11ią. 
Schwalbc Henryk, skład bielizny, Piotrkowska 53. 

Schwurt11, Birubaum & Lihv, parowa tkalnia, przędzalnia,· tLpi·et1mi 

i .farbiernia wyrobów v,e s11tuc'.,mej wełny, 'l'ylna 4; główny skład, 
P10trkowska 48. · 

Schweig·ert Gustaw, townry wełni1p1e, Nawrot 1. 



Schweikert F. Wilhelm, Ake. 'l'ow., wyrobów weln„ Wólcza{H'!kn I im. 

Secil1ski Hubin, skład suknn, Północna. 1. 
Seeli"'el', npretnrn, Piotrkowskn 184. 
S(•gal M., skłnd mebli, Cegieluimrn 34. 

Sc'"ał R, skbul roHyjHkich towarów, Nowomiejska :10. 

·se~iił & Oo., fabryka towar<'m: wcłni:uiyel1~ !'iotrko-\v.~lrn 121. 

Seibert Derek, towary lrnwdlllanc, Nowo1me.1ska J tł. 

Seihcrt Wolf, tnvvary' lrnwełuiane, Piotrkowi:drn im. 
Selcer i Lai':al'Hobn, knut.or koll\isowy, Nnwrot ]. 

Semc1ke A1L1ert, :,;klad towarów koloniul11yel1, Pio1rkowHkn 22D. 

t:limiatyrki Uc1'K'l., kuutor komisowy, Ogrn<lown '] 'L 

8ernjski & Birntei11, fabryka wyroh<'>w kamµ;arnowyel1, Piotrkow~k ;1 ~i4. 

Serkowski J.an„ ·Bkład ltLrnp i hrouiu, PiotrkowHklL HO. 

SieG~11ci6lic11 Ludwik, sklad 11aciyl1 knchennyel1, 1'iotrko·wBka 84. 

Siegellrnrg L„ skłnd futer, Piotr kowHka i~fi. . 

Siarad'.l;ki Emanncl, skład fntur, Nowomiej.~drn 2; filia Piotrkowl::ł ka I ti. 

~ryka rowerbw, Widzewslrn 8G. 

Silberbaurn N., skład aptecwy, Zgierska 1. 

Silberbaum Sumucl, skład aptecwy, Piotrkmvslrn 20. 

tlilbcrhcrg Alter, fabryka kumµ;arnu, Piotrkowslrn li:J. 

Silberb, · „ .ukl:l'An, skład lirntcr, Piotrko,vHlrn G2. 
, 1 ierberg Wiktor, kantor agenturowo-knmi:;owy, Mikolajskn 28. 

Silberblat G., skł8<l snlorn i kortu, Piotrkowska I 4. 

Silberman 8arnud, sklnd './,eµ;nrlu'iw, Piotrkowska :~ L 

Silber~teili JJ.'&'C'o„ t:iklad furii, Wólczal1t:ilrn n. 
Silbenitein Markns, 'l'ow. Akc„ fabryka wyrobów wcłniunyeh i ba Wlll

. · idirnycb, Piot.rkowr-lrn 242; skład główny, PiotrkowHka 40. 

Silberszatz i L!111dau, skład galauteryj11y, NowomiejHka 1D. 

Silher'.l;weig M. & Co„ tkaluia wyl'obów bnwołninuyuh, Widzewl::ł ka !J2, 

kantor, Z';ielonn B. 
Siudcnhand i Iłapeport, dom kornirwwy, .l'Mnduiown 2H. 

Singer Haehrnil, ~kład :.\elnza, l'ołudni(nva 42. 

„Singer", sklad m:rnzyn do ti'.f,yc·ia, l'iotrkowl:lka 22. 

Skrud'./,ińflki A„ :ipret1irn i farbiarnia wyroh. wełnianych bawl~lnia11., 

~:kowska 212. 
Skrzycki Ja.n, './,akład kotl11n1ko-rnicclzinny 1 

Anny 21. 

Słobod'./,]d L. i K„ fabryka wyroh. wcłniau., Piotrkowsku G2. 

Słomnicki Adolf, b1i(igarnia i ttkład materyalów piih11iennych, l >i 1, t1·lrn-

wt:ika 24. 
Słomnicki B. H„ knntor us11euizncyi, WiclzewHka G4. 

8IiiClo H. &-Oo, knntnr wywozowy, Cegielniana 2fi. 

Snch1u·zewsld M„ t:ik!a1l kortu, Piotrkowt:ika 28. 

Sommer Alfred. fabryka powozów, Benedykt;1 lG. 

Sommer Bertold, skład towarów kolouialnycli, Główna. 

Sommer Frands'l,ck, pr:t,(~di':alnia. W ólczai1ska 9. 

Somya Karol, skład Htykułów tcclmiczuyeh. Piotrkowska 177. 

Spiegel Mendel, skład sukna i kortu, Wt'lcliodnia 49. 

Spiesę J~„„t Ę:l,yµ, skład materyałów aptecznych, Piotrk. 11. 
., ........... ~ _, 
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~pii·? SA, t·a bryka przyrządów tkacki eh, Piotrkowska l ;~~, 
~P~ 1)1„ . · • 1;J 1durl o huwia, v~ schodnia fin. 
•y1 cnege1-.. .B., kantor koumiowy, Cegielniana 21. 
H•>rl':aezko,~~ ·· 1 · 1\1· l·ł ·1 · · t ' k l · l I l · 
,t , 1•1, _ . vv.H O .lY ., S' at Wlll l OW!~l'l)W. "O Ollla llY,i'. 1. 1Jotrk••'•"> 

~t'.t~ 1 1 ,ew
0
slci., ~kłud towarów kolon. 1 clehkatest"1w, i':ln.·dnia ::. 

~t.ii u,. tto, fabryka kortu, Nawrot ±O; skład k11r!11, Piotrkn1,„k:1 lO:!. 

~tcek .J„ l>r'..l.edsiębierntwo budowlnne, Targowa 0:;. 

H .ecker Gt1staw skład futer, ~iitk„ 
~teci rnws ~ l (.,' agentury, P~~;'s~~.f:-vc 
~te~·mnnt.l_, agentury, Noworniejskn, 5. 

; ;te~a11 ns I•:d rnuncl, odlewnia metali, Cegcluiaua N I. 

~lc~n. Oh ·: fabryka towarów wcłni::rnyeh, Cegiel11iana :1s. 

Hte1gert G-o tfried fabryka towarów lmwelnianyclt. l'l1nrkPw.--ka :,:• 

Hte~g"ert J:c:t.kMl, {nzędzalnia, Wólcia11slrn 171.' · 

~t~~µ;e1:t :.l:'e?dor, fahl'yka ~ow. wełn. i pn:qclz. !Jawelny, l'iflll'k :111. 

8,tc~ne1. E.ltTil, agentury, ~IO~rl~<rws]rn $)(), . 

~te~mnt l<arol, przęchalnrn 1 f~lH'., tow .. bawcłn., 1'10trk"w~k1t :27-l 

Stc111hnner W .. magazyn obuwia, 8i'ed11rn I. 

Ntei11sch11eider & Immiseh, ageutury, PiotrbJ\rnka DL 

f·Hen,-,el G., młyn, Średnht 58. 
SLPl'll Hn<l nlf, cukiernia, Piotrkomilrn 1 J2. 

:jt.(wk.ow.S-k:. i A„ skład towarów koloninlnye!t i win, 11i1.trk„w-b 

· St1~pJ5.\!.JY ak.i. ._Ą;:;··testimraeya, Piotrkowska 7 4. 

8rl!Jiaeh I~rncia :dom komisowy, Zielona 7. 

Stiller i rlielscl~~'Y· Tow. Akc„ wyrobów wełnianych, f:il1ryb, t\·-

g1el rnana 80; skład, Piotrkowska 22 . 

Nt:!ller Max, wyroby <lrewniane, P:~itt:ika .. , . 
Nt1llcrman_u & Hermann, dorn kom1sowy, bret!nrn lS. 

Stillermann .Jakóh, przęchalni:,i, Korn;tautyuowtdrn lUU. 

Stokowski S„ ftibrylrn "Parowiec" Ji'ranci::>z.kal1~ka .17. 

Stnllarot"f· W., prz<tdzalnia i fabryka towar. hawdrnan._ Hzf!m\:-:ka :!-l: 

skład, Piotrkowska 3±. 
Nfopc7.yk ..t\...., apteka, Piotrkowl'.lka D5 .. 
Rt!1ró'li · M., skład towarów pnsmantery.inych haftów. l'i 11 trk 01\ ~k:i ::.+. 

,j 8trnk11n S ksieo-arnia Piotrkowska '27. 
, \ .. . ~b ,- , 

NtraLtch ..t-\__ •• IDU""Hzyn obuwia, Piotrkowska. 
. o . ' o . ] ·. q 

N!rnuch G .• maga'l.yn obuwia, eg1e mana ·,. 

St!:<~111.Y. ,~, .. Sl\OJ..1ieez11y,. krawcy, Zaw:~.dz~:,1 S; . •)o. 
A1urnma11;_ I~„ '1.akład fotogrnfiezuy,,>1H1trl,o\\sk:1 -

Ntiildt J., apretura, Drewnowska D~. 

Htohrer C. M„ aprctnra, Karola 7. . . " '), 

Htoll J., fabrykn towarów liasma.uteryJnyth. ·~~'.~rn~zu. ,,(;. 

Ntyrcza I •• fabTyka kapeluszy, P10trk~:vHk:t L''· . „ 
Nuske J., zakład deseniowania płyt, l in:rko.';Hka I .:.J. 

Nu~v·tlcl I-Iuo-o man-azyn mebli, \Vsehod111a bo. , 
" "' ' 

0 
• t' I t !'' 1trkow,\- '1 l ti 

Nwi r8 ki Tc ek, skłarl towarow mann a;:." 1< ,. ·. ' ' . , • : ,· .-.• 

Hz·ieh Abrmn skład towarów bawełmanych, \\ Hlr.e".t"k..IL : 1
-· 1

•1 

_;," t·t: J . JH';,echalL1i:i win·oni, Le~n!t ;l; lrnutf•r 1 /,iw ltH urn ·1-

1) !'Ili . ,qi . • . ~ .· . . '::> 



Sza.nittwski Czesław, l1iclrnrnia, Mikołajslrn 'J7 i Piotl'kowska 12. 

Szc11epnf1Rki Karol, pralnilt chemiózua, Średnia 23. 

S11c:;rncii'1sld .• J 0zef, skład sukna, Piotrkowska 17. 
·~':r1.;;'1Yi1(iJ.:'k;1·01iirn, skład galanteryi i rqkawiczek, Piotrkowska 71, 

811rinhorg· Jankiel, skład towarow mannfakt., Srednin 52. 

Rzeuhorn rreodor, fnhryka po!1czoch. Piotrkowska 13. 

S11cnfeltl W„ Akład wina, Piotrkowska 45. 
S11eufold Jl°j1·ne;;t, piekarnia, Pai'rnka 3. 
S'ilen felrl R, skła1l przr)r!11y, Dzielna 28. 
Szel'es11ewski Adolf, Hrnga·1,yn bławatny, Piotrkowska H5. 

S·1,cre811cwski Jó11ef, sklnll tytoniu, Piotrkowska 11. 
S11c1·s·t.ei'1Rki i. Lebkuchen, fahryki1 priyhorów tkackich, Wólczai'rnka. 

Szmidt Kajetan, knźnin„ Bałuty, Fnmciszkai1ska 49. 

S'l,hunowicz Emanuel, fahryka wyrobów wełnianych, Południowa 34. 

S11lan1owicz Smrnl, fabryka wyrobów wełniau.ych, Wschodnia 43. 

Szlamowi cz Szmnl, tkalnia kortu, W schodnia 41. 
_ Szmagier J au, cukiernia, Piotrkowska 28. 
·~z"11i:<i:l"ew"i'cz' Sżlmna, skład towavów kolouialnyeh, Północna 4, 

Szmigielski. A„ magazyn ohnwia, Piotrkowska 237. 
Szmulowiez M .. skład przqdzy, Piotrkowska 37. 
Szmulowicz Jakób, faht·yka wyrohbw wełnianych, Piotrkowska 37. 

Szmulowicz Leiser. skład towarów manufakt, Piotrkowska 83. 

Szm nlowicz M„ sklarl przędzy, Piotrkowska 37. 
Sinajder Ludwik, przcdsięhierstwo robót budowlanych, Z11wadzka 28. 

Sznajder O., fabryka wyrobów bawełnianych, Piotrkowska 11 l. 

Szm~jder Ryszard, zakład slnsarski, Zab~trrn 50. 
Szolc Rudolf, zakład ślusarski, Anny 9. 
S11«m!ika K., skład materyałów piśmiennych, Dzielna 3. 
Siostak Jan, zakład slusarski, Zielona 2. 
Szpceht Jau, piekarnia, Nawrot 14. · 
Szubert H., zakład stolarski, Milsza 52. 
Szubert Hugo, fabryka ehustck, Benedykta 10. 
Szulc Adolf, piekarnia. Konstantynowska 5G. 

Szulc Henryk. sklad towarów kolonialnych, PiotrkowRka H3. 

·S?~1lc Ferd., skład wędlin, Średnia 3. 
Szy"ffei· ·M,, tkalniu c1rnstek, Piotrkowska 102. 
Szyk A„ dom komisowy, Cegielniana 8. 

. „$.r.ykier E., sklad win, NowomiejHktt 13. 
S2yma{1ski Francisiek, zaklnd kmnicniarsko-rzeżhiarski, Konstant. 61. 

Szyrnaf1ski .Józcfat, fabryka maszyn po11czosznic:.1yeh, W schodnia· 24. 

Szyma{1ski Karol, aproturn i forbiernia, Konstantynowska 101. 

Szyrnaf1ski Ka11imierz, pracownia obuwia, Benedykta 41. 

Tahn Alfred H„ skład asfaltu, Przejazd 32. 
Tarasiewicz i S-ka. „Pluton'', skhd kawy i cykoryi, Piotrkowska 16. 

'rasicrnka Juda, skład ubiorów damskich, Piotrkowska -J. I. 

'l'anbe Aron, lrnmisyonor, Kamienna 10; skłatl, Piotrkowska ;n. 
Telefonów biuro, Cegielniana 42. 
Tnichfeld ,Tózef, fabryk~ szpulek papierowych1 Skwęrowu 9, 
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'l'eitelbaum i Weinl'ittęr, fabryka wyrobów wełnianych, Piotrk. 56. 

'l'empel .J„ fabryka wyrobów wełnianych, Dz)ellllt 5. 

Tempel D. B„ fabryka materyj weblowych, Srednia. 

Ten en baum I., fa bry ka wyrobów ba weluiany cli, l'intrlrn'i'i"Sku iJ(:i. 

Tenenlrnum I„ sklnd tapet, Piotrkowsku l12. 

'fe plic ki Elia, kornisyoner, Pasu ż 811n lca 7. 
rreschich Augtrnt, skł tfl WE)gli, Widzew8lrn 62, knntor, Dzielna 17. 

Teschemaclier l!'ryderyk, fabryka prnueli, Pmita 12. 

Thiede Bruno, fabryka utmmyliów tknckicl1, Luizy '17. 

Thiede W„ fabryka mebli, ROJ',wadowska, rrlg Nowo-Spaeernwej. 

Thienemaun Otto, parnwa fabryka waty hygroskop. i welu„ .Juliusza 2H. 

'l'iraspolski J., 11nkbrl fot.01,!,'r:rficz11y. P1otl'kowska Hi. 

'ritzen ':Peodor, parowa przfidzulnia wełny, Łąkown. 

'l'obiaRz Aron, skład wyrollów złotych i srebrnych, Piotrkowska :3. 
'l'odrys Abel, skład chustek. W schodni n G2. 

'l'oeplitz I-I., forbiernia i drukarnia w Żnbunhiu. 
'l'oepffer L., fabryka szpulek, Wólka; 
'l'oporek. Moszek, skład mt~ki i kasiy, Stary H.yuek 12. 

Tonu A., zakład meóhaniczny, Kous,tantyuowRkii ~J. 

'l'uwarzystwo kredytowe m. Łodzi, 8rednia Hl. 

'l'owarzystwo wzajemnego kredyt.u, PiotrkowHlrn 25. 
'l'owarzystwo akcyjne przemysłu irnftoweg·o J3-ei Nobel, Konstant. 

'l'owarzystwo akcyjne gazowe, parowa ·t'abr,ylrn gazn, Targowa :J4. 

Towariystwo trausport. rosyjskie, kantor PitB!LŻ Meyera, Hkłndy, Mikołaj. 

'l\igel Edward i S-ka, interes agcntnrowy, Piotrkowska 8i3. 

'l'oµfer D., parowa fabryka, szpulek, Milsza 58. 
Tra~ Adolf, :,;kład towal'ÓIV kolonialnych, .l'iot.rkow,;kn 73. 

Trenkler 'reoclor, interes agenturowy, Piotl'kowska l o:3. 
'friebe B-cia, fa bry ka maszyn i odlewni.a żelaza, W Mezai18kit 107. 

'l\iebe L. Ernest, parowa przędzalnia i tkalnia wełny, Ann11. 

Trilnig Cli. A, & liJ., skład przędzy, Piotrkowska .. 

'l'rokenlteim A. M., skłarl prz1idzy bawełuimiej, Poludniowa. 

Tug-enrnnn Fried. Wilhelm, dom kmni<·owy, Piotrkowska 122. 

rl'ugemann Kurnl, dom ugeuturowo-kornisowy, Mikobljtikn 5:~. 

'l'usk Chaim, skład wyrobów wełnianyeh, Piotrkowska .+5. 

'l'wcrski Moszek, skład wyrobów welnianyr:l1, W suho,lnia 4!:!. 

'l'ybcr A. I., skład papieru, Piotrkowska -J.7 • 
'Tykociner A., parown. przędzalnia wełny, Benedykta 2. 

TjKó"ciii'e1· M., dom Jrnnkicrtiki, Piotrkowska 24. 
'i'ykocki Abram, kornisyoner, \Vschodniti 56. 
Tyktin A. M„ skład WlJgli i cementu, Kolejna 9. 
Uberbaum Symcha, skład wyroh. welniu,nych, Piot1·kowf!lrn ;31. 

Uberhaum Izrael, skład tow. welni.auych, Ceg·ielnimrn :14. 

Ulbrich Heinhold, skład ma;izyn do siycia, Kon::itautynowHlrn 24. 

Ulinower Icek, skła1l >\wiec i tow. kolonialnych, l'iotrklJWslrn llu. 

Ulric4.~,„.enkiemia, Piotrkowska 97 róµ; Andrz~ja. 

Uil'ikowski i I-Ieyman, skład tow. wehłia.nych, Piotrkow~ka (rn 
Urhac4 Szymon, zakht(l opt,yezii~o-elektry~,zny 1 Piotrk:.owslu1, 83, 
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Urbanowski Antoni. zakład rzeźbiarsko-kamieniarski, Cmentarna 7. 

Uryso1m S. H., dorn komisowy, W i(hlewB1rn 4l~. 

U rysoltn Sarn ueł Da wid, tkalnia pl mi zn, W s(\hn(l11ia 7 O. 

Urysolrn B-ei<t, fabr. kamg-aru. i szewiotu, Uegielnia11a 32. 

Vogel K, skbtll 1\lirnar:>ki, Arnll"f,<'.i:t 1 O. 
Vorwerk W, farhiernia, :Vlikołnjsk:t 7ti. 
Velt11'!,e11 Leot1 & Co., agentury, D'l.idna 28. 

\\';whs B., fahr. wyroh. weluinnyclt, Dluga ,to. 
Wagner Adolf, skład clrncw:t, Szrnm H.ukici{1~lrn. 

Wagner ,l:tn. skład tinkna i kortu, Krótka D. 
Wagner Fran'./, & Co., fab1·. rnr i szpulek bla.~zauych, Wólczal1skn 103. 

Wagner I. B., ~kł:1(\ pn·,1;dzy, Bern~dykt:L 1. 

Vv'agner łl., fabryka wn·zi;rlzi tkackich, Przeja'./,d 8. 

Wablman i ~Hut, kotlal'llin, Karnlit 9. 
Wahlman R, ageutnry, Prnc,iazd 3:l, 
Wahrhaftig i Serejski, 8khtl wyrob. wcłu., Ceg·iclniana ;jl), 

Wnllae11, komisyouer, D'./,ielna 12. 
·w alk N11 tan, apteka, Piotrkowska 238. 
Walf'isz i Hanftwurzc1, apret.urn, Dzielna 2. 
·warniou Iwan, interes komi::iowy, Beuellykt11 1. 

W archi w ker l., dom komisowy, Piotrkomika 5H. 

\Varchiwkc1· ~I., przqclznl11ia, Kon~ta11tynnwsk:i. 

Waxchiwker Cli., fahl'. wyrób. wełn., Piotrkowl'ka 5\l. 

Warchiwker i Pfeffer, fabr. tow. lrnwehiiauyeh, l'iotrko\\'::drn G9, fabry-

ka Kon si antynowsk:1. 
Warcureieh Lejzor, fabryka townrów 'vełuia11ycl1, Kamienna 1. 

Warsznwski A. M,, skład tow. wełnianych, Cegielniana 23. 

W arszaw8ki H., fabryka wyrob. lrnwelnianych, Oegielniaita 22. 

Warszawski I. M„ skład wyrob. bawełnianych, Cegielniana 38. 

vVar::izawski Janasz, skład dc8ck 1 Piotrkowska l 16. 

vYanizawski. Henoch, skład miedzi, Piotrkowska 118. 

Wasserman i Gross, skład wyr. wełn„ Piotrkowska 55. 

Wawersig I„ zakład Hinlinski, Pa.liska 6:5. 

W;~growski T., znlda(l tapicer~ki, Nowy Rynek 5. 

W:~sowski L. i S-ka, zakład rzeźhiarsko-ka.111ieni:ir,ski, Konstant. 2!:J. 

Wachter Paweł, fabryka kapeluszy, Piotrkowska B2. 

Weller A., odlewnia żelazit, Bałuty. 

~Yęsl~L~·.• skład czekolady, Piotrkowska 13. 
Weiu M., farbiarnia, Bencflykta 78. 
'Neiuherg Izrael Wnlf, skład ie1aza, Piotrkowska 130. 

W cinberg Jankiel, sklady przędzy lrnweln., Piotrkowska 136. 

Weinert Emil, skład srnarowirleł i olejów, Kamienna 36. 

Weingarten Aron, skład tow .. galant., Piotrknw:;lrn 10. 

Weikert Józef', .fabr. i skład wyrob. iclar,n., Andrzeja 26. 

Weinreieh M. L., skład wełny, Oeg·ielniuna ()1. 

Weinreich f:L,. fabryka wyrobów lmwelnianych, Knustantynnwska 100; 

skłnd, 1\ol;rkowska ~14. 

Weiudtter i rl'citęjbaqm, Hl~ła<]. wyrob. wełninn., Piotrkowskti. 58, 

. f""I ~) ,.., 

Weinstok Bornch, zakład blacharski, WBcltoclnia "17. 

Wein8tok, skla<l papieru i rnate1·. pi:'nnien., Piotrknwl'!lrn GO. 

Weintraub .fo~ek, skład mąki, Piutrkowslrn iJ;'i. 

·weiss L., tiklad wyroh. jubilerskieh, Piotrkowska 41. 

Wei.':lti Lr,rncl, skład tow. kolomalnyeh, Południo wa 2:J. 

Web,; i Ba1ungart, ~kład wi'rob welnimi„ Piotrkowtik.a li2, 

Wei„berg Izaak, fabr. wyrob. wetu., Piotrkowska 83. 

WeiK:0bre111 & Mamlelzwcig, korni,.;yoner, OL'g·ielniuna li l. 

Weiskolil Sz.mnl, :;kbd tow. lmwdn, 58. 
Wcizmaun miasz ielrnau, kon1i~ynller, Mikołajska. 

Weksler >::\alomon, skład sukna, Lhielua 4 

W ellcr B., komiqoner. Cegielniana i:il:i. 

Weller N. Ch., knmi::iyoner, z~nva<Lzka 22. 

Wellman M., fal.JL:. plns,,;u, Dlnga 113; tJklttd, Hozwadowska 2. 

Wcllnet· D„ ::ikłarl tow. weł11ianych, Wi;ehocluia 58. 

W <:udo Karol, ślusarnia. · 
Wende & Zarskc, przedsiębiorstwo budowlane, Widzewl:llrn 122. 

Weuzke Aug·ust, skład mąki, Targowa. 
Wemke W., fabr. poJ'.iezoch, Wschodnia 2G. 

W cuzel K, fabr. szpulek. Gł<)wna 26. 
Wergau Hobert, parowa fabryka wyrobów wełnianych i pluszu, Dziel-

na Hi; Hkład, Piotrkow:;ka ID. 
Wedticltitzki Gu.'!taw, parowa fab1·. wyr. we111., PiotrkowHka 75. 

WcRolowi;cy Bracia, cukiernia, l'int.rkowtoika 45. 

Wew'e'i:" E'i:iiest, parowa fabr. koronek, taśmy i gu'./,ików, Milsża 3. 

Weyr.auelt, tJklad wQdłin, Piotrkowska.;f f . 
W~ż;y,k..l. B., Hkład tow. kolor. i delilrntcsów, PiotrkowtJka 3. 

łVi1~zowski Berek, imrowy młyn, Jak6ba 37. 
W~cke Emil, parowa, falir. taśmy guu1owej, Milsza 28 

W 1tlerszal tleweryn, skład ma tery ałów uvtec'l,nych, Południowa lH. 

W~euer Leib, :-Jkład sukna, Noworniej8ka 17. 

.Wrnner M. A., fabr. wyrob. z wełny cz.cstrnkowcj, Pi1saż Meyera 1. 

Wiesel I., dom komi1,;owy, Piotrkowska 107. 

WieE10l i GrUnbanm, fabr. wstążek, Cegielnia1ia 67. 

W ie@ er i Brisch, zakład Hztuk .-malal'ski, Targ'O\Va 2"1. 

Wil<lt Ryszard, skhtrl perfum i rnydln, JliotrkÓwska 83. 

W~ll\?ę~~.~;~.4-L. .. Jł.„ znkbcl fotograficzny, PatJai Meyera 5. 

VV1ld G., agentury, Spaeerowtt 40. 
Willncr Cli. D., prz1;1L1,alnia odpadków, Piotrkowioka Hi7. 

Wimer Cit. M., Bkład przq<liy, ,;l,ielona 7. 

Winter Jan, fabryka ma;;:r,yu, Wi1['./,ewtilrn li7. 

Winkler i Giirtner, parowa fal.irylrn ręlrnwiczek i pni'1czoeh, ~likoł:ij-

ska x~ 84. 
Wiślicki 011. S., fabr. chutitek, Pintrkowslrn 8B. 

Wnlicki B-eia, fai>ryka wyrobów lrnweh1ia11yeh Piotrkowska 83. 

Wiśniewski lt. 1 zakład stolnrski, Poludniowa 2 t.' 
w~~n!ewski Ohairn, magnzyu lll>iorów clzieciunyc\1, PiotrkOW'.tJka 18. 

W18111ak Jndel, 8kład wyrob. jedwalinycli, Piotrkowska 17. 
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Wisl:lora L., skład wyrob. tytoniowych, PiotrkowAka 71. 

Witelsohu, skład wyro li. we lnianych, Nowomiejska l i3. 

Witkow:;ki Bole8ław, magazyn ©bnwia, Mikoł11jska 28. 
Witkow:-Jki Józef, :,;kłarl Wt;gli, Skladovva. 

Witt Adolf, fabr. maszyn i odlewnia żelaza, Szosa Hokicif1slrn 81. 

Wittman M., zakhtd stolar:-iki, Spiwerowa ~I. 

Woelfle Aleksandra, magazyn mód i kwiatów. l'r11eja11:d 14. 

Wofsy .Jó11ef, fabryka wyr. wolu., Piotrkowska 107. 

Wohl Abrnlmm, skład prnqtlzy, Skwerowa 8. 
Wojtczak :\L, i;klad r,eg·arów, Piotrkowska 129. 

Wojtinek. A., skh.ul ini;trnrnentów muzye1111yeh, Piotrkow8lrn 2G. 

Wójdysławski Jakób, fobr. wyrnb. wełn„ Piot.rkowslrn 123. 

Wojdysław:;ki A. J. & Oo„ fabr. wyrob. lrn.wełn„ Piotrkowska 123. 

Wolf H„ Na.wrot Hi. 
Wolf łlereka, skład kortu, Wschrnlni21 70. 

Wolf :F'ajtel, fabr. wyrob. weln., Oogielnin.ua 48. 

Wolberg Jó11ef, skhid węgli, Zarzewska: 45. 

WOti1U J ó~ef, _t;)dacl win i de liku tcsów, Konstnnty11rnv1ika 8. 

Wolsii L., zak'ład ślnsar.'lko-rneclrnuiczny, Średnia 27. 
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Wołkowyski J. B„ fabr. wyrob. żelaznych, Dz.ielua 11. 

W orobejczy k B., komisyoncr, Kri\ tka 1 O. 
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Wu11Tohn lingo, fabr. wyrob. wełnianych, Piotrkowska 78. 

"Wlllkrtu", fabryka wyrob. ielmmych, lVlikołnj8lrn. 

Wutt, farbieruia i prnlnia chemiczna, Zachodnia. 

Wutke Karol, parowa fabryka mebli, Oegielniaun 70. 

Wntke Kry8tya11, magaiyn ubiorów uH~zkich, Ewaugieliclrn 5. 

Wiinsche J uliu;;z, agentury, Piotrkowt:1lrn 163. 

WUusche O., skhtd tow. kolonialnych. Główna l l. 

Wy8zewia1iski L., fabr. wyrob. wełnianych, Piotrkow8ka GO. 

Wyszewiail~ki. i Oliasin, cklad priędr,y, Piotrkowska 62. 

W yszewialrney 13-ciu, skład lll'11ędzy, Piotrkowska G~. 

Zaehert Alek:-rnnder, clrulrnrnia wełnianych i bawełnianych towarów, 

Benedykta 20. 
Zttjbert Berek, sklad towm·ów łokciowych, Nowomiejska 19. 

Z'.;itjbcrt Wolf, ,;Jdatl towitl'Ó\\' bawełuinnyeh, Południowa 7. 

Z'.;Mzecki Stefan, restaurncya, Piotrkowska Hi l. 

Zapp Emil, agentury, Pasaż :Vleycrn 5. 

Zarzewski Ch~dm, wyroby wełniane, Piot.l'lrnwilka 25 . 

.Zau;;rne.r O. E., prz<tchalnia wolny i wigoni, "\Vi<lr,cwska lf>7 . 

• ZlJ,wierlje", 'row. Ake. wyroh. lrnwełui:rnyult, główny skład, Nowy 

Rynek 8; filia, Piotrkowska 82. 
Zbijowski i\I,, agentury, Mikołajska 6. 

Zch & Nit::iebc, fabr. szpulek clrewnianyeh, <l0gielniana 75. 

Zelwer I. .\L, fabr. wyrob. bawełnianych, Piotrkowska 120. 

:6iegler Hudolf, farby i low. koloµitdue, Wsehoi.lnia 32. 
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Zielke O., fabryka atramentu, Po~lleśna 9. .,. 

Zielke ' , · ", skład zalrnwek, P10trkowska 8~i. 

'..Jtmmerman Jan, pr:1.qdialnia. \H~lny, Pi.ot.l'kowl:llrn 158. 

Zi1nmerrnan & Ooltn, odpadki, Długa 130. 
Zinke K., fabr. s:1.af żelaz11ycl1, Przejazd I :J.. 

Zistel & Adler, fabryka artykulów technie1111yeh, Par18ka uO. 

·"iloty Ul" •. 1riag:i,~y11vie1:ników, P~otrkowHka i3l. 

Z'OiThY"'L:;· zakłncl fotog;rnfie11ny, Dr,1elna 13. 

\,/ Zoner L„ zakłady litografimme, Piotrkowsl~a I 08. 

Znuker Albert. lrnntor komisowy, Wsehodnrn_ 49. 

Zucker W, towury wdniauo, l'iot.rkowsirn 131 .. 

Żeli.cbowsk i H. L., . skłacl 1irnnek, l)iotrkowslrn o O. 

Żmigrod Pinkus, sklacl W<igb, Widzowtilrn 58. 

Żółkowt:1ka Maryu, skla<l poruelany i fąjansu, Piotrkowi:ika 5. 

Żltkowi:lki K. fabr. wyrob6w żelal<nychi Koustantynowska 100. 

z;;lcowsli:i"Stai1iAfow, tow~Lry kolonialne, Zn,wachlrn 8. 

ży1:~!(1owslc'i' 81dacl, 'l'ow. Akcyj n. „ Hit'.lle i Dietrieh", Piotrkowska 6. 
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.Zarys opiski publicznej nad dziećmi. 
Skreśl LI: 

J"óze:f J:v.:Caył:>au=. 

Dr. med. 

fostytucye opieki nad d11iećmi są j.)OWilllechnie uważane za naj

·pilniejsze i najważniejsze z kilku powodów. Przedewszystkiem, jak do

tąd, państwo w ograniczonym tylko zakresie sprawą tą się zajmuje; 

powtóre, dzieci same o potrzebach swych myśleć nie są zdolne, więc 

·opieki nad sobą pilniejszej, aniżeli dorośli, wymagają; po ti·ze·cie, liczba 

·dzieci w pa11stwach cywilizowanycll stanowi 1/ 3 , przeciętnie, ogólnej 

lliczby mieszkańców; ta 1/ 3 . składa się wyłącznie z osobników niesa

modzielnych, gdy z poŻostałych 2/ 3 wyjątki tylko wymagają specyal

uej pomocy; po czwarte, ta 1/ 3 ludności podlega o wiele częściej uiebez

piecl\e11stwu choroby, kalectwa i śmierci..:-nieukształtowany ustrój dzie

.cięcy, gdyby nawet posiadał dQświadcllenie, siły i rozum człowieka 

'dorosłego, zawslle łatwiej cliorobie ulega; po piąte, rodziny ubogie 

·mają liczniejsze potomstwo, aniżeli zamożne-dlatego też z owej 1/ 3 

'ludności, jaką stanowią dzieci, wielki zastęp wymaga od społeczeń

:stwa pomQcy. 

Opieka nad dziećmi zaczyna się właściwie jeszcze przed ich 

•priyjściem na świat, a to przez opiekowanie się ciężarnemi i rodzą.: 

.-cemi. Za daleko· by nas zaprowadziło roipatrywanie tej kategoryi 

opieki pnbliczneJ, zanotuję tylko, że Łódź na tern polti już dosyć wie

le uczyniła. Mamy dwa przytułki położnicze (przy Tow. Dobr. Chrz. 

i przy szpitalu małż. Poznańskich), mamy kółko dam opiekujących 

się położnicami w ich mieszkaniach. W tym też kierunku działają 

-odpowiednie przepisy nadzorn nad fabrykami. 

~--------------„ 
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Oto zasadnicze postaci opieki nad dziećmi: 

A) Wychowanie fizyczne ći mo~ałnle: . . ce J·ego powicn'.One 
Społeczeństwo v:ycbowywa moze c ziec1 opie · . . . 

badż stale, t. j. w ciągu miesięcy i lat, bądź też czasowo ty lk.o, t: .J. 

P
;zez cześć doby, część miesiąca, roku. Ztąd poclzin~ ~cl po.wicdnrnl~ 

• · · k · · · · l' · czesc10we) instytucyj na: instytncye opiek1 cał ·.°'~1 1teJ 1 opie ~1 .. : . . . : . , . , .
0

_ 

Zawt.nijmy od 1'.nstytu,cyj calkowicu3 wyclwwanw d;JW<-· 1•. na Ki.dm .. ht 

rących. Taka opieka udzi~laną byW.a w. specyaluyclt zakfadach, lnh 

w wynagradzanych za ten trud rodzmach. 
Opiekci w specyalnych zakłr.iclach: . . 
a) Pielęgnowanie ssawców. NaJstarszem1 tego rodzujn ii~stytu-· 
· l dl podrzutków" Nowo~ytny typ tych dornow po-· cyann sa „ c omy a ' . . ' . . . . 

zwala rn~itce na wstąpienie wraz z dzieckiem do zakład u, gc~z.rn rnozc 
swe dziecko karmić w przeciągu sześciu tygodni, o trzy mu.] i~c i'.t t<I" 

· k dostaJ'" mamki naJ'ete Woo·óle za8, :-lystent po11,walu.1ą(•.y pensye, Jlt a . -. . • · " . . . ]' 
· l · 'e" w ścisłem teo·o słowa znaczeniu zosta)c powo .1 ze-na „ poc rzucani , o , . , , • · . 

d 
· . . zwi'el·szai·"· s1'" z" to I)I"'ytnłki dla. rnn,tck-·uteza-wBza ru 0·owauy, , • ' , , <~ 'i '" " . , , • • 

męż~ycb,0 w których matka może pozostawać przy swem. <hiee.kn w <'Ht-

gu dłuŻS'f.ego czasu. , • . 
b) Pielęgnowanie dzieci ,w, wiekt~ lat 2-5. Za~datly wy;·.ho-· 

· te lrateo•orye dzieci r;;i. liczne, ,IL zazwyczuj zwurr.:tlle Z lłlllą 
WUJ!!.CC • ' b • ·i ' ' ' l . I 
· l · · 11Lłtyt11 cya n{J ze szpitalami dornami dla podr11,nt cow, oc 1rou--Ja 1:ąs. 1 ", . • • . ' · • 1.„ 
k · · t. p. IstnieJ'"· J'ednak i oddzielne tego rodza.JU zakhuly (" \Jll-am1 1 . -. . _ . . 

derheim" w Niemczpch, „Baby Oastle," w Anglii). . 
. c) Domy sierot, Do zakresu typh instytucyj .1ia.:eż.y wy<·howy-

wanie dzieci aż do chwili, gdy są w sh~nie, zar~bkowu.o na swo nt:riy
manie. Są to zakłady, najtrudniejsze efo' prowad"zenia, ."''Ylll nl?aj :~ ho
wiem dużych nakładów i mniejętnego,.;~arżądu z~ wzg;h21lu n:t to, '.i.o. 

obejmują .całość obowiązków rodzicielskich. . . . . . . 
. d) Przytułki dla dzieci - opiekują ~ic1 dzie1~m1: zl?h~lrnncnn lull' 

takimi, których rodzice są chorzy, pozostaJą w w1ęz1cm n i · t. p. 

Opiekci dawana w 1'odzinach: 

a) Pielęgnowanie w rodzinach obcyGh - za oplutą. ~I;u lrnleży 
óddawanie dzieci „na mamki", "na garnuszek", przy c11,em paiu1two, 
gmina lub jakaś instytncya dobroczynmt opłaca koszt utrzymiiuia 
dzieci, opieki i·odzinnej pozbawionych .. Cały szereg przeprnow i 1n·aw· 

, reguluj1\ w wielu pai1stwach„ ten rodzaj opieki publieznej mul 

dziećmi. 
b) Pielęgnowanie przez matkę, której. dopomaga sil~ mnteryalnie, .. 

_!<>póki dziecko nie dosięgnie pewnego wiek~., · 
__ ,_ 1 •• 1... „1 .... _____ 1.. 1~--~--1. ... J .. _ 

Ze .wszystkich metod opieki całkowitej nad dziećmi najdoskonal
<sz;ą jest-popieranie matki, by sama dziecię swe wychowywała, pod 
'Warunkiem jednak, by pomoc była zupełnie wystarczająną, a przytem, 
cby matka była w warunkach, pozwalających jej mt zużytkowanie ca
-łej zapomogi w celu właściwym. W przeciwnym razie wybrać nalezy 
metodę pielęgnowania w rodzinach obcych - za zapłatą; znów atoli, 
jeśli ist.nięje możność ('prawodawcza i faktyczna) kontrolowania rodzi
~y, biorącej dziecko na wychowanie. W trzecim rzędzie idą zakłady 
cspecyalne. Zawsze jednak dobra opieka w rodzinie lepszą jest od do
.brej opieki w zakładzie. 

Ojn'.eka częściowci tyczy dzieci, których rodzice nie mają możno
:ści dbania ni~ustannego o nie i dla tego uciekać się muszą do opieki 
pn.blicznej. Szczególnie potrzebną jest ta opieka wszędzie, gd:tie i mat

ki zarobkują po za domem. 
a) Żłobek i schronisko dla dzieci. Między tymi zakładami istnie

je nie · wszęcfaie różnica; tam gdzie istnieje, przyjmują do żłobka dzie
ci tylko do trzeciego roku życia, do schroniska - dzieci od 3-go do 
:5-go roku zycia, ua~vet do 7-go. · 

b) Ochl'onka. Wówczas, gdy żłobki i schroniska mają na celu 
·tylko fizyczne, ochronki dbają i o moralne (umysłowe) wychowanie 
·dzieci. Ochronki mają wogóle tam tylko racyę bytu, gdzie niema 
uauczariia · p1·zymusowego, ponieważ przygamiają dzieci w tym wieku, 
!kiedy np. w Niemczech muszą już uczęszczać do szkół elementarnych. 
N aj odpowiedniejszym typem ochrilnki jest t. zw. ogródek dziecięcy. 

c) Dla diieci uczęszczających do szkół istnieją jeszcze specyal
ne schroniska, które opiekują się dziećmi od chwili wyjścia ze szkoły 
.az do chwili, kiedy dzieci, powróciwszy do domu, zastllnl.Jt już tam 

s'Wych rodziców. 
Wszystkie wymienione instyt1icye opiekują się dziećmi rodziców, 

·pracujących po za domem t. j. pozbawionych przez cały dzień moino
ści wychowywania własnych dzieci. Ntt noc i na czas świąt dzieci 

pozostają w dorntl rodzicielskim. 
B) ·• Zupobicganie chorobom; opieka nad dziećmi choremi. 
Powyżej wskazane środki mają na celu wychowanie możliwie 

silnego pokolenia. :Przechoclzimy teraz do yvyliezenia tych· zadai1, ja
kie przypadają opiece publicznej w walce z. poszczególnemi szkoclli

-wościami, zdrowiu dzieci grożącemi. 
a) Cierpienia narządów trawienia są najgłówniejszą przyczyną 

e horób i zgonów dzieci" małych. Przyczyną tych chorób jest nieodpo
vvieclni pokarm; a więc nieregularne karmienie piersią matki, zastę-

~~--------...... „„ •• 
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powanie tego pokarmu mlekiem krowiem złem lub ze1Jsutem, u~bo po
trawami wprost nieodpowiedniemi dla dzieci. W celu zwft]czama ~ego· 
.zła istnieją: stowarzyszenia umQŻliwiające matkom ka~·mi,enie V: m~~u 
roku swych dzieci (Societe de charite maternelle, Societe ·de 1 al1tnte
ment rnaternel); żłobki, odpowiednio urządzone i utrzymywane; h~z
płatne lub tanie rozdawanie. mleka, stosownie przyrządzonego. dla .d~w
ci; stowarzyszenia kontrolujące warunki bytu dzie.ci w dom.u rodz1crnl
skim .i kierujące tam ich wychowaniem fizycznem, wreszmc bros11.ury 

i pisma ulotne. 

b) Krzywica (chorobr.t angielsku) powstaje. w_skutek :iicli.ygi.c
nicznych warunków :życia: złe powietrze mieszkań 1 zł.e odz~'WlllllH.~. 
Wszystkie śródki poprawy tych warunków ujemnych zwalcza.Jl.~ krzy-

wicę. 

c) Gruźlica (sucl~oty) i zołzy (skrofuły) zależą od hakt~H~j, kt~'i
re sie do osłabionego ustroju dostają. Osłabienie, uspasahwJqcC do· 
gruźlicy, winno bye zwalczane przez wzmac11fanic ustroju lh,iech;ceg;l. 
Środki ku temu są: dobre odżywianie i czyste powietrze. 'J;o zadame 
spełniają kolonje letnie i tak zw~me półkol~nje, gdzię, dzieci dw1' kil
ka godzin na dobę przebywają na świezem powietrzu. 

c) Choroby zakaźne. (ospa, odra, płonica, błonica): wiek d11.ic1·il1cy 
ulega im najcz~ściej 1-o irnniewaz dziecko, stykając się hli~.lrn. z ot~1-
czeniem, zaraża się łatwiej i· 2~0 ponfoważ . choroby te n:nv1cslza.ią 
ustrój przeważnie raz tylko jede]l i nadują mu potem odpornoś1\. Hrod
ki zapobiegawcze mają n.a ceh1:. zmniejszenie rozmiu.i·ów epid.em ii 
i zajść śmiertelnych, a są nimi: przymusowe sz<,izepicnie ospy, oho
wiązkowe zawiadamianie . o kazdym poszczególnym wyvaclkn ~.m.ila
bnięcia (aby chorego odosobnie), nie · dopuszczanie do szkół rodzeil
stwa chorego d:declrn, zamykanie s11.kół czasowe, zu pewuimli(7 
niezamożnym chorym bezpłatnej opieki lekarskiej, i;ipitalc dlu.. 

dzieci. 
d) Ułomności (ślepota, głuchoniemota~ kretyniv.m, lw.lectwo), o ile 

występują w w.foku dziecięcym upośledzają do tego stovnia ro11.wój urny
słowy dziecka, że czynią je najzupełniej nieprodukcyjnym członkiem Hpo

łeczeństwa. Za~·ówno więc ze względów hu1Ilanitarnych, jak i ekonomie:r,
nych przypada opiece publicznej. w udziale zapobieganie rozwojowi uło
mności z jednej strony, a z drugiej kształcenie ułomny eh fo,ycinie i du
chowo. W ten sposób zmniejsza się ich nieszczęście i powiqlrnza. wy
dajność ekouorniczna. Jakież mamy 81'.odki ku· temu? Zapobieg:.t(1 illB-

7 

JlOcie możemy przez wczesne leczenie ch9rób oczu dzieei które 
choroby zd ., · · · . kl . . ' to • , u.Iza.Ją ~nę mezwy e często, 1 mezwykle często sprowadz:t-
Ją ntrate wz1·ol'u Ni"e "do h · · · · · , „ ~ . w1 myc zas wmmsmy um1eszczac w specval-
nych szkołacl1. rro sumo tyczy się głuchoniemych. " 

. Oo do idyotów, to środków zapobiegawczych nie posiada-
my . wcale, a leczenie· ich st.anowi omal ze najcieższą i najnie
wdz;ęczniejszą gałęź sztuki lekarskiej. W każdym razie, ;alezy umicsz
czac te d11.ieci nieszczęśliwe w zakładach specyalnych, bo tylko systc
niatyczne, celowe wychowanie może w nich rozniecić iski crke życia 
duchowego. • 

"" .D~ katęgoryi d~ieci,. wymagających pu_blicznej opieki, zaliczye 
t1 ze ba l chore na ep1leps,Ję, która prowadzi, w wypadkach cięższych, 
do ogłupienia. 

Wreszcie; zakłady dla dzieci "słabo rozwiniętych umysłowo", 
„ mało nzdoluionych" rzetelną oddają społecze1'istwu usługę. 

Równie pożyteczne i wysoko humanitarne są szkoły dla kalek 
t. j. osobników,. które wskutek wrodzonych i nabytych braków lub 
zniekształcenie członkbw pojedyńczych są niezdolne do nauczenia. sie 
rz.emi~sła sposobem zwykłym, wyuczają się go atoli przy użyciu odpo~ 
wiednrnh narzędzi i dzięki rozumnym wskazówkom. Tego rodzHju in
st.yt~rnye wykazują tern lepsze rezultaty, im hardziej są uczniowie roz
wm1ęci umysłowo. 

C) Zapobieganie zepsuciu, opieka nad dziećmi moralnie zanied· 
banem i. 

Ujemne warunki, wśród których się rozwija ustrój dziecięcy, oddzia
ływnj ąc ujemnie na zdrowie dziecka, spaczają nader często i jego 
ro:r.wój mornlny. Najważnieji:izą w tym kierunku odgrywają rolę: 

1) Nieślubne małżeństwa, z których dzieci, pozbawione opieki 
ojcowskiej i pozostawione matce, często lekkori1yślnej, nierozsądnej 

i biednej kobiecie, dziczeją i ulegają wczesnemu zepsuciu. 
2) Zaniedbywanie dzieci wskutek niezgodnego pożycia. 

3) Zły przykład rodziców, którzy słowem i czynem pobudzają 

dzieci do złego, a często sprowadzają na drogę występku (znęcanie 
i,frę uad dziećmi, wysełanie na żebraninę, zbyt wczesne oddawanie do 
pracy ·nieodpowiedniej, nakłanianie dziewcząt do zbrodni obycza
jowej i t. cl.) 

Aby złemu zapobiedz i ochronić dzieci od zaniedbania, trzebaby 
przedewszystkiern podnieść ogólny poziom moralności społecznej: 
urządzać naboźei1stwn dla dzieci, zakładać szkoły, czytelnie ludowe, 
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lbudować tani.e a dobre mieszkania - czynnik bardzo waźny, prowa

·dzący do poprawy życia rodzinnego - zmniejszyć ilość god:;i;in pracy, 

by ojcowie rodzin więcej się dzieciom swym poświęcać mogli i wogó

le tworzyć wszystko to, coby dążyło do kształcenia serca i umy

słu ludu. 
Walka z pijaństwem (kuratorynm trzeźwości), zakaz żebraniny 

ulicznej, unormowanie pracy fabrycznej dla nieletnich, ścig·auie i su

rowe kary dla rozpustników, uwodzicieli żeńskiej młodzieży-· oto środ

ki, jakimi walczy państwo przeciwko zepsuciu dzied. 

Co się zaś opieki tyczy mid dziećmi zaniedbanemi moralnie, to 

jedyny sposób nawracania ich1 na drogę uczciwą jest wychowanie 

przymusowe w domach poprawczych. 

Z przytoczonego wyżej widzimy, jak obszernem jest pole dzia

falności w dziedzinie opieki nacl dziećmi i jednocześnie 'Przychodzi 

·.nam na myśl, jak stosunkowo mało irobionem jest u mul. 

Łódź posiada następujące instytucye, opiece nad dziećmi po

.świ~eone: 

2 schro11iska; 

6 ochronek; 

2 domy .sierot; 

Kolonie letnie. 

Instyttrnye te, które opiekują się około 1,500 dzieci, ni.e czy.nią 

~adość nawet w przybliżeniu potrzebom 350-io tysiącznej ludności 

miasta, a jnż niesłychanie daje się odczuwać brak domu podrzutków 

resp. p1·zytułków dla matek niezamężnych i szpitala dla dzieci. 

Nasze miasto spózniło się zbyt jaskrawo w postępie cywilizacyj

nym, by uie musiało obecnie z energią zdwojoną łagodzić istnieją

ce )m1ki, opieka zas nad dziećmi jest omal czy nie najważniejszą 

gałęzią pracy społecznej, bo' tylko ze zdrowych dzieci wyrastają zdro

we pokolenia. 

Słowniczek 
popularnych wiadomości z hygieny dziecięcej. 

U w ap; a. P. lub ->:· znaczy: Patrz ten wyraz. 

Abscess p. Ropie1i. 
Adenoidalne wyrośle p. G1·iiczo-

·lowate w. 
Ąlbumina p. Białko. 
Alkalia p. Zasad.11. 
Ąlkaloidy. Są tó związki che

miczne pochochenia przeważnie ro

ślinnego, związki trnjące; zatru

cie alkaloidami nie, jest wypad

kiem rzadkim, ponieważ takie na

poje codziennego użytku, jak her

bata, kawa, zawiel'flją w sobie al

kaloidy; nikotyn~„. zawarta w ty

toni.u, jest też alkaloidem; wielu 

alkaloidów używamy, w odpowie

dniej ilości, jako leków np. mor

finy, kokainy. 
Ąlkohol p. W,yskolc. 
Alkoholizm. Zatrucie przez nall

mierne stałe używanie napoj6w wy

skokowych (wódki, piwa, wina). 

Alkoholizm nie. jest objawem rzad

kim nawet u dzieci. W warstwach 

nieoświeconych dają do picia dzie

ciom napoje wyskokowe, ponie

waż panuje tam ciemnota; w war

stwach zamożniejszych alkoholizm 

wśród dzieci jest skutkiem poglą

<ln fałszywego, zalecającego dawa

nie wina, piwa, porteru, dzieciom 

<>Cl lat wczesnych „dla wzmocnie

nia." Wyuikicm tego jest, że alko

holizm i jego zgubne skutki nie 

oszczędzają dziś nawet najmłod

szych dzieci. 
Potomstwo rodzi.c6w - alkoholi

ków przychodzi na świat ze skłon-

nością do chorób nerwowych i umy

słowych. 

Aluminiowe naczynia kuchenne. 
Użycie tych naczyń nie przedsta,

wia, z punktu widzenia bygieny, 

żadnego niebezpieczeństwa. 

Ałun. Jeżeli pewnem, lnb bar

dzo prawdopodohnem, jest zatru

cie* ałunem, natenczas dajemy 

otrnt1:imu do picia wod~ białkową *, 
roztwór sody. Zatrucie ałunem 

r:t,adko pociąga za sobą niebezpie

czeństwo dla życia. 
Amoniak. Jeżeli pewnem, lub 

bardzo prawdopodobnem, jest za

trueie * płynem, zawierającym amo

niak, natenczas, aż do chwili przy

bycia lekarza, wynosimy chorego 

na świeże powietrze (lub otwiera

my ókna), a gdyby chory przestał 

oddychać -zarząclzn.my oddychańie
 

sztuczne*. Zatrncie amoniakiem 

może pociągnąć za sobą skutki 

j alrnaj gorsY:.e. · 
Anemia p. Niedok1·wistość. 

Angielska choroba p. K1·zywica. 

Angielski plaster. Materya je-

dwabna i;iowleezona: z jednej stro

ny żelatyną z kleju rybi·ego, z dru

giej-wyciągiem benzoesowym. 

Anilina. Części odzieży takie 

jak np. pończochy, rękawiczki -

bywaji~ czasem banvione barwni

kami. anilinowymi, które 'Powodo

wać mogą choroby skó1·y, a na

wet ogólne y;atmcie oeganizmu 

Antifebryna. Jeżeli. pewnem, lub 
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bardzo prawdopodobnem, jest za
trucie* antifebryną, nu,tenczas sta
ramy się, aż do chwili przybycia 
lekarza, wywołać wymioty*. 

Antipiryna p. Antifeb1·yna. 
Antyseptyka p. I'rz{',ciwgnilne 

opat1·ywanie 7'ltn. 

Apetyt, łaknienie. Pociąg org·ani
zmu do pożywienia stałego, niezale
żny od tego, czy organizm naprawdę 
potrzebuje odnowy tkanek i do
starczenia sił; a·petyt może być 
sztucznie wywołany np. zapachem 
smacznej potrawy, myślą o niej; 
jednocześnie .zaś widujemy n ludzi 
wycieńczonych, potrzebujących po
żywienia, brak łaknienia. 

Arak. Napój wyskokowy pr!tlez 
fermentacyę '*,otrzymywany z mię
szaniny ryżu .i sokn palmowego. 

Aromatyczne kąpiele p. Kqpiel1i. 
Arszenik. Jeżeli pewnem, lub 

bar(lzo prawdopotlobnern, jest za
trucie* ai·szenikiem (co się zdarza 
przy nieoględnem zażywaniu le
karstw, przy spożywaniu potraw 
zanieczyszczonyc.h, pr11,y użyciu na
czyń, zawier"ających.w swym skła
dzie arszenik) - natenczas, aż do 
chwili przybycia lekarza, dajemy 
choremu maguezyę paloną roz
pusz0zoną w wodzie, wywołujemy 
wymioty*. Zamiast mugne11,yi }Ja
lonej można, jeśli tę mamy pod 
ręką, dać wody wapiennej. 

Arteria p. Tętnzca. 
Atawizm. Odziedziczanie takich 

cedi anatomicznych i fizyologicz
nych lub skłonności chorobowych, 
które właściwe były przodkom 
dalszym (ani ojcu, ani matce lecz 
np. dziadkowi). ' 

Atropina. Jeżeli pew:nem, lub 
bardzo prawdopodobnem, jest za
trucie* at~·opiną (co słę zdarza 
przy spożywaniu rośliny, zwanej 
wilczą jagodą, przy nieoglednem 
używaniu lekarstw, uawet' ze-

I wnętrznie, np. jako krople do 
oczu, stosowanych)-natenczas, uż 
do chwili przybycia lekurza, sta-
ramy się jaknajrychlej wywołać 
wymioty*, a do wewnątrz dajemy 
roztwór taniny«·. 

Azotny kwas p. Salefrzany kwas. 
Bacyllus p. Lasecznik. 
Bakterye p. Drnbnonstroje. 
Bańki. Są to małe naczynia, 

postaci dzwonka, zwykle szklane; 
stawiauie baniek ma na celu od
ciągnięcie 1ut skórę krwi z tkanek 
w głębi leżq:cych (bańki suche). 
Po nacięciu miejsca przy pomocy 
bańki przekrwionego - płynie ob
ficie krew (bańki cięte). 

Bawełna, p; OdZ?:eż. 

Beef-te.a. Herbata mięsna jest 
to sok mięsny w ten sposób otrzy
many: pół funta mięsa, pozbawio
nego tłuszczu, posiekać, włożyć do 
butelki. lekko zakorkować, owi
nąć w płótno; butelkę wstawić do 
naczynia do połowy wodą napeł
nionego, powoli ogrzewać, a po
tem gotować przez 20....-..:30 minut; 
po wyjęciu z wody płyn wylać 
(bez cedzenia) do -filiżanki. W ma
łych ilościacli dawać chorym dzie
eiom (lecz uigdy-malym) zrnięsza
ny z kleikiem lub z białkiem, 
z żółtkiem surowem Oziebiona na 
lodzie he1~atę mięsną d;jemy' ły
żeczkami od kawy (dzieciom star
szym) przy silnych wymiotach; 
gorącu herbata mięsna. draźni cho
ry żołądek. Dla dzieci wyczerpa
nych biegunką letnh-i: jest herba ta. 
mi.ęsna nader szkodliwą. 

Benzyna. Jeśli dzie11ko napiło
się benzyny. wywołujemy wymio
ty; jeśli minęło od wypadku wiele 
Qzasu, dajemy na przeczyszczenie. 
Poważne następstwa z powodu za
trucia benzyną nie często się zda
rzają. 

Bezkrwistość. Wyraz błędnie 
używany zamiast niedol~rwi~tość ·it·. 

Bezmocz. Zatrzymame s1ę mo
czu, mogące zależeć; 1) od tego, 
ze nerki nie wypełmają swej czyn
ności wytwarzania moczu; 2) od 
tego, że mocz nie zmitaje z pę
cher'liai wyd~1lony. Bezmocz może 
być objawem rożnych cierpień. 

Bezsenność p. Sen. 
Białko białkany, białkowe ciała. 

Jedna z 'trzeoh głównych materyj 
pokarmowych, które wchodzą 
w skład naszego pożywienia (p. 
Pok tir rn ). 

Białkany nazwę swą otrzymały 
od białka jaja kurzego, któro jest 
roztworem jednej z odmian bia~
kanów, odmiany zwanej: album1-
ną; jeśli roztwór ten ogrzejemy:-
albumina jajka kurzego ścini1 SJę, 
krzepnie. Białkany stanowią naj
ważniejszą c::zęść składową mii:;sn, 
zawarte są również w serze,w mleku, 
we wszyątkich wogóle poluumuch, 
pochodzenia zwierzęcego. Z pokar
mów pochodzenia roślinnego naj
więcej białkanów zawiernją w so
bie rośliny strączkowe i zboża. 
Obecność białkanów w pożywieniu 
łi.tdzkiem jest niezbędną dla utrzy
mania życiu. 

Białkomocz. Wydzielanie się roz
puszczonego w moczn białka (od
miuny zwanej: białkiem surowi
czem). Jest to, z rzadkimi wy
jątkami, objaw clto1;oh_owy b~1·dzo 
ważny, zaleźny od wieln róznych 
zmian chorobowych w ustroju za
chodzących; najczęściej zalezy 
białkomooz od cierpienh~ nerek. . 

Przy wielu chorobach dzieci<}:.. 
eych lekarz bada mocz, czy nie 
zawiera białka. PamiętuA naieży, 
że w lżejszych przypadkach biał
komoczu jedna porcya moczu mo
że zawierać białko, inna-nie. N a
leży więc do badania przedstawić 
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lekarzowi całą dobową ilość wy
dzielonego moczu. 

Białkowa woda. Białko jaja ku-· 
rzego ubić trochę (lecz nie na pia
nę), by porozrywać błonki, i zmię
szać z pół szklanką wody; odsta
wić na godzinę,. by błonki na dnie 
się osad'.dły, wreszcie - zlać od 
błonek (i dodać cukru, sokn cy
trynowego, winn., koniaku). 

Biederta mięszanka. Z konser
wy mlecznej (śmietanki) zwanej 
„Biedert's Rahmkonserve" sporzą
dzamy w sposóh mistępnjący po-
zywienie dla dzieci: . 

>. 
•i::I c:,j ~ .!<I,>. .l<l ~ 

(!.) ,.!A ~ <]) ....... (!.),.!A ..... .,,_ (!.) ·~c; . . •N a:> 
~ h w. :;.-..-. o ~g ~ \:l: ~ 13 ...., 
w ..!<I 

I 1 13 2 
III l 13 4 
V l 1B 6 

VIII I 13 9 
XI 1 13 12 
XV 1 p3 16 

Wraz z wiekiem dziecka-coraz 
więcej mleka kro.w~ego dodajemy·K-, 
Wiek niemowlęcia, dla któregó da
ny stopie11 mi!iszanki jest odpo
wiedi1irn, obliczamy w ten sposób, 
że cyfrę wyrażającą „stopień ·' mię
szanki dzielimy przez 2. rrak np. 
mięszanka: II dzielona przez 2 = 1 
mie1:1iąc; mięszanka X dzielona 
przez 2 = 5 miesiąc, i t. (l. 

1Y1ięs'.l.anki Biederta używamy 
w wyji~tkowych przypadkach, gdy 
niepodobna dziecka karmić piersią 
a do mleka krowiego, jakie jest 
dostępne, nie mamy zaufania. 

Biegunka, rozwolnienie, dyarya. 
Objaw chorobowy, polegający na 
wydalaniu dużych ilości wypróż
nień, które zn.wierają więcej niź 
zwykle, wody i niestrawionych 
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części pożywienia. Przyczyny bie
gunki s~1 różnorodne. Przedewszy8t
kiem wspomnieć tu należy poży
wienie niewła.ściwe. Nawet mleko 
matki powodować może biegunkę, 
mianowicie, gdy matka je:;t oso
bą niedokrwistą; .biegunkę czasem 
powoduje zbyt .tłusty pokarm. Naj.
-0zęściej nadmierna ilość pożywie
nia. drn.żni kanał pokarmowy, któ
rego soki nie mogą sprostać pracy 
trawienia, i wywołuje biegunkę; 
pl'.ZY chorobach różnorodnych kisz
ki tracą część swej zdolności tra
wieni a, a wtedy nawet małe ilo
ści pożywienia nie są strnwione 
i powodują biegunkę; tak się dzie
je np w chorobach gorączkowych, 
szDzególniej w początku tychże; 
tak.iż sam wpływ ujemny na tra
wienie ma zbyt wilgotne lub zbyt 
suche powietrze atmosferyczne. 

Z chwilą gdy pokarm nie zostaje 
we właściwym czasie strawiony, 
gnije w kiszkach, a wytwory gni
cia * drażnią kiszki i powodują 
bie~imkę. Naturalnie, że pokarm, 
który już pried spożyciem był ze
psuty, czyni toż samo; dzieci 
szczególnie cz~sto cierpią z powo
du spożywania mleka zepsutego, 
które, rozkładając się, daje wy
twory, silnie drażniące kiszki. 
Skutkiem biegunki jest znaczna 
utrata ]Jłynu--rzeez bardzo szko
dliwa dla organizmu dziecięcego, 
tern szkodliwsza, im dziecko jest 
rnłoclwt;em; prócz tego, ponieważ po
karm opuszcza kiszki niestrawio
nym, dziecko opada na slłach. 

Biegunka · krwawa, dyzenterya. 
Zakaźna choroba, której gł<\wnymi 
obju.wami są częste śluzowato
krwawe wypróżnienia, połączone 
z parciom i bólami. Chorych na 
biegun.kę krwawą należy odoso
huić od innych dzieci, a wypróż
nienia, bieliznę i t. d. troskliwie 

odkażać *. Podczas trwania epi
demii biegunki krwawej należy 
szczególnie troskliwie dbać o utrzy
manie w. zdrowiu narzadów tra
wienia dzieci, usuwając ·z ich po
żywienia wszystko, co może wy
wołać zaburzenia żołądkowe i _kisz
kowe. 

Biegunka tłuszczowa. Choroba 
kiszek znleżna albo od tego, że 
pożywienie zawiera zbyt wiele 
tłuszczu, albo Ofl tego, że kiszki 
nie są w stanie strawić i wchło
nąć zwykłej ilości tłuszczu w po
żywieniu zawartego. Wypróżnie
nia zawierają wtedy wielkie ilo
ści tłuszczu, a ustrój pozbawiony 
tego niezbqduego składnika od
żywczego, szybko podup~da na 
zdrowiu. 

Bielizna dzieci. Powinna być: 
1) miękką, wolną. od wszelkich 
fałd, węzłów i t. p., by :nie uci
skać ciała; 2) czystą i zupełni~ 
suchą, a przed użyciem zawsze 
nieco ogrzaną; 3) natychmiast po 
zdjęciu z ciała wynoszoną z poko
ju, gdzie dziecko przebywa, by 
nie psuła powietrza. 

Birsztany. Solanki l:lilne. Leżą 
nad Niemnem, w gub. Wileńskiej. 
Dojazd z Warszawy na Kowno, 
zkąd końmi 5 godzin. 

Blednica. Jedna z postaci nie
dokrwistości~·, cechująca się stale 
właściwymi sobie zmianami we 
krwi. Pośród przyczyn blednicy 
wy liczyć należy: pewną, skłonność 
wrodzoną układu krwionośnego do 
tej 'Choroby; dalej, ujemne warun
ki życia codziennego, zarówno fi
zyczuRgo jak i umysłowego, wpływ 
zgryzot, zmartwień, przeciążenia 
pracą. Objawy blednicy są nader 
rozmaite; pamiętać należy, że nie 
zawsze przy blednicy policzki są 
blade, że więc nawet przy zaró
żowionych policzkach, jeśli istnie-

" 

ją inne objawy, choro':'ać ~o~~a 
na blednicę, o czem ogol zda.Je tnę 
mało wiedzieć. Blednica właściwą 
jest głównie ~lzie':~zętorn. w wie
ku lat 15-stu 1 wyzeJ' lecz 1 u chłop
ców ją widujemy. 

Błona brzuszna p. Ot1·zewna. 
Błonica, dyfteryt. Ostra zakaźna 

choroba, której głównym objawem 
są naloty nmiejsco~i<~ne na b.ło

' nach śluzowych. Mow1ąc o bło'n1cy 
dzieci l"oznmiemy zawsze chorobę, 

' O f I przy której. n.aloty nr~1e.Jscow1o~e 
są w gardzieli, krtam lub nosie. 
Przyt•zyną błonicy. jest . swoist,Y 
drobnostrój: lal:lecz1nk błonicy, kto
ry powoduje powstanie nalotów~ ja
dem swym zatruwa cały orga111zm. 
Do organizmu dostaje się lasecznik 
błonicy przez usta lub nos, naj
cześciej z powietrzem wdychanem; 
cz~seni - z pożywieniem (mleko), 
czasem zwierzęta domowe (koty) 
pr1-1enoszą zarazcik z domu do do
mu. Pamiętać należy, że po ustą
pieniu błoniey z~arzają s.ię (jal~o na.
stępst~o zatrucia orgamzmu Jadem 
laseczników błonicy) . porażeni a * 
niektórych mięśni, jak np. pora~e
nie mięśni podniebienia miękkie
go; w tym razie dziecko zaczyna 
mówić przez nos, a płynne poży· 
wienie prz,ełyka z trudem; fakt 
ostatni stać się może przyczyn~~ 
nieszczęścia, gdy płyn . zamia~t cl? 
połyku* ·prze)dzie do tcb~w.rny·*, 
wywołując ob.Jawy zaduszanrn i cho
robę płuc. Czasem porażeniu ule
gają mięśnie oka, ~nnym razt;im 
mieśnie karku, nóg l t. d. Pamię
tać· o. tern należy w okresie zdro'
wienia po błonicy i przy najlżej
szem podejrzeniu zwrócić się do 
lekarza "'dyż im później zaczyna-

, I:> • bł . my leczyć porażenia po omcze, 
tero trudniej one ustępują. Zapo
biegamy zarażeniu błonic.ą przez 
odosobnianie * zupełne talnch cho-
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rych i odkażanie * ich odzieży, 
bielizny, sprzętów, naczyń, zaba.:. 
wek, odkażanie pokojów i mebli 
po chorym na błonicę. W ostat
nich latach radzą przy zjawieniu 
się jednego przypadku błonicy 
w rodzinie-wszystkim innym dzie
ciom tejże rodziny zastrzyknąć pod 
skórę tak zwaną "surowicę prze
ciwbłoniczą", która na czas kl'ót
ki czynić je ma odpomemi * na 
zakazenie błonicze. Ale naj waż
niejszym środkiem zapobiegaw
czym przeciw błonicy jest utrzy
mywanie w stanie zdrowia błon 
śluzowych: dla tego wszelki katar 
uo11a, katar jamy ustnej, gardzieli, 
leczyć należy; bo zdrowa błona · 
śluzowa nie ulega lasecznikowi 
błonicy .. Szczególnie ważną rzeczą. 
jest leczenie dzieci z chorymi mi
gdałkami .gardła, ponieważ te . 
dzieci najłatwiej na błonicę zapn
dają; chore migdałki nale~y s~a
nowczo usuwać i to w czasie, lue
dy w danej miejscowości nie ma 
epidemii błonicy. Również ważnem 
jest leczenie powi~kszon;y-ch gr:1-
czołów szyj owych;,· pow1ększenrn 
tci jest oznaką ich choroby, a cho
re gruczoły szyjowe wpływają 
ujemnie na stan błony śluzowej 
nosa i gardzieli. Chorych na bło
nice trzymamy w łóżku długo· jesz
cze· po ustąpieniu wszystkich ob
jawów choroby. 

Borny kwas. Biały proszek ki·J:'
staliczny, rozpuszczalny w _wodzie 
gorącej, posiada wlusnoścr prze
ciw gnilne*, a jest przy tern, względ
nie, nieszkodliwy. Roztwór kwasu· 
bornego przyrządzamy, rozpuszcza
jąc ·łyżeczkę · kawową. proszku 
w szklance wody gorąceJ; po roz
puszczeniu proszku"-płyn przece
clzamy przez ~~wałe~ ·waty op.a
trunkowej. Jesh dziecko wypiło 
wielkie ilości kwasu bornego, po-
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dajemy mu roztwór sody, mleko. 
Zatrucie kwasem bornym nie po
ciąga '.i.a sobą, zwykle, następstw 
niebezpiecznych. 

Brighta choroba (czytaj: Brajta) 
p. Nerelc zapalenie. 

Brzuch, jama brzuszna. Jest to 
jama ciała zawierająca w sobie: 
żołądek, kiszki, wątrobę, śledzio
źę, trzustkę, nerki. 

Brzuszna błona· p. Otrzewna. 
Billjoń. Mianem tern nazywamy 

.często rosół*. Prócz tego jako 
„buljon" sprzedawane są rózne 
wyciągi (ekstrakty) mięsne. Buljo
nem flaszkowym nazywamy beef
tea *. 

Burowa płyn. Lek zewnętrzny, 
składający się z ałunu (5 części), 
octanu ołowiu (25 cz.) i ·wody 
{500 cz;). Przy zatruciu, jak przy 
zatruciu ałunem*. 

Busko. Źródła siarcza~e. Lezy 
w gub. kieleckiej (pow. Stopnicki). 
Dojazd na Kielce, zkąd końmi 8 
mil szosą. 

Celluloza p. D1·zewnik. 
Chinina. Jeśli pewnem, lub bar

.dzo prawdopodobnem, jest zatru

.cie: * chininą, natenczas l:ltaramy 
się, aż do chwili przybycia leka
rza, wywołać wymioty *; do we
wnątrz podajemy roztwór taniny*; 
sadzamy dziecko do kąpieli gorą
.cej, polewając mu kark i głowę 
wodą zimną. · 

Chleb. Dla wypieku chleba mie
rrnmy mąkę z wodą, biorąc na 
100 łutów mąki 50 do 70 łutów 

·wody (im gorsza mąka, tero wię
cej wody) i mieszaninę tę ugnia
tamy na "ciasto", t. j. na masę 
zbitą; w celu uczynienia masy tej 
luźniejszą (by każda jej cząstka 
była później dostępną dla soków 
trawiennych), robimy w niej ka
nały i p1•zejścia, a to poddając 
ciasto fermentaoyi * przy pom.ocy 

droZdźy *. Powstający przy· teru 
gaz; kwas węglany, rozszerza sie 
dzięki gorącu pieca piekarskieg; 
i tworzy w cieście znane otwory 
i kanały. Dzięki temu objętość 
ciasta zwiększa się · ( „ rośnie u). 
Przy pieczeniu ciasta część kroch
malu* mąki zamienia się na cu
kier, łatwiej od krochmalu straw
ny; zewnętrzna warstwa chleba 
silniej się wypieka i tworzy t. zw. 
l:lkórkę, która. ma mniej części po
żywnych w sobie, jest za to smacz
niejszą i strawniejszą (jeśli jest 
dobrze pogryziona) od ośrodka. 

Chleb świeży, szczególniej cie
pły, jest trudno strawny, a dla 
dzieci jest bardzo szkodliwy. 

Chłonne gruczoły, naczynia p. 
Limfatyczne. . . 

Chmiel p. Piwo. 
Chodzenia nauka. Jeśli dziecko 

nie podnosi się z własnej woli, 
nie próbuje samo wstawać - nie 
zmuszajmy go do tego! Opóźnie
nie chwili pierwszych kroków za
leży najczęściej od słabości •kości, 
wskutek krzywicy; jeśli zmusimy 
sztucznie dziecko do chodzenia 
wcześniej, aniżeli mu na to całość 
rozwoju ciała jego pozwala, na
tenczas doprowadzamy do skrzy· 
wienia nóg, które, gdy są, np. 
przy krzywicy, zbyt miękkie-ugi
nają się pod cięźarem ciała. Przy 
próbach chodzenia trzymać nale
zy dziecko z tyłu za sukienkę; 
wszelkie pasy, wszelkie kosże 
stołki i t. p. „ przyrządy" są sta~ 
nowczo szkodliwe. Jeśli dziecko 
juz trochę pewniej chodzi, prowa
dzimy je za rączkę, przy czeui. 
nachylamy się, by dziecko nie po
trzehowało zadzierać rączek do gó
ry. P1·owadzić należy naprzemian 
za rączkę prawą i lewą. 

Cholera . dziecięca, choleryna. 
. Ostra biegunka, głównie podczas 

I 
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miel:lięcy gorących się zjawiająca; 
w wielkich miastach występuje 
w postaci epidemii. Szczególnie 
skłonne są do tej niebezpiecznej 
choroby dzieci sztucznie karmione, 
w ogóle-dzieci wadliwie odżywia
ne. Przyczyną cholery dziecięcej 
są jady powstające w kiszkach; 
dzięki pewnym drobnostrojom za
trucie* tymi jadami powoduje cho-
1·obe. Zapobieganie polega na kar
mie~iu dzieci piersią, na dawaniu 
dzieciom sztucznie karmionym 
i dzieciom starszym - mleka* nie 
zepsutego, wszelkich wogóle po
karmów w stanie świeżym i w ilo
ści odpowiedniej; dalej -na racyo
nalnem pielqgnowaniu jamy ust
nej, na ochładzaniu i przewietrza
niu mieszkania podczas upałów, 
na leczeniu najHejszych nawet 
zaburzei'1 w trawieniu, sz<lzee;ólniej 
u małych dzieci podczas lata. 

Chorób wieku dziecięcego przy
czyny. Warunki, sprzyjające po
wstaniu chorób u dzieci, mogą być 
na trzy ·grupy podzielone. Do 
pierwszej grnpy nalezą te. wpły
wy ujemne, które przeszkadzały 
prawidłowemu rozwojowi dziecka 
przed jego urodzeniem; do dru
giej - wpływy ujemne związane 
z aktem przyjścia na .świat; do 
trzeciej-wpływy ·ujemne działa
jące po urodzeniu. Do. pier~w1,ej 
grnpy należą zarnzema clziecka 
przez ustrój rodziców, dalej -wady 
1·ozwojowe, wady w odżywiańiu 
oddzielnych częśei lub całego cia
ła; choroba rodziców jakaś ok~·e
ślona lub ogólny zły stan ich 
zdrowia-pociągają za sobą cho
robę potomstwa (p. Dziedziczność). 
Do drugiej grupy należy niewiele 
przyczyn chorobowych. Do trzeciej 
za to -wszystkie te wpływy, które 
powodują powstanie choro.by ~ lu
dzi w wieku: od .urodzema az do 
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12-15 roku życia; U U:oworod
ków (od urodzenia do 8-1:-6 dnia 
zycia dziecko nazywamy noworod
ldem) przyczyną chorób bywa naj
częściej nagła zmiana warunków 
bytu przed i po urodzeniu, odbija
jąca się zarówno na oddychaniu, 
jak i na trawieniu, krążeniu krwi 
i działalności skóry. W okresie 
niemowlęctwa · (okres czasu do 
wyrznięcia się pierwi:1zego zęba) 
dzieci cierpią głównie na zabu
rzenia w trawieniu, po których 
najcz~stsze s~1, z kolei, choroby 
narządów oddychania; w tym teź 
czasie widujemy powstające cho
roby mózgu, który wtedy znajclu
je się w okresie najszybszego 
wzrostu; skóra bardzo wraźliwą 
jest u dzieci tego wieku i dla te
go częste są wysypki; z chorób 
zakaźnych widujemy u takich 
dzieci odrQ* i ospę* (u nie.szczepio
nych ochronnie), mniej często -
błonicę*, biegunkę krwawą*, pło
nicę* i ksztusiec *. W okresie trze
cim-w okresie ~pierwszego dzie
ciństwa" - trwającym od wyrznię
cia się pierwszego zęba aż do po
czątku trzeciego roku zycia, wy
pada odstawienie od piersi; i tu 
najczęstszemi s~ choroby narzą
dów trawienia i ocldychania; na
rztJidy trawienia cierpią głównie 
w czasie miesięcy letnich; z na
rządów oddychania najczęściej do
tknięte są: gimłziel i oskrzela. 
W tym czasie widujemy powsta
nie gruźlicy* u dzieci; szczególniej 
gruźlicy gruczołów i gruźlicy opon 
mózgowych; w tym czasie kwitną 
wśród dzieci: zołzy* i krzywica*
te dwie specyalnie dziecięce cho
roby. W okresie czwartym (od 
3-go do 7-go roku zycia) widuje
my przedewszystkiem skutki cho
rób, jakim dziecko uległo w okre
sacll poprzedzających, ·i skutki 
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niehygienicznego wychowania pod
czas tych okresów - wyrażające 
sie w postaci chorób przewlekłych 
Z 'chorób ostrych, epidemicznych, 
naJ'cz„stsze sa wtedy: płonica*, 

~ ' ~ 
błonica*. odra*, dur brzuszny ', 
ksztusieo'•·. W okreBie piątym (od 
7-go do 12 - . 16-go roku życia) 
najdotkliwszą szkodę zdrowiu dzie
ci JJrzynoszą niehygi eni czne wa
runki si.koły lub praca fabrycz
na, praca w warsr.ttLci.e rzemieślni
czym. Widujemy wtedy bóle gło
wy (,1ję k ustroju męcr.onego, bła
gającego o litość i żądającego 
wytchnienia" -jak mówi prof. Pe
ter), krótkowzrocr.ność, skrr.ywie: 
nia kości pacierr.owej, krwotoki 
nosowe, niedokrwistość, ogólne wy
cieńczenie i-'-gruźlicę *. 

Ciała obce. Tak nazywamy 
prr.edmioty, które prr.ypadkowo do
stały się do tkanek. lub jam ciała 
ludr.kiego, np. kawałki igły pod 
skórę; kość lub ość, która uwięr.ła 
w ga1·dle; groch w nosie lub uchu; 
pył w oku i t. p. Wszelkie nie 
przez lekarza wykonane próby 
wyjęcia ciała obcego, jeśli to 
ostatnie nie daje się bezpośrednio 
ująć, - pogarszają tylko sprawę; 
dla tego naleźy ber. wszelkich 
prób prosić o pomoc lekarza. Je
dynie w przypadkach groźnych, 
np. gdy kość stanie w gardle 
i grozi zaduszeniem, próbujemy ją 
usunąć natychmiast; w tym celu 
uderzamy mocno w pleąy osobę, 
która kość połknęła ,-cza Bem dzię
ki temu kość zostaje z powl'.Qtem 
wyrzuconą; albo, próbujemy dosię
gnąć palcem do kości i wyjąć ją 
tym sposobem; . albo dajemy na 
wymioty *; jeśli była to kość ma
ła lub ość-dajemy do jedzenia 
kaTtofłe tarte, ośrodek chleba .lub 
jakąś .potrawę tłustą, wraz z któ-

rą ość przepchniętą być moźe d(} 
źołądka. 

Ciastka. 'l'ak nazywamy pie
czywo słodkie, c1o przyrząrlzenia 
którego uzywamy, prócz mąki i wo
dy - cukru, mleka, masła, jaj, orze-

. chów, migdałów, korr.eni; takie 
pieczywo jest o wiele trudniej. 
strawne, aniżeli zwykły chleb, 
i nie powinno być dttwanem dzie
ciom, cby ba wyj t~tkowo i w il'ościach 
najmniejszych. 

Ciechocinek. Solanki, nieco jo
d1i i bromu zawierające. · Lezy 
w g·ub. warszawskiej, przy kolei. 

Ciemiączko .. Czuszka dziecka nie 
stanowi jednej kości, lecz 8kłada 
się z kilku . oddzielnych płaskich 
kości, między kt.óremi pozostają 
otwory zasłonięte błoną miękką; 
te wolne od kości miejsca nazy
wamy ciemiączkami. Ponieważ 
mózg w tern miejscu nie jest od 
uszkodzeń zewnęb'zny?h ochrania
ny przer, kość, nalezy szczególnie 
troskliwie ochraniać ciemiącr.ka 
od wszelkich uderzeń, ukłuć, 
ucisku. 
·Ciepło jako środek leczniczy. 

Ciepło w celu le er.niczym stosuje
my jako ciepło wilgotne lub jako 
ciepło. suche. Ciepło suche stosu
jemy w ten sposób, że ogrzewamy 
np. pokrywki od garnków, zawi
jamy je ,we flanelę i przykładamy 
na dane miejsce ciała; .w tym ce
lu używamy też wprost flaneli 
ogrzanej lub woreczków z gorącą 
solą, z gorącym piaskiem, z gorą
cym popiołem, gorącym owsem. 
Ciepło wilgotne stosujemy przede
wszystkiem jako inhalacyę *;dalej, 
w postaci kataplazmów * w posta
ci Priesnietzowskich owijań. 

Ciepłomierz, termometr. Ciepło
tę powietrza, kąpieli, mierzymy 
zwykle osiemdziesięciostopniowym 
ciepłomierzem Reaumura (w skró-

. 
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ceniu oznaczumy stopnie podług 
tego ciepłomierza r.nukiem;, R:);, 
ciepłotę ciała.1lldzkię.go mierzymy 
stustopniowym ciepłomierzem Cel- , 
sjusza (r.nak: C:) .Gi~płómhirzem 
"maksymalnym'' nn~ywa.m,y;: t~ki 
przyrr.ąd, · którego .. słup rtęci nie 
opada samodzielnie. wtedy, gdy . 
go przeniesiemy z otoczenia o cie
płocie wyższej do ciepłoty niżs.~ej; 
takich' ciepłomierzy używamy do 
mier20enia ciepłoty ciała ludzkiego. 
W celu zmierzenia ciepłoty ciała 
u ludzi doi·osłycb, lub dzieci star
sr.ych, wkładamy ciepłomierz w głąb 
dokładnie osuszonej ·pachy chore
go, po czem chory mocno prv.yci -
ska ramię do tułowia, a; po 10 u'.ti
nutach odczytujemy, jak wysoko 
podniósł się słup rtęci; po tcm 
cieplomierz ponownie zakładamy 
i po 2 minutach znów odczytuje
my; jeśli rtęć nie podniosła się 
przez te 2 minuty-mJel'zenie prr.e
rywarny; w przeciwnym razie mie
rzymy dalej, dopóki ciepłomierz 
nie przestaje pokazywać zmiany 
po przebyciu pod pachą w ciągu 
2 minut. Po tern zapisujemy od
czytany stopień. U małych dzieci 
ciepłomierz zakładamy do odbytni
cy. W tym celu smal'ujemy węż
szy koniec ciepłomierza oliwą lub 
wazeliną i wprowadzamy go w głąb 
na jakie 3 centymetry. Wysokość 
ciepłoty odczytujemy tym razem 
już po pięciu minutach; ciepłota 
w odbytnicy jest zawsze o parę 
dziesiątych części stopnia wyższą, 
aniżeli ciepłota pod pachą. 

Ciepłomierz musi być wypróbo
wanym w specyalnym zakładzie 
mieruiczym, by na zaufanie zasln
giwuł; brnie ciepłomierze są zwy
kle mało co warte i wprowadzają 
w bład. · : 
Ka~da rodzina powinna mieć 

swój "'.łasny ciepłomierz. 

„Czas". Dz. popularno-nauk. 
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Ciepłota ciała ludzkiego. ,Dzięki 
czynności komórek naszcg·o ciała, 
zwanej prr.eróbkę materyi, *, po
wstaje ciepło, 1 które przez prąd 
krwi ogTzewa równomiernie cały 
orgu1dzm. Ludzkie ciało m<i stale 
ciep.łotę około. i37° O. (P. Gorączka). 
Ciepło \vytwarzane w Ol'gauizmie 
ludr.kirn zuzywane by wa na prncę, 
jaką wykonywują mięśnie, mlizg, 
nerwy, gTuczoły - wszystkie or
gany, i na utrzymanie ciała przy 
stałej ciepłocie, wyżej wskar.auej. 
N adm i ar ciepła wydalany zostaje 
prr.ez skórę (i płuca) - by cie
płota · za wsze była jedn0Btaj1H1; 
choroba zmienia te warunki. 

Cold-cream. Maść skład t1 na
stępującego: wosk biały (3 czę$ci), 
olbrot (6 cz.), olejek migdałowy 
(\?4 ez.), gliceryna (4 cz.). 

Couveuse p. TVvlęgacz. 
Cukier. Jeden z rodz11jów wo

danów węgla*. Otrzymujemy go 
w stanie czystym z soku wielu 
roslin. z kartofli (i z winogron) 
otrzymujemy cukier gronowy. 
Z trv.ciny cukrowej i buraków 
otrzymujemy cukier trzcinowy. 
W mleku znajdujemy odmianę 
zwaną cukrem mlecznym. Cukier 
stanowi ważny oclżywezy składnik , 
naszego pożywienia, nie jest wit~c 
tylko używki1 \ lecz pokarmem'''. 
Do organizmu wprowadr.amy cukier 
nie tylko w tej postaci, jaką 
w potocznem zyciu tak 111tzywamy, 
ale też, a nawet głównie, wraz ze 
wszystkimi pokarmami zawiera
jącymi krochmal*, ho ten zostaje 
w organizmie zmieniony na cukier. 
Poniewaz cukier łatwo ulega fer-
mentacyi ·Y.· - zmniejszamy jego 
ilość w pozywie11in dzieci chorych 
na zaburr.enia kiszkowe. Nadmiar 
cukru (potraw słodkich, np~ ciastka, 
cukierki) w pozywieniu psuje tra
wienie, psuje zęby, odbiera apetyt. 

2 
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C~ekolada. Mieszauina kakao* 
z cukrem i korzeniami; z powodu 
nadmiernej ilośei eukru i zawar
tości korzeni czekolada nie jest 
wcale dla dzieci odpowiednią. 

Czkawka. Czkawka zależy od 
kurczów przepony brzusznej *; po
wodem czkawki bywa rozciągnię
cie fołądka przez pokarm płynny 
lub przez gazy. Zwykła czkawka 
nie ma żadnego poważniejszego 
znaczenia dla zdrowia. 

Czopki. W praktyce d~iecięcej 
używane są głównie czopki, które 
wprowadzamy do odbytnicy. Naj
częściej są to czopki z mydła lt!b 
glicerynowe,. sh1żące do wywołauia 
wypróżnienia; ale w czopkach 
wprowadzamy do ustroju ~· i~n.e 
leki, a . wtedy przed załozen1em 
czopka należy dolne ustępy kiszek 
oczyścić przy pomocy lawatywy *. 

Czyrak, furunkuł. Wrzodzianka 
ropµa na skórze. U dorosłych wi
dujemy czyraki najcz~ściej na 
karku, u dzieci - po całem ciele. 
Pl'zyczyną czyraków są drobno
usti·oj e ropne*, których nigdy nie 
brak na powierzchni skóry, ale. 
których jest tern więcej, im mniej 
doa się o . czystość skóry. Jem 
skóra zostaje us7.kodzoną przez 
drapanie ('ll powodu innych cier
pień skórnych), drobnoustroje l'Opne 
przerlostaj~~ Hię do wnętrza grn
czułów potowych i łojowych skóry 
i powodują powstanie czyraków. 
Ale i ogólna słabość organizmu t. j. 
wszystkich jego tkanek, więc i skó
ry' umozli. wia drobnoustrojom wy
wołanie czyrakó.w, po całej po
wierzchni skóry rozrzu0onych; dla 
tego "Yidujemy c'llyraki u dzieci 
wycień.czonych dłnglemi choroba
mi, iip. u dzieci,. które chorują na 
długlltrwałe biegunki. Zapobiegać 
tworzeniu się czyraków mozemy, 
dbając o czystość skóry, . lecząc 

wszel~ie, i;iajdrobuiejsze nawet, jej 
cierpienia. 

Destylowana woda. p. Woda 
przeh•oplona. 

Dezynfekcya :p. Odkażanie. 
Dyachy,łon. Maść w skład której 

wchodzą: tlenek ołowiu; terpenty
na, wosk, tłuszcz. 

Oyarya p. Biegnnka. 
Dławiec, krup. Jest to błonica* 

umiejscowiona W' krtani i tcha
wicy; najzgubniejszym jej objawem 
je~t zwężenie krtani, dzięki czemu 
oddychanie staje sie bardzo utru
dnionem; jednocześnie istnieją tę 
szkodliwości, o których mowa przy 
błonicy*. 

Długość ciała dziecięcego. Cy
fry wyrażające długość ciała dzie
cięcego mają tylko wartość cyfr 
średnich (przeciętnych). Wyrażone 
są w przytoczonej tablicy w cen
tymetrach. 

Plci: Męzka Żei1ska 
Noworodek 50,0 49,4 

1 rok 69,8 69,0 
2 ,, 79,1 78,1 
3 „ 8G,4 85,4 
4. 92,7 91,5 
5. " 98,7 97 ,4 
6 „ 104,6 103,1 
7 „ 110;4 108,7 
8 116.2 114.2 
9 „ 121,8 11\.l,G 

10 " 127 ,:3 12+.9 
11 132,n rno.i 
12 " 137,5 135 2 
13 142,:3 1+0,0 
14 11 146,9 144.,6 
15 " 151,:3 148;8 
16 " 155,4 15j,l 

W ciągu pierwszego miesiąca życia 
przybywa nowonarodzonemn .4 ctm., 
w ciągn dl'llgiego· - 3, .w ciągt1 
trzeciego',....., 2, w: ciągu następnych 
miesięcy pierwszego roku życia 

. przeciętnie po 1,0-1,25 ctm. 
długości cin.ła. · ' l .• 

. 

·Domowe środki. Tak nażywamy. 
:środki lecznicze ·łagodnie działa- . 
jące, używane zwykle przy lżej
szych stanach chorobowych. Wiele 
:z nich ll'Waje i medycyna nauko
wa, tylko że ta ostatnia daje ścisłe 
wskazania, kiedr i w jakiej ilości 
:Środków tych używać. W latach· 
.ostatnich do środków domowych 
.co raz częściej zaliczane bywa.Ją 
1różne specyfiki, przez fabryki che
miczne wyrabiane, jako to: różne 
wina wzbudźające . apetyt, popra
wiające trawięnie, różne związki 
·zelaza, ekstrak,ty krwi i mięsa, 

· i t .. d. Używanie · takich leków 
.bez wskazówek lekarza, t. j. 
w charakterze „środków dońlo
'wych", może wielkie szkody przy-
1nieść.1 szczególnie zdrowiu dzieci. 

Dotyk. Zmysł dotyku jest u dzie-
1ci bardzo rozwiniętym,· przy czem 
.dziecko uźywa jako narzącltr do
.tyku przerlewszystkiem - języka 
i warg. Dla tego - (a nie tylko 
.(ll!t tego, że wszystko uważa za 
;godne spożycia) ·- dziecko każdy 
eprzedmiot do ust niesie. Bardzo 
1rozwiniętą jest również wraźliwość 
.dotykowa rzęs - kaide najlżejsze 
1poclrażnienie przez wietrzyk wy
starcza do podrażnienia rzęs i zam
knięcia powiek. 

Drachma p. Wagi:. , 
Drgawki, kur·cze, konwulsje. N a

;gle występnjące mimowolne ruchy 
.mięśniowe, trwające nie dłngo, lecz 
1bat·dzo silnie wyrn'żoue. Przyczyny 
.drgawek są bar<lzo różiiorn(lne, 
więc też raz mają one znaczenie 
poważnego objawu cho1·obowego, 
innym razem - błahego. 

Drobnowidz, mikroskop. Przy
rząd optyw~ny; słnży do badania 
przedmiotów drobnych, nie dostę
pnych dla bezpośredniep;o spostrze
ganfa gołem okiem. W praktyce 
Jelrnrskiej drobnowidz ?ddn;je zna-
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komi te (u~ługi przy rozpoznawaniu' 
chorób, 

D~obnoustrój, mikroorganizm· 
mikrob (bakterja); Drobnoustro: 
jami nazywamy jednokomórkowe 
grz_r:bki w całej, przyl'ddżie gęsto 
rozs1a.ne .. P?stac mają okrągłą (t 
zw. ~ziarntak1), podłu~ną (t. zw. la
seczniki lub prątki), lub krętą (t. 
zw. prątki krete). Rozmnażają 
się bądź w ten· spot>ób, źe każdy 
osobnik dzieli Hię na dwa nowe, 
bąd:l• - wydając z siebie nasionka 
(t. zw. zarodniki*), z którychrozwi
j a się nowy osobnik. Życie, wzrost 
i wpływ drobnoustrojów na oto
czenie zależy od warunków w któ
rych przebywają: od pharmu, 
jakiznajdują;od ciepłoty, Gbecności 
lub braku, tlenu, i innych. Prze~ 
jawy życia drobnnustrojów są wie
lostronne; tak np. powodują one 
fei·mentacj1r», gnicie*, wywołuja 
w ustroju zwierząt i roślin zmiany: 
kt6re nazywamy chorobami. Ale, 
jak wspomniano, - drobnoustroję 
gnilne, fermentacyjne. czy choro
botwórcze wywołują gnicie, fer
mentację czy chorobę jedynie wte
dy, gdy znajdą, w ll\iejscu, gdzie. 
osiądą, warunki sprzyjające ich 
istnieniu i działalności. W prze
ciwnym razie bądź ginil!, bądź we
getują he:.1czynnie aż do chwili, 
w której warunki takie się zjawią. 

Drobnoustroje chorobotwórcze. 
P1·zyczyną bezpośrednią t. zw. cho
rób :1,arażli wych są clrobnoustroje, 
zwane z tego powodu chorobotwór
czymi. Drobnoustroje· te dostają 
się do ciała naszego wraz z po-· 
wietrzem, · pokarniem, · napojami, 
i znalazłszy w uskoju skłonność 
do danej choroby, a raczej -- brak 
odporności* '[lrzeeiw danemu za
kuźeniu, powodują. powstanie cho
roby. Drobnonstroje·chorobotwór
cze powodują wogóle chorobę wte-
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dy tylko, gdy: l) ~tarpnęły . d.o 
ustroju na dane zakazeme wrazh
wego, (np. doroi\li są rzad~o wTa
żliwi ua- zarazek ksztnsea}; 2) 
wtargnęły do organów na dany, za
razek wraZliwych (np. zarazek wą
glika*, dostawszy się się pod skór~, 
powoduje cho:wbę; dostawszy s1~ 
do żołądka --..., żadnych zab~u·z.e~ 
nie wywoła); 3) wtargnęły w 1losm 
dostatecwej. Pomijającróżneszczę
o-óły te1· nader ciekawej sprawy, 
b • 11 .l z naciskiem powtórzę ty rn, ze 
samo wtargnienie t. zw. drobno
ustrojów chorobotwórczych domitro-

J·u ludzkiego sumo zarażenie* się , l ' . 
ustroju-nie zawsze wywo ae musi 
chorobę zakaźną. · . . 

Drobnoustroje gnilne. Gatunln 
drobnoustrojów powodujące rozkład 
martwych ezęści organiczny.eh, przy 
czem: powstają materye trn.1ące (p. 
Gnfoie). 

Drobnoustroje ropne. Gatunki 
drobnoustrojó~;, bardzo powszechne; 
wywołujące przy · sprzyjających 
okolimmosciach ropienie*. 

Drobnoziarniak = Ziarniak · p. 
D1·ob;noiistro}e. · 

Drożdże. Masa składająca · się 
z grzybków, które mają własność 
wywoływania fermentaeyi *; dzia
łalnoM clro ź<lży przy pieczeniu 
chleba* polegit na tern, że kro
chmal mi~ld zmienia się, dzięki 
wpływowidrożdzy, na cukier, a ten 
ostatni rozkłada. się na wyskok* 
i kw. wę~l0wy*. Wysoka ciepłota 
pieca za bija drożdże. (P. Chleb). 

Druskienniki. Solanki silne. Lezą 
1iad Niemnem i B.otniczanką, w gu
beruji Grodzie11skiej. Dojazd na 
stację kol. Petersb. Porzecze, zkącl. 
17 wiorst koi1mi; al ho na Gl'odno, 
zkąd Niemnem (droga wodna czę
sto zawodzi). 

Drzewnik, cellułoza. Jest to od
miana wodanów węgla*; stanowi 

ona '.t'0)~l)~ą; część kom01:ek roślin-
nych (np. łu,pina orzech.a, skórka 
ziarnka grochu - składają się 
z drzewnika}; nierozpuszcza się pra„ 
wie .wcale· w sokach trawiennych 
żołądka i kiszek , ludzkich, więc: 
wa.rtoM jej odzywcza jest żadną .. · 
Dla .tego pokarmy i potrawy po-· 
chodzenia .,mslinnego ; staramy się,. 
o ile można;· zwolnić od drzewnika. 
Pewną wartość ma drżewnik j11k{) 
środek mechanicznie drazniący 
kiszki i sprzyjający 'i.eh opróźnie-

. nin.· Kiszki dzieci są bardzo wrażli..,. 
we na takie podraznienie, więc· 
w pokarmię dla dzieci należy go. 
dawać jaknajmniej. 

Dur (tyfus) brzuszny.. Chorobai 
zakaina, umiejscowiona. głównie· 
w naczyninch i gruczołach chłon·· 
nych kiszek. Zależy od lasemrnilrn 
swoistego, który do ciała-ludzkiego. 
dostnje 0 się, niljczęsciej, wraz z po-· 
karmami (woda, mleko), z brudem, 
palców i innych przedmiotów (bie-· 
lizna, odzież), zanieczysiczonyclt, 
czas tka mi wydalin chorych tyfu
so~ych. Zapobieganie durowi po
leo·a przedewszystkiem na urzt1dze· 
ni~ kanalizacyi 't- i dostn.rczaniu lu-· 
dności czysteiwody; nie należy uży-· 
wac\ do picia.wody po<lejrzauej czy
stości; unikać dornów, gdziepn.nuje· 
dur; odkaźać wydaliny chorych, bie
liznę, pościel ich; częsttl myć rę~e,. 
obsługując chorego tyfusowego. P~r.-· · 
lęgnnjąc* chorego ua dur, pmmę
ta<.I uu leży szczególnie o km, by · 
mu c.zęsto. zmieniać bieliznę i by· 
często przekładać go z jednego„ 
położeuia na inne. (P. Odlezyuy) ... 

Dur (tyfus) plamisty, wysypko·· 
wy, głodowy. Choroba zalrn~na, do
tykająca przeważnie ludzi w złych, 
warunkach hygienicznych żyją
cych. Zarazek dotąd niepoznany; 
Zaruzić się można od chorego bnr
dzo łtttwo; , ale i trzecia osoba,. 

lJO:Średnicząca, może' zai'azek prze-
. nieść. Zapobieganie z'a1·aiźeniu po~ 
lega: na u11ikanin. zetknięcia się 
'Z chorym ·i jego otocz:eniem; ni:i. 
niszczeniu w'szystkiego, 1 'Ż'' dzem sie 
.chory styka.' ' : .. · " 

Dyeta. Słowo to oznacl'ia uregu-
1ow~nie ilości i jakości· sp~*.ywa
nych pokarmów .......c odpowiednio do 
.chwilowego stanu 01'ganizmu. Dye
it~ odpowiednią dla danego -0sobni-
1ka wskazać można, znając z jednej 
:s~rony chwilowy stan jego 01·ga
·n1zmn, z drugiej-wartość różnych 
1ŚL"odków odżywczych, jakimi dany 
osobnik rozporządza. Dane pierw
szego rodzaju znamy z fizjologji * 
i patologji *; dane· drugiej kateO'o
:ryi - z hygieny *. Odsyłając 

0

po 
· szczegóły zasadnieze · do rozdziału 
:zatytułowanego: odżywianie'~ „wska
.że my tu tylko na ·zasady dyety 
.dla dzieci przy niektórych naj
.czętszych chorobach. 

Dyeta przy 0horobach żołądka 
i khizek. Głów nem zadttniem jest 
.oszczędzić pracy nu.rządom t1·awie
ruia, a to tym sposob~m, że przez 
parę god:dn nie dajemy iadnego 
ipożywienia, próez wody, priegoto- ·· 
wanej i ostudzonej ; póź.niej zaś 
·dajem

1
y phok.a1r?1.n~jłatwiej strawny, 

w ma yc 1 osmach na raz. 
Dyeta przy chorobach gorączko~ 

wych. W pierwszym okresie cho
!rób gorączkowych zwykle mamy 
·do czynienia z uposledzonem tra
wieniem; więc dyeta powinn{). być 
możli.wie łatwo strawną. N ast~puie, 
ważnem jest dostarcżanie orga
nizmowi gorączlrnjącemu dosta
-tecznej ilości płynów, ·najlepiej 
w postaci płynów kwaskowych. 
N aj odpowiedniejszym pokarmem 
·dla ·dzieci gorączkujących jest 
mleko, z solą i odwarami ka-
1szek (kleikami); dalej -:-- jaj ko 
miękkie, rosół z kaszkami; tłusz-

2l 

czów ·-:- ja.kn~jm~iej: W dyecie 
chory eh na merpiema.' mózgu nie 
powinno. być ani mięsnych' buljo
nów, am wyskoku,· ani kawy, ani 
h.erb~ty'. W dyecie chorych na 
cierpiema przewlekłą (chroniczlle) 
·bardzo wa~ne miejsce zajmować 
muszą tłuszcze (masło, śmietanka, 
trnn). W chorobach narządów od
dychowych należy płyny podawać 
zawsze ciepłymi. W dyecie cho
rych na n.erki (lub chorych, któ
rym grozi zapalenie nerek, np. 
ch?ry~h na płonicę, błonicę) należy 
umkac wyskoku, korzeni, herbaty, 
k~wy; w początku choroby zabro
mone są: mięso i jaja. 

Dyfteryt p. Błonica. 
Dyspepsja p. Niestrawno8ć. 

. Dywa~y. W pokoju dziecięcym 
me powmno byc dywanów mięk
kich, które łatwo kurz w sobie 
przechowują; b;trdzo odpowiednie 
są natomiast dywany z linoleum, 
łatwo :r.mywalue. 

Dyzenterya p. Bie91,mka k1·wawa . 

Dziedziczność. Wyrazem tym 
oznaczamy fakt przekazywania 
przez rodziców potomstwt1 nie tyl
ko typu plemiennego, ale i pewnych 
osobniczych właściwości: budowy 
ciał":, zdolności umysłowy~h, skłon
ności do pewnych churób, a nawet 
samych 0horób. Przy powstawaniu 
pewnych chorób gra dziedziczność 
bardzo wielką rolę; są to choroby: 
umysłowe, nerwowe, grnHica, cho
roby przeróbki matel'ji * (cukro
mocz, otyłość). Z chorób odziedzi
czanych bezpo8rednio (iako choroba 
rtizwinięttt, a nie jako skłonność 
cbo1·obowa) wymienić należy; przy
miot, krwawiączkę i, czasem, grnźli
cę. Dzieci, obarczone dziedzicznie 
skłonnośch1 do jakiejś choroby, 
wymagają staranniejszego, niż in
ne, wychowania - zgoclnie z wska-
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zówkaqii lekal'za, zastosowanymi 
do każdego przypadku.· 

Egipskie. zapalenie oczu. Prze
wlekła zakl)źna· choroba oczu. Za
pobieganie 11olega na unikaniu 
stykani11. się ze wszystkiem, czem 
chory do oka cierpiącego się do
tykał (np. ręcznik, chustka do no
sa, wat11). 

Emetyk. Jeśli pewnem, lub bar
dzo prawdopodobnem, jest zatrucie* 
emetykiem (co się zdarza przy nie
oględnem zażywaniu znanego 
środka wymiotnego) - natenczas, 
aż do chwili przybycia lekarza, 
dajemy chornmu roztwór taniuy 
do picia. , 

Endemja. Endemją nazywamy 
zakaźną, panującą w danej miejsco
wości, chorobę, która nie została 
zawleczoną z, innej miejscowości, 
lecz rozwinęła się dzięki jakimś 

· sprzyjającym warunkom miejsco: 
wem (Przykład endernji stanowi 
zimnica*, panująca w wielu miejsco
wościach naszego kraju). 

Epidemja. Epidemją nazywamy 
chorobę zaraźliwą, zjawiającą się, 
w większości przypadków, nagle 
w jakiejś miejscowości i jednocze
śnie ogarniającą znaczniejszą liczbę 
of:lobników do tej choroby skłon
nych. Dotąd nie zbadała nauka. 
dokładnie, dla czego pewne cho
roby zjawiają się: 1) w pewuym 
czasie; 2) w pewnych miejscowo
ściach; 3) wśród iiewnej grupy 
ludności. Og6lnikowo jednak 1wier
dzić można, że do wybuchu epi
demji potrzebna jest skłonnoli6: 
1) czasowa, 2) miejscowa i 3) 
osobnicza - do . danej, choroby. 
Skłonność czasowa zależy od wa-

. runków atmosferycznych : gorąca, 
deszczów. Skłonnośó ruiejscowu. 
zależy od stopnia zaniączyszczenia 
gruntu, od obecności błot i trzęsa
wisk, od hyg·ienicznej wartości 

wody .. Skłonność osobnicza zale~y 
ocl spo1:1obu życiu, od • l?rzebyc1.11 
już raz danej choroby 1 Jll. zawi
łych warunków częścią znuuycb,, 
częścią jeszćze uiezbudauyc~l. . 

Et.er. Jeśli dzteck@ napiło się· 
ete1~ti, _,,.,;.natenczas, ai do di wilii 
przyi@.ycia lekarza, stosujemy· od-· 
dycha-nie sztuczne*. 

· Etjol.ogja. Dzhrł m·cdycyny, 1w11-
czający,.o przyczynach JH.l>Wł'Jława-· 
nia cbor6b. 

Febra p. Z1:mm'ea. . , . 
Ferment, zaczyn .P· !' '~n~w11!w~a .. 
Fermentacja, robienie, k1ś111enie .. 

Zmiana .charakteryi,ityc:.mu w skła
dzie chemicznym pewnych, maleryj,. 
które d'la tej fob wlasnoH1!I 1tuzy
warni zdolnemi <lo fenue11towuuia;. 
przyczyną fermeiltacji bywnjił głó
wnie <!lrobnoustrojo. Fermt•nta<·yi zu-· 
wdzięczamy takie przorninny, .in.k 
np.: kwaśnienie mleka.*; w .Y l'HHl:lunc 
chuiti1 *; powstawanie •vyHkokn *;. 
l)OWStHwanie octu·):. ~zczeµ:My t<\} 
zawiłej: sprawy nie mulajłl Hi.<~ d~ 
wykładu popularnego; p11m1<~t11e 
tylko należy, że f'ermm1ty Hl~ bar
dzo powszechne w IHHlZl.'lll otoeze
nin, że więc chcąc matcrj(l do .fer
mentacyi zdolne oeh:roui<': od tej-:i.e, 
należy je wyjałowh\.·il i 11UHlt;1ulie 
szczelnie od dostr~pu 1111wietl'za 

· ch1·oni6; w powietnm howie111 uno
szą t.;ię el1ętnic @;rzyuki-·· f'Prt11lHlty. 

l)rbcz drnbnoustroj(1w fenu en tnt·.i•1 
wywołują też i pewue zwi:pdd 
ehen:ric"zue, które są wydziC'IHno 
przez grnczoły narzątlbw trnwi1•1dn,. 
te zwiąiki nazywa.my i'.ll<''t.y11a111i 

(fermentnmi). Taki fon1H'llt znaj- . 
duję. się w ślinie ·X· (ptiu.lilrn), w HO

ku żołądkowym·:.:· (pepHyHa), w ,;olrn 
tnmstk·i .„. (p. Truwienie) . 

Filtr, sączek. W celu u1·zynic-
11ia wody powierzchownej ( ;voda 
z głqbokich. warstw p<H:h<1dz;len,. 
ze źródła, ze studni arte1.yjt1lde}-

~a wsze jest czystą) zdatną do 
użytku domowego- ·oczyszczamy ją 
zą pomocą filtrów. W wielkieh 
miastach całą wodę wodociągową, 
pt·~ed wpuszcz niem do rur, filtrują 
przez piasek i żwir, na których 
osiada wszelka zawieRzona w wo
dzie nieczystość. Do użytku do
mowego zh~do.wauo filtry z węgla,. 
nzbestu, ę;lmk1 - lecz dotąd żaden 
.uie okazał się. praktycznym, ·po-
uieważ: 1) kosztuje dość drogo. 
2) prędko stę · zanieczyszcza; 8) 
trudno, przez niespeejalistów, 
oezy81.czać się daje. Dla ludzi 
zamożnych polecić można filtry do
Ynowe t-iystemu Berkefelda (okrzem-
kowe). · 

Fizjologja (<'złowieka) .. Nauka 
o C1.ynnośriach narządów zdrowego 
duła ludzkiego. Czyni1o~d. wi~-
1.:szosci nanądów inaczej się od
bywa w wieku dojrzałym, inaczej:_ 
w dzi.eeiństwie. · Ztąd ilzjólogja 
ustroju dziecięcego różni się od 
fizjologji e1-łowieka dorosłego. 

Flaszka do ssania. Dla dzieci· 
karmionych S'Ztucznie ·bywa nie
dbale utrzymywana .flas1.ka do 
ssania przyc1.yną zaburzeń trawie
nia. J1"'laszka taka po użyciu 
z niej mleka i1owinna być nat.ych
Illiast napełniona wodą: w. prze
ciwnym rnzie res>-.tki mleka przy
sychają do śeillnek flaszki i nic-
1jodobna ich si0 pozbyć; a niewiel
ka nawet ilość mleka pozostnwiona 
we flaszce stanowi doiikonałą gle-
·bę, na której mnożą się grzybki, 
powodujące kiśnienie mleka; naj
c'l..ystsze mleko do takiej flaszki 
wlane - kwaśnieje po· pewnym 
czasie. Flaszki clo Hsania mye 
na.leży piaskiem i wodą, do której 
<lod ano· nieco (b. mało!) sody; po 
tern wn1łnkać wodą czy8tą (prze-
gotowaną). 

I 
li'Jaszka do mleka powinna mieć 

podziałki. 
Fo~fór. Jeżeli ·pewnein, luli bar

~zo prawdopo<lobnem,je:;t zatrueic* 
fosforem (co się zdarza pr1.y nieo
gl~dn?m zażywaniu lekn.rstw, poł
kmęcrn łebków od zapałek), ntt

tenczas, aż do chwili p1·zy bycia 
lekarza, dajemy dziecku na wy
mioty*, po tern paloną rnagnezyę 
we wodzie rozpmsztzona. Szkodli
we ~ą wtedy wszelkie iłuszc'Ze 
(więc i rn lek o). 

Furunkuł p. ·Czyrak .. 
Galarety. Przez rozo·otowa11ie 

błon, ficiegien i chrza.stel~ zwierze
cy<:h olr:r:ymujemy plyn la two zt;
stygnją<'y, zwany klejem zwierzę
cym, galaretą. Galareta zawiera 
niewiele białka, je::<t zato bardzo Ja
two strnwnem pożywieniem. W nie
wielkich ilo~ciach (bo w wie
kszych - sprawia bieo·1mke) st;
nowi 'Znakomitą potra"~ę cll;1 cho
rych, szczególniej gdy je::;t odpo
wiednio przyrządzona. G nlaretę 
czystą (do ktt'irej dodawać należy 
materyj 110prawiająt·ych jej rudły 
smal;:.) otrzymujemy w sposób na.
stępujący: 2 oezyszczone nóZki 
cielęce wyrnoczye przez kilka go
dzin w wodzie le111iej, zngotownć 
tę wodę, pott::rn ją odlać a nóżki 
wypłókać w czystej wodzie i. na
stawić kwartą wody ciepłej w na
czy11iu glinianem: gotować, szumo
wać: gotować nż pozostanie j:1 kie 
1/ 4 kwarty, przecedzić przez sil o; 
po odstawieniu zebrać tlnsz<:z; ubić 
2 białlrn, wrzucie\ do p:nlarety, za
gotować na blasze, pilnie miesza
jąc; · przecedzić · przez serwetę, 
urnaczm1ą w wodzie gorącej. 

Do t1tkiej µ;alaret.y dodajemy: cukrn 
miałkiego, soku cytrynoweg·o, kil
ka kawałeczków skórki eytryno
wej; przecedzić przez serwet~ i od
stawić by galareta stężuła; albo: 



24 

cukru,. soku pomara11czowego, ft. d. 
j:ik wyżej; 

albo: przetartej m~u·molady (pu
rćc) z jabłek, trouhę wina, sokn, 
·cytrynowego, cukru miałkieg·o i.t. d. 

albo: mocnego naparu kawy 1 eu
lun; albo od warn kakao i cukl'll. 

· (Nu. filiżankę galarety: 3 do 5 
łvżeczek cukru miałkiego, 5 ł. soku 
-c"ytqnowego, I O ł. soku pomarnń
·czoweg:o, 3 łyżki wina). 

Gardła pędzlowanie~ Rękoc1-1yn 
trudny do wykonania u dzieci; 
.skutecznie wykona-ć go moze tylko 
rt,;ka biegła, w przeciwnym razie 
staje się czczą fonnalnością. . 

Garllła przestrzykiwanie. Uci
snąwszy język -łyżeczką, kierujemy 
strnmień płynu ze strzykawki wp1·ost 
na tyl111~ ścianę !=!:arclzieli: Ręko
·cz,yn ten jest skuteczni.ejs'hY od 
plókauia gardła. · 

Gardła zapalenie. Cierpienie. 
1u. dzieci częste. Może hyć chorobą 
miejscową, ·albo objawem choroby 
ogóluej . .Rozst.rnygnąć może lekarz 
jedynie. 

Gardło, gardziel. W głębi jamy 
:ustnej wi<l'lfo1y: pośrodku zwiesza
jący: języczek, po obu stronach 
fałdy: łuki porlniebienne; między 
fałdami tych łuków 1-1 kaźdę_j strony 
po jednym: rnigdalku. 0<1 · wyli
czonych narządów zaczyna się gar..: 
dziel i sięga dalej w głąb aż du 
początku krtani i połyku ; wię
lrnzoM chorób gardła n chdeci za
czyna się na migdałkach. Poniewaz 
choroby te są częste. należy ko
niecznie przyzwyczaić d1-1iecko od 
lat najmłodszych do oghidM1ia mu 
g·arrlła, co dzień rano'. Każdą watkę 
leka,rz nauczy tego. . 

Gaz oświetlający. Otrzymywany 
jest z węg·la kamiennego. Oświe
tlanie ga1-1em ma tę· złą stronę, źe 
bardzo silnie rozgl"Zewa powietrze, 
wysus1-1a je i zanieczyszcza je wy-

tworami paleniu. Gaz .ten. zmil~
szany z powietroelll, powo(h~je 
wyb1u,hy, a. wdychany. - tr~t.JC. 
W przypadku . otrucia. wyn<!1:1imy 
choreo·o na, świeże powietrze t wy_
kony~ltmy oddyc h an~e szttt~zr:e ·~. 

Gimnastyka teczn1cza. j\foto-
,dyczue stosownnie rnc.hn V: celn 
lcc·miezym. Metodtt le0zcnui lnu·
dzo wielkie usłu o·i oddiijąclL, szezc
gólnie w cierpie~iach (l~ieci~eych. 
Stosować ja może .iedyn1c lekiu"'li · 

Gimnasty.ka pokoj QWa. Wykony
waml w pokojach prze::iti·o~rnY:ch: 
dobrze pr,r,ewietL"zanych1 llH~;,;c i>_yc 
uważaną .za czyn n i~t rozw~).)lt. ()lC

lesnego. Stosować .Ją nal~zy ,JCdJ'.'
nie w zimie, kiedy dz1ecko me 
może .si~ bawić na wolnem po
wietrzu. · 

Gliceryl"a.' Gliceryna cr;r11ta p~>
.siada włastiośpi hygroskoptJllC, f .• J·: 
wchłania wode~. Wtn•owa1hrnna 
do kisz'ek - d1·;1żi1i je, dla tel.\"o 
używaną jest do wywnlttnia wy
próżuienht.(11 dzieci używit1111 jc1:1t 
w po:-itaci czopków*). 

Glisty. Glista mu dłnµ;o~ci 20 <lo 
40 centymetrów. Zarnżmiie µ;lit:1ta
mi uast~irnj~ ~ 1ien i'l[l0~1'1h, ~Il 
wraz pożyw10111eu1 dol'! t:L.Jl~ Hlli 
jajewtlrn glist do kiin<ik clzie
cięcych, g<lzie rozwij:tją t:ii<; ·1.. tych 
jajeczek dojrzale gli1-1ty. (P. lto
baki). 

Gluten, kler roślinny. O<lmian:t 
białka, zawarta w ·roślina.eh; lltn
uowi ważną część skł:1do,v:ł chle
ba.. D:dqki. glutenowi cltlch * Jl0-
siad1t lepkoM, w ywzeei wuym m
zie masa, stl1nowiąci1 cia.sto, rozptt
dl:1 by si.ę po fermem tac.yi, h~(h~t; 
vrzedzinrawioną tysiąnem !uwałów 
i otWOl'ÓW. 

Głód. U1•zucie potl':r.ehy po:i.y
wienia; t'llal>y stopic11 ·gło1lu nazy
wamy Hp :tytem *. Dłużej trwnjl\
cy brnk. pożywieniu, wywohijc: 

··wygłodzenie, prnw11dzące do wy
-c ieńezenia. ustroju; iionieważ przy 
brak.n pozywienitt ustrój .zużywa 
swe wł.asue tkanki. D1;ieci bardzo 
:źle. znoszą brak pożywienia,i szyb
ko ·wpadają w stau wyuieńczenia. 
Dla tego nie woluo ich (w choro
bie) długo głodzić. 

Głos. Głos powstaje dzi~ki te
niu,- że wydychany prąd p0wietrza 
-...v prowadza w drganie struuy glo
.sowe wpoprzek krtani leżące. 
Zmiana głosu powstaje przy cho
robacl1 krtani, gardzieli, nosa. 

Głuchoniemota. Jest daleko ez';l
~ciej skutkiem chorób mózgowych, 
.:a niże li chorób uszu. 

. Gnicie. Mówiąc o gniciu, mamy 
najczęściej na myśli rozpad ciał 
biti.łkowycb, zachodzący pod wpły· 
·wem dl"obnou::itrojów gnilnych*. 
Rozpad ten różuy. ma kierunek 
-w zależności od tego, czy odbywa 
się przy dostatecznej ilości tlenu 
(powietrza), czy też bez dostępu 
powietrzi1. Przy braku tlenu gni
cie idzie wolno z wytwarzaniem 
-ciał eh cm i cznych dla zdrowia ludz
kiego bardzo szkodliwych; powsta
ją przy tem gazy cuchnące; w ·obec
ności tlenu :..._ gnicie idzie prędzej 
i prawie bez wytwarzania gazów 
·cuchnących. Zły zapach wypróż
ni eń zn leży od ich guicia w kisz
kach, gdzie tlenu nie ma. Gnicie 
'\V kiszkach bywa przyczyną cho
-rób, gdy powstające przy tero ma-
-terye szkorlliwe zostaną wessane 
i do obiegu krwi się dostają. 
{P. Zatrucie). 

Gorączka. Przy wielu chorobach 
·ciepłota* ciała. lud'Z.kiego wznosi 
się po nud normę. To wzniesienie 
się ciepłoty jest objawem zabu
rzenia w org~lllizmie - zwane~o 
goi·ączką. Przy gorączce przeróbka 
matet·ji w organi'Z.mie, spalanie 
w- tkankach ciała, się powiększa, 
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ajednocześnieginic równowa"'a mie
(lzy ilością w·ytwarzaucgo 

0

ciepł~. 
a ilością traconego (p. Ciepłota cia
ł:t). W wielu razach stanowi go
rączka oręż. którym Ul\ltrój walczy 
z. wrogimi souie czynnikami, np. 
z ~robno ustrojami chorobotwórczy
mi. Obok podnie::iiouej ciepłoty, 
jako objawy gon~C'Z.kowe, spostrze
gamy : przyśpies1-1ouy oddech; 
wzmocnioną d~iałaluość serca, uczu
cie prngnieuia, .czasem - poty, 
zmniejszone wydzielanie się moczu; 
chory skarży się na ból i ciężkość 
głowy, ogólne .osłahieuie i rozła
manie, bezscuność, niepokój, traci 
apetyt, i t. d. 
Gorączka rozpoezyna . się zie

hieuieu1, dreszczami, uczuciem zl
nrna, chociaż już wtedy ciepło
mierz* wskazuje, że ciepłota ciała 
wznosi się; u dzieci zamiast dresz
c1-1y często wid1-1imy, że skóra 
łilcdnicje. staje się blado-sinawą; 
czasem zamiust dreszczy, poprze
dzających gorączkę, widzimy u <lzie
ci: drgawki*. 
Zwykła ciepłota .ciała dziecię

ceiro waha się w granicach 36,oo C. 
do 37 ,05 O. Podniesienie się cie
µłoty do 38° O. nazywamy: sta
nem podg·orączkowym; podniesie
nie się do 39° O. (rano) i 39,05 O. 
(wieczorem) nazywamy: gorączką 
umiarkowaną; podniesienie się do 
39,5. C. (rano) i 40° O. (wieczo
rem) - gorączką silną; ciepłota. 
40° O. rano oznacza gorączkę bar-

. dzo silną. Dodać tu możemy, że 
samo natężenie gorączki nie sta
nowi jeszcze o stopniu niebezpie
c1-1eństwa choroby. 

W nie~tórycb chorobach f!:O
rączka trwa w stopniu prawie je
dnakowym przez długi czas; w in
nych - różnica między ciepłotą 
ranną i wieczorną wynosi 1 sto
pień· i więcej, w innych - go-
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rączka ~mika na godiiny lub na 
-dni1 by znów po,vróeić. Ustąpie
nie gorączki następowuć może 
mptownie lub stt>pniowo; sv..y bkie 
ustąpienie gorąezki (któremu też 
zazwyczaj towarzyszą poty) nazy-
wnmy : kryzysem. , ' 

Gorczyca. Nasiona gorc:1.ycy·l1"ly
wane są w celu wywołania dopły
wu krwi (przekrwienfo) do skóry. 
Najczc;_ściej używaną jest w postaci 
t. zw. synapizmów, papierków na
smarowanych masą, •7:a:wierającą 
gorczycę; Próc~ tego do~ypujemy 
nieeo gorczycy do k~1pieli gorą
cych, zalecanych w niektórych 
chorobach zapal11yeh, by tym spo
sobem odciągnąć krew z głębokich 
na.rządów, na i10wierzclrnię skóry. 

Gorset Przyrząd lekarski uży
wany "W celu leczenia skr11,ywień 
tu.łowia, głównie - kręgosłupa. 

· Używa11y i nadużywa11y j~1ko 
cześć odzieży kobiecej ogranicza 
oddychanie, upośledza trawienie, 
sprzvj a powstawaniu · blednicy, 
przesuwa nar11,ądy z ich normal
nego· położenia (wątrobę, żołądek). 
Gorset, musi być stanowczo zalrn
znny dziewczętom aż do chwili 
zupełnego ukOń('ZCnia ich l'OZWOjU 
ftzyczneg·o i zastąpiony stani0z
kiem. 

Górski klimat. Dzialanie kli
matu górskiego polega nu tern, że 
on pobudza przeróOkę'" lnatcrji, 
przez co oświeża, wzmacnia i bar-

. tuje orgnnizm. Osoby z wrażliwym 
układem nerwowym źle mol:!zą 

klimat górl.lki. 
Gościec (reumatyzm) stawowy. 

Choroba gorączko w a, której głó
wuymi objawami są:. obrzmienie 
i bolesność w stawach. Raz prze
byty gości ee usposabitt do Mwych 

.napadów. Dzieci rodziców cier-
piących na gościec mają do1i 
skłonność ; 11ależy je trzymać zda-

leka od mleJSC wilgotnych i wy
sirzegać od zaziębienia: 

Gotowanie. Prze11 gotowanie 
·.uwalniamy w poeywieniu rośliu

ncm pozywną zawartośc\ komórek
z twardej drzewnikowej · otot•zld, 
przez co rzynimy tę zawartość 
dostępną działa".ń'i"h soków tr1.1w'ie11-
ń.yuh; gotowanie rozluźnia pęczki 
mię_ś:Bi, stunowiących t. zw. rnięsor 
r:r.yniąc je również dostępniejszymi 
dla soków trawiennych. Dla 1ego 
pokarmy gotowane są strawniejsze· 
od surowych. Jednocześnie zabija 
gotowanie pasorzyty ·zawarte w po
karnwch. 

Grahama chleb. Chleb wypie
kany z grubo zemlonej mąki pszeu
nej., .żytniej i kukurydzowej, be1. 
użycia drożdży; ciasto na ten chlelJ. 
rozpult'hnia się pnrą wodną. Zu
wierając dużo drzewuikt~*, chleb 
ten mechanicznie draż1ii kiszki, 
svrzyjhjąc tym sposobem ie h oprói
nieniu. 

Gram p. Wagi. 
Gran. Szósta cięść grnnw. 
Grynszpan. Naczynia miedzi:i-

ne, mosięzne i najzylbrowe w po
wietrzu wilgotnem, przy obecnofoi 
dwutlenku węgla, tworzą zwią
zek trujący, zwanym gTyns'l.pa
nem. Z naezyit wyliczonych na
leży zaraz po ugotowaniu potnnvy 
tę ostatnią wyjąć; kwasów w ta
kich nuczyńiach gotować·, ·ani prze
chowywać, nie wolno. Po każ.dem 
użyciu nuleży te naczynia do
kładnie. wyszorować, hy zniszczyć 
te małe ilośei grymizpnnu, które 
się zdążyły wytworzye • .Miedziane 
i mosiężne naczynia nnleży jakuuj
ezc~ścirj pobielać, a najzylbrowe -
srebrzyć. 

Groch. Groch, bób i socr.ewica 
stanowią, obok ibóż, ·nnjpożywniej
!'lze pokarmy roślinne. Nie zawie
rając gluten n*, nie dają się rośliny 

I .. · 
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te użyć do wypieku chleba. 
,Otoczki tych roślin zawierają ·wiele· 
·drzewnik.a*, ztąd spozywauie gro
chu, bobu, soczewicy obciąża bar
dzo żołądek; tern hardziej„ że, p~·zy 
gotowaniu nabierają w siebie wo
dy,· pęcznieją. Dla uczynienia tych 
roślin łatwiej s"tt·awnemi należy je 
dobrze rozgotować i przetrzeć. Go
tować je należy w wodzie miękkiej 
(najlepiej-deszczowej), a w braku 
takiej·· doclawa:ć sody do twardej. 

Gronkowiec .. Drobnoustrój* skła
dający się z ziarniaków, ułożo
nych w, postaci winnego grona. 
Gronkowce chorobotwórcze należ.a 
do drobnoustrojów· ropnych.* • 

Gruczołowate (adenoidaine) wy
rośle w jamie noso-gardzielowej. 
Są to chorobliwe guzy w jamie 
uoso-gnrdzielowej, przeszkadzająee 
oddychaniu. Skutki ttlj choroby, 
dzieciom przeważnie wł:tściwt~.i, 
bywają nieraz bardzo poważne, 
zarówn.o dla fizycznego, jak i dla 
duchowego rozwoju dziecka. Dosyć 
wczesne nsuni~cie wyrośli ( opern.
cyjne) może zapobiedz złemu. Cier
pienie to, znrówno ,jak i ciężkie 
nnstępstwtt zaniedbania jego, są 
dotąd zbyt mało ogółowi znane. 
A jednak dzięki usnnięcin takich 
wyrośli wy leczono już wiele dzicd 
z astmy, ehorób nerwowych, mi
mowolnego ocl.dti,wania moczu, nic
nwugi, chorób uszu~ 

Gruczołów chłonnych* obrzmie· 
nie, 11owiększenie. Najcz1:iśeicj je'st 
objawem zołzów*, jeśli powsta,ie 
powoli, trwa długo. Ale i wszel
kie cierpienia skóry powodują 
obrzmienie najbliższych gruczołów; 
jest ono ezasem skutkiem eierpie11 
narządów wewnętrznych. up. cier
pień gardła; nosa. Obrzmienie 
gruczołów jest wyrar.em ich cho
roby; wobec ·ważnego zn::wzenin 
,gruczołów w organi11,mie - sehorze-

• 
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nie wielu gruQzołów pociąga za sobą 
bardzo ujemne skutki ; dla ·tego 
chociuż cierpieuie ·to nie pociąga 
za sobą. pozornie, żaduych dole
gliwości -należy je' troskliwie le
czyć. 

Gruczoły. Zaclaniem gruczołów 
jest: a) albo zmieniać skład pły
nów· przez nie . przepływającyeh 
(krwi, limfy); b) albo wytwarza6 
z tych płynów (z krwi lub limfy) 
inne, swoiste, płyny, które się wy
dzielają nazewnąt.rz; c) albo pra
cować w obu wyliczouyeh kierun
kneh jednocześnie. Przykład grn
czolów lrntegorji a stanowią: śle
dziona, szpik kostuy; :_gruczołów 
ktttegorji b: grncioły wytwarzające 
śluz, wytwnrzające· ślinę, ·· wytwa
rznjl1ce mleko, wytwarznjącetłuszez, 
gruczoły żołądka i kiszek, wytwa
rzające soki trawie1me. · Do· kate-
12:orji c naleią tnkie gruczoły, jak 
nerki, wątroba, g'l'nezoły potowe· 
(p. również: Limfatyczne gruczoły). 

Gruczoły, chłonne, limfatyczne. 
p. Limfatyczne. . 

Gruźlica". Cały szereg pozornie 
różnych chorób obejmujemy tein 
niianem. Dowód, źe te róine uier
pieniit zn leża. od przy czyny jednej, 
n więc są do siebie w. zasadzie 
podobne, mamy w tem, że pr~,y 

WHzy::itkich znajduj erny jeden i ten 
sam drobnoustrój, zwany laseczu i
Id em grnźlicy (Kocha). Lasemrnik 
Kocha wytwarza w tkankach 
chorych drobniutkie guziczki, r.wa
ne g;ru11,ełkami; tkanka usiana, tu
kimi gruzełkami po pewnym czasie 
rozpada siq, umiera, pozo8tawiając 
po sobie rany, jitmy. Do tych rnn 
dot:1tajf1 się inue drohuoust1·oje, 
głównie mianowicie: drobnoustroje 
ropne*, które ze swej strony po~l.., 
kopują orgn.nizrn. Prócz niszczenia 
tych t.knnek, w których lasecznik 
gru:l.licy osiadł, niszczy on i' tkau-
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ki odlęgłe, pou,iewa,ż vvyt~·~u:za jad 
.płynny, Z, prądem.krwi po oałem. · 
ci.ele. ro;r,uoiizony; ,to,ż J3amo czynią 
te r;lrohno1.1stroj.e, .któr.e się miado
wiły w tkankach przez lasecznik 
gruźlicy już znii;izczonych. 

Umiejscowienie się zarazką.gru
źlioy iunem jest u osób. dorosły!.lb, 

• innem -- u dzieci. V doro1:1łych 
n11jcięściej gruźlicą dotknięte są 
płuca,· gdzie Wl:lpólue dział.a.nie la
secznika gruźlicy i drohnoust,rojów 
1·opnych powpduje ol:>ra~ chor~bl)~ 
wy, 2wany . su c h o,t am 1. U dz1~c1 
mijczęśuiej · widujemy grużl.1cę 
umiejscowioną: w gmcwłuch lim
fatycznych i w szpiku kostnym; 
l'Y.ad:i;iej napotykamy gru.źU0ę płuc, 
<>,płucni, kfazek, otrzewnej, oprócz 
mózgowych, stawów, gardzieli, 
nosa, j11my ustnej. Z !l:l'UCzl)łów 
limfatycznych najczęściej dotknięte 
są grnczołj szyjow~, gruc~oł:r,, 
<>taczające oskrzel:i. 1 tchawwę '1', 
i gruczoły wewnątrz jamy brzu-
sznej leżące. • 

Zarażenie si~ lasecznikiem gl'U
źlicy dzieje się w r1'iz11y spost'lb. 
Powietrze,, a raczej kurz powietrza, 
zawiera często laseczniki gruźli
cy, które pochodzą głównie z wy
suszonej plwociny przez suchotni
ków wydalon,·j. Więc najczęściej 
dostają się laseczniki gruźlicy 
wraz z kurzem do narządów od
dychowych. Mleko i mięso krów 
chol'ych na gruźlicę zawierają la
seczniki g·ruźlicze; spożycie takie
go rnl.eka lub . mięsa wprowadza 
laseczniki Kocha do.kanału polrnr
mowcgo. Przei zetknięcie się ran 
skóry lub błon śluzowych z wy
dzielinami zawierająccmi lasecini
ki Kocha, może ten ostatni również 
dostać sie do organiuzmu. Wre-

. śzcie - ~·rzadkich lprr.ypa<lkach, 
dzieci po rodzicach dziedziczą za
razek gruźlicy. 

Ąle dla powstania sprawy cbo
rabowej nie wystiircza, że zarazek 
gruźlicy do. organizmu się dostał. 
Znaleść się on musi w tym osta
tnim w :liczbie dostatecznej do 
wywołania. choroby, a co ważniej
.sza, znaleść musi sk..łonność choro
bową. T~k.ą skłonność do gruźlicy 
daje przedewszystkiem: obciążeni~ 
d11iedziczne. Potomstwo ludzi, 

.. którzy chorowali na gruźlicę, ule
ga łatwo zarazkowi Kocha. Skłon
ność do o•ruźlicy, wytwarzają u dz ie-

'=' ' • • • 
ci niektóre choroby, unanow101e: 
.odra, ksztueiec, zapalenie kataral
ne płuc ; rzadziej - płoniGa, za
palenie włóknikowe płuc, dur 
brzuszny; dzieci chore na krzywicę 
lub zołzy szc~ególuiej łatwo pod 
wpływem wyliczonych chorób na 
"'ruźlice zapadają. Dalej, do 
gruźlicy uspasa,biają: zaziębienie, 
niedokrwistość, utrata krwi, a prze
dewszystkiem - złe warunki hy
gieniczne, t. j. złe odżywiauie, złe 
mieszkanie, i t. p. 

Zapobieganie grnHicy polega na 
wychowywaniu dziecka zg·odnie · 
z przepisami hygieuy ciała i du
cha; wszystko, co podkopuje zdro
wie - sprzyja powstaniu gruźlicy. 
Po wtóre, - na niszczeniu zarazka 
gruźlicy w wydzielinach, t. j. na 
odlrnżaniu * tych wydzielin (plwo
ciny głównie), na uii:<zczeniu zaraz
ków gruźlicy w mleku*, mięsie*. 
Po trzecie, na otaczaniu troskli
wą opiek~ł dzieci zdrowiejących 
po wylfr.zonych wyżej cierpieniach, 
do gn1źlicy U8pasabiających, do
starczeniu im świeżeg·o, wolnego 
od. km·:i;t1 powietrza, spokoju i od
powiedniego pożywienia. Poczwar
te, - na otaczaniu i.;zcr.ególną opie
ką dzieci obciążonych skłouuością 
dziedziczną do suchot. Po piąte, ·
na troskliwem leczeniu dzieci luzy
wicowych i zołzowych. Po szóste,- I ... . 

' 
i 

na leczeniu każdego powiększonego 
gruczołu, jaki n dzieci spostrze
żemy. . · · · 

Gruźlica gruczołów limfatycz· 
nych. Gmczoły · limfatyczne·)), 
szczególniej schorzałe, nader często 
są miejsr.em, gdzie osiadają la~ 

seczniki gruźlicy. Schorzenie. tych 
gruczołów bywa zarówno skutkiem 
zołzów i ogóluego upadku odży
wiania, jak i następstwem ·prze
wlekłych cierpieli ilsz11,: gardła, 

oskrzeli, płuc, skutkiem - ksztuśca 

i odry, skutkiem cierpie11 skót·5" 
Laseczuiki gruźlicy wywołują w ta
kich gr1iczohwh zapalenie, dzięki 
któremu grnczoł obrzmiewa i zu
pełnie się zrnieuia. Z pr<Flem 
limfy (lub krwi) lase·cznild gruźlic. .. 
cy unoszą się co raz dalej, prze
chodząc z jednego grucr.olu na 
inny, a ·potem - z gruczołów na 
opłucnę, na płuca, na otrzewnę, 
na kiszki, na błony mózg·owe. 
N aj częściej gTnźlictt doty lfa gru
czołów leżących wewnątrr, klatki 
piersiowej. · 

Gruźlica gruczołów limfatyczuych 
ma zwykle przebieg przewlekły; 
ko:llozy się w większości przypad.
ków wyzdrowieniem. Ale rbżno-' 
l'Odne przyczyny mogą zaostr:.i;y{~ 

jej przebieg~ a wtedy sprnwa g'l'u
źlicza się upowszechnia, obejmuje 
ua raz większą prr.ostrzeń i pro
wadzi do · wielkich sp1rntoszel1 
w tkankach i do :J.;gonn. 'l'akimi 
momentami sprzyjającymi upo
wszechnianiu się zarazka gruźlicy 
są ostre choroby zakażne, przede
wszystkiem zaś odra, ksztmd ee, 
dur brzuszny, grypa,· zapalenie 
płuc. Takie nl'Uchomienie. r.arazków 
grużlfoy, dotąd tylko w gruczółach 
przebywających, pociąga za sohą 
raz suchoty płuc, to :.i;uów gruźlicę 
kiszek, lub też og&luą gruźlicę 
ostrą*. 

Gruźlica· narządów jamy b.rzu
sznej. Z na1·ządów j ąmy btzusznej': '. 
gruźJicy ulegają, ·prócz, gruczołów 
limfatycznych tu leżących', głównie
otrzewna* i kiszki*.·· .. Gruźlica. 
otrzewnej przebiega· za~:Wyczaj 
barcho wo~~o i często przeM1odzi 
bez złych ·dla ustroju skutków. 
Gruźlica ldF1zek prowadzi' do t.wo·" 
rzenia się wrzodów ·w kisżkach 
i do zupełnego wycie:llczenia nstr(}
jn; wog·óle gruźlica kiszek prnyłą
cza się do istniejącego już w in•' 
nym jakimś · nurządzfo cierpienia 
grnźliczego. 

Gruźlica opon 'mózgowych. Naj· 
niebezpieczuiejsze dla życia umiej
scowienie S ['irawy gruzlicr.ej lH'lied
sta w iaj ą opon·y m t'izgowe. · Gm źli ca 
tych opon jest cierpieniem rzadko
u doroRłycłi napotyka11em; lt dzie
ci gruźliczych zdnrr.a się często,· 

1'szczególni ej w przebiegu gruźliey 
ostrej ogólnej *. 

Gruźlica ostra ogólna. W pewnej 
liczbie przypadków zarazek gruź-. 
liezy nie usadawia się w jakimś, 
jednym niirządzie, lecz r6wnomier
nie ~ajrnnje ·wiele narządów; ma
my wtedy do czynienia z ostro 
przebiegającą chorobą gorączkową, 
bez wyjątku zabójczą. Do takie
go przebiegu grnżliry skłoune ~ą 
dzieci dVii edzicznie obciążone lub 
bardzo wycie:llczone. 

Grużlica płuc 1 . suchoty; grużlica 
opłucnej. Do tkanki płucnej lll
seczniki gruźlicy dostają się bądź. 

z prądem limfy lub krwi, bąM. 
z powietrzem wdycha11crn. Stoso-' 
wnie do stanu płuc-raz dzieło· 
zniszczenia id:.i;ic szybko·, innym 
razem-powoli. W l)Statnim przy
padku jamy, przez laseczniki irruź- · 
licy w l1łncach uczynione, mogą 
się zagoić a. zdrowie 'powrócić.· 

Suchoty phrn są skutkiem wspól
nej działalności ltiseczników Kocha .. 
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1 elr~'Oustr<>jów ropnych. '1:\e.,ostat
nie dostają się do ph1c tą· samą 
.drogą co J laseczniki Kocha. 

Gru;;.Hca opłucnej przebiega zwy
ikle bar<lzo powoli. 

Gruźlica zwierząt.. Ważną .jest 
dla zdrowia ludzkiegQ z tego po
·wodu, że mięso f mleko tnkich 
zwierząt zawiera laseczniki Kocha: 
Mięso takich zwierząt powinno być 
niszczonem; w. mleku gotowanie 
zu bija te zarazki. Gruźlica jest 
chorobą często wśród krów napo-

·ty kaną; dla tego każde mleko na- . 
leży podejrzewać o to, że od kro
wy. grnżliczej może poehodz.ić, 
i zawl:!ze je gotować. 

Grypa, influenza. Choroba ostra 
zakaźna. Z11razek grypy różnie 

. się może w . ustroju umiejscowić, 
wywołnjąu .. raz objawy ze strony 
narządów oddycihowych, innym ra

. zem ....,.ze stl'ony narządów tl.'awie
nia, to znów -:-:- ze strony układu 
nerwowego. Dzieci zołzowe ·X',:krzy-
wicowe *, cierpiące na gruźlicę 
grnczołów limfatycznych *-bardzo 
często zapadają podezas przebiegu 
gi•ypy na suchoty lub na gruźlicę 
01:1trą *. Zapobieganie g1·ypie pole
ga n~ odosobnieniu chorflgo, od
każaniu jeg·o wydzielin (wydzieliny 
nosiL, plwocin); szczególnie strzed.z 
od ·g1•ypy należy dzieui obciążone 
dziedzicr.ną lub nabytą skłonnością 
do g·rużlicy, bo dla tych g1·ypa je1:1t 
chorobą groźną. · 

Grzyby. Grzyby są pożywie.niem 
trudno strawnem. Wobec tego, że 
zclarzają si<:;J \Vypadki sprzeda\vi~
nia ua targach grzybów trująeyeh, 
w wielu pa{1st.wach ustanowion·o 

·. specyalnych nadzorców targowyeb, 
którzy pilnują, by grzyby nieja,-

. dalne nie były sprzedawane. 
W każdym razie, należy wszelkie 
grzyby przed ich użyciem moczyć 

rprzez pe:wien czas w wodzie z oc-

tern; zm11iejsza to ja'ćlowitosć grzy
bów trujących.· 

Przy zatruciu* grzybami należy 
starać się, aż .do przybycia leka
rza, wywołać wymioty; po tern do 
wewnąrz podawać roztwór taniny. 
mocną kawq cr.arną. 

Gulardowa woda. Płyn składa
jący si~ z octanu ołowiu (1 część), 
alkoholu ( 1 cz.) i wody zwykłej 
(45 cz.). . 

Hartowanie. W gorący dzień le
tni można wynieść na powietrze 
dzieekonawet parotiniowe; zimą mo~ 
żna wynosić stiawców na powietrze 
pl'zy ciepłocie nie niższej od......:..3° R„ 
w poludnie, jeśli dzień jest sło
nvczny, a nie ma wiatru. Bardzo 
ważną jest, jak w zimie, tak 
i w lecie, ochrona głowy (cze
peczkiem). D~ieci urodzone późną 
jesienią lub w zimie mogą po raz 
pierwszy wyjść na powietrze do
piero z nastąpieniem ciepłej pory. 
VV ogóle pamiętać należy, że dzie-

·ci rocznych nie należy „hartować", 
ponieważ są bardzo wrażliwe na 
zmianę ciepłoty. Od drugiego ro
ku życia należy dzieci zdrowe 
przyzwyczajać systematycznie .do 
zmian ciepłoty; .w tym celu za
czynamy, podc11as ciepłej pory ro
ku, je obmywać wodą .pokojową; 
najprzód przez. parę. tygodni tylko 
twar11, ramio1111 i _pl'zedramiona; 
potem, kolejno, dodajemy raz ob
mywanie piersi, to znów brzucha, 
grzbietu, nóg. Oule ciało na ra;z 
wodą letnią wolno obmywać do
.piero u dzieci cztero-letnich. Ob
mywać należy zawsze szybko, po
tem mocno wycierać ciało suchem 
(a w zimie-ogrzanem) prześciera
dłem. Obmywania' ciała wodą let
nią wtedy tylko hartu.ją, jeśli są 
systematycznie bez przerwy rok 
cały wykonywane. (P. Skóra). . 

Herbata. N apa1· herbaty żadnych 

11ożJW~l-ycb ,.wł-Uisno.ści nie posiada. 
Jest to tylko używka* pobudzają
ca układ nerwowy. Dzieci do ez11-
sn kiedy uczyć się zacz.ynają nie 
powinny pijać herbaty, cl1yba 
~v czasie choroby, kiedy chcemy, 
dostarczając ustrojowi ciepłego na
poju, rozgrzać go .. 

Hygiena. Pl'zeclmiotem hygieny 
jest badanie tych wszystkich sto
sunków człowieka do świata ota
<1:z.ającego. które tyczą jego zdro
wia, i przestrzeganie· w ży.ciu c.o
dziennem tego wszystkiego, co za· 
bezpieeza człowiekowi oddzielne
mu, jak i całej ludności, ~ycie 
nol'malne i zdrowe. Od stopnia 
doskonałości wiadomodci hygi.e-. 
nieznych i sprawnośei, z jaką prze
pisy hygieny są w czyn wcielane, 
zależy głównie dzielnoM danego 
narodu. 

Badaniem .i ust1waniem szk.odli
wo8ei grożących całym grupom lud
ności - z11jmuje się: hygiena pu
bliczna. 'l'oż samo w stosm1ku do 
pojedynczych rodzin i osobników 
.czyni hygiena prywatna. 

Influenza p. Grypct. 
lnhalacya. W celu w.prowadze

nia do mtrządów oddechowych le
ku w po.;;taci pary używamy in
hnlacyL Inhalujemy albo w ten 
sposób, że ... parą, zawierającą dany 
lek, napełniamy powietl'ze pokojtl, 
w którym chory przebywtt, albo 
używamy w tym celu rozpylaczy 
:i maszynek ib.halucyjnych, z któ-, 
1rych para wprost do narządów 
·oddychowych płynie. Najwygo
dniej i z najlepszym skutkiem in
hal~wać można prżez nos. 

lt~owłódz. Leśne uzdrowisk.o, pod 
Tomaszowem Rawskim . 

Inowrocław. Kąpiele solanko
we. W Prnsieeh, na Kujawaeh. 
Z Warszawy na Tornń, zkąd go
.dzina jazdy koleją. 
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-lp,ekakuany. koHeii. W 'IH'"'Y'lHtd .... 
ku nieogl<:;Jdnego zażycia zbyt wiel
ldej dawki leku zawierającego 
ipekakuanę dajemy, aż do p1tzy
hycia lekarza, roztwór taniny*. 

Iwonicz. Solanki jodowe, woda 
żelazista, kąpiele. borowinowe. 
.Wzniesienie nad poziom morza 
41 O m. W GaHcyi, powiat Kro
śnieński. Z Warszawy nu Kraków, 
koleją do stacyi Iwonicza, 11;kąd 
1 ~ wiorst do zakładu zdrojowego. 

lzolacya ;p. Odosobnienie, . 
Jad P' Zatnwie. 
Jaja'. Jajko kurze stanowi poży

wienie łatwo strawne; zawiera ono . 
ciała białkowe* i tłuszcz*, nie za
wiern wcale wodanów węgla·*. 
Jaje kurze waży, pr11eciętnie 60 
grammów; z tego na · skorupę 
przypada około·, 6 gramów, na I 

białko około 36 gramów, a na 
żółtko - około 18 gramów. Jeśli 
wziąć pod uwagę ilość lliałka 
w jeduem jaju zawartego, naten
czas jego w~trtoM. odżywcza ró
wnać się będzie: 150 gramom 
mleka lub też .J.o gramom mięsa. 

Jaje gotowane „na miękko" ła'." 
twiej się trawi, ponieważ ma dof1 
!:!Ok żołądka łatwiejszy dostęp, ani
żeli do wielkich kawałów jaja go
towanego .ua twal'clo". To ostat
nie posiekane (lub utarte) ba1·dzo· 
drobno nie gorzej się trawi, aniże
li jaje "na miękko". 

Dzieci nie zawsze znoszą jaja; 
należy w tych razach próbować 
dawać je im w postaci białkowej 
wody·x·. 

Zepsute jaja wywołują zaburze
nia trawienia. Świeże jajko po
znać można po tern, że w wodzie 
słonej pływa ono po wierzchu; prze
pnsźcza św'hi.tło ś wiccy; nie cheł
bocze (bo całkiem jest napełnio
ne); gdy r.aś je rzucić · dó gorącej 
wocly1 p<tka. Nieświeże jajit nie 
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mają powyźszych własn?lmi, a>llzę
sto wydaja ptzyki'ą won. · , ·. · ' 

Dla za'beźpieczenia jaj od psu
cia się pokrywają je gliną; tłusz· ! 
czem, żywicą, gipsem, albo kład~· 
je do wocly wapienneJ, .do i•o'~two:.. 
ru soli kuchennej 1 • do s1cc?.k1, po~ 
piołu 

1 
do otrąb, ( vv ostntnim WJ"' 

padku jajk:a wysychają). Przecho
wywać. je należy w mi~jscu su
ch~m i kHka razy tygodmowo' od~ · 
wracar. 

Przed o·otowaniern ·1rn'leży jajka 
obmyć; g~tować-. w czystej wodzfo. 
Jajka na miękko gotuje' się 3·tpi-
nnt, na twardo ,5 minut. ' 

Jałowy. Jnlowym nazywamy 
p1"zedmiot nie zawiernjąry w sobie 
żywych organizmów, ani ich zarod
ków. (Patrz: Wyjałowianie). 
, Jama ustna. · Zaniedbanie pie
lęgnowania, jamy ustnej odbija się 
ujemnie nie tylko na stanie języ
k11 zehów dziaseł, ale i na tra-

, 40 ' " 

wieuiu. 
Małym dzieciom należy bardzo 

ostrożnie wymywać jamę ustną ka
wałkiem waty opatrunkowej w wo
dzie l)i·zekroplonej zwilżonej; c.zy
nić to należy czystym kłaczlnem 
waty nie traci nie uciskając tka„ ' ' . . nek .. Mycie to raz dz1en111e wy-
konywać należy, np. podczas ką„ 
pieli. Dzieci stars7.e powinny płu
lrnć jnmq ustną i gardło. wodą le
tnią, z dodatkiem np. kropli mię
towych-trzy razy dzieunie: rano 
naczczo, po obiedzie i przed uda
niem Sili na spoczynek. (P. Zębów 
pielęgnowanie). 

Jastrząb (Kiinigsdorf). Solanka 
jod o ... bromowa. 87.lą'.dc pruski. 
Z Wars7,awy na' Sosnowiec, ztąd · 
do stacyi kolejowej Piotrowice; 
zdrój o 3/ 4 godziny końmi odległy 
od stacyi. 

Jaszczurówka. Ciep1ica oboj'ętna 
(jedyna w Polsce). Galicya~ pod 

Zakopanem·*, zkąd pół godzin;}"' 
drod. • · · -:. 

Jaworze (Ernsdorf}; Zakład wo
dolt>czniczy, Szlązk auHt.ryacki, 

Jąkanie. Najczęstszą przyczyną 
jąk~rnia są choroby układu nerwo
weg<1; c:tasem jei:it ono skutkiem 
derpień nosa, jamy noso-ga·rdzie-· 
lowej. Wci',esne rozpoczi~cie lec„ze
nia umożliwia poprawę. 

Jełczenie, gorzknienie tłuszczów. 
Pod wpływem wilgoci l)Qwietrza: 
powstają w tłuszczach istoty lotne„ 
nadające im snrnk i zapach przy
kry; tlnszcz zjełczały ·<lraźni na-
rządy pokarmowe. ·· 

Jenner Edward. Jeden z naj
wiekszvch dobroczy11.ców ludzko- · 
ści; odkrył i wprowadził w użycie 
ochronne szczepienie ospy*. Uro
dził się w r. 17 49-ym; zmarł w r. 
1823-im. 

Jęczmień na oku. Hopiei1 * umiej
scowiony na brzegu powiek. 

Języczek. Część podniebienia 
miękkiego; po za języczkiem za-
czy1ia się jama gardzieli. · 

Język. Mięsny orgun służ ąc-y 
do żucia pokarmów, do ich prze
pychania prze-z jamę ustną, do. 
mowy. Ze . stanu błony śluzowe} 
języka nie rnozna:.' _jak to . czynimy· 
u starszycli, sądzrn o stame żołąd
ka u dzieci. 

Jodoform. Nieostrożne stosown.
nie tego znanego proszku na nmę 
wywołać moźe zatrueie: dzieci są 
na zatrncie jodoformem bardzo 
wrażliwe. 

Jodyna. Jeżeli dzieeko. napiło 
sie jodyny, dajemy mu do wewnątrz 
bi;łlrnwą wodę«·, mleko, kleji!tę1' 
z krochmalu ,-z maki. 

Kakao. Główne odżywcze części 
składowe czystego kakao stanowią: 
tłuszcz, krochmal i glnte;n. Jest 
to pożywieni.il łatwo strawne, jeśli 
używamy czystego proszku ka-· 
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kr1ow0go 1 riez domieszek. Łnpinki statemmie rozwinięte . bl'Odawki 
lrnkaowtl wn.rtośei pożywnej prnw piers10wc. 'l'tLkle osohy, karmiąc 
wie Zitdnoj nie mają. i>We dzieCi, speł:hiają obowiązek 

Kalomel. .Tefili pow11em 1 lub har~ przez n:1tnrę WMkitzany., a więc 
dzo pri1wdnpndobiie10, jest iat!'ll~ niewi~t.pliwic sobie nie s:tkodzi~ na 
cie*·· kalomelom, natenuzns, nż do zdrowiu. hitniojtj, jednak }Jrzypadw 
chwili przybycia lekarza, porh~jB~ Id, w któ1·y<ih pornirno <lob;·ej '''oM 

. my cfaieelrn obfite ilo~ci mlelrn li ze strony matki ta oBtatnia 
i wody białkowej·*. dzie'eldt rnvego ku.T'!nit\ nie może, 

Kalium chloricum. Jeżeli dziecko lub nie powinna: 
napije się dm~Cl roztworu tegQ leku Pr11cdewszvstkiem dzied11iczuośó 
(uzywanego do ptólrnnin gurdla), może sprawiÓ, ze zdolnoM grnczo
natencznH, az do chwili pl'zybyeia łn piersiowego wygasła, 11011ieważ 
lekar11a, staramy siQ wywofo<i wy- w szei·cgn pokolef1 rnu:tki nie kur~ 
mioty*. miły swyolt dzieci, i takie matki 

l<amionka. · Uzdrowisko wino· niogą mieć nawet duże gruc:imły, 
\xr· '· ale te nie \vytw11rzt1J'c"'· J

0 11z' ·111le1"' gron~iwe, stneytt klimatyez11a. 1 rn~ ·i "" 
w gnb. Podolskiej, powieeio olg·o- w ilości dostatec11nej, rl'akic rnat-
po1skim. Od stacyi kolejowej, Po- ki karmić nie mogą. Nie powinny 

. 30 karmić kobiety, pochodzące z ro-
leskich kolei, Popi,eluchy,w10rr;t' . dziuy sklonnej do gru~licy; ko!Jie-

Kanallzacya. Układ : irnnn.łów ty. cierpiąne nit wszelldee;o r'odz1t-
porlziernnych, slużącyeh do nsuwaw ju lrns:tcl od dawna trwajaoy- bt• 
nia nieczystości i .odpadków narażają ' swe zdrowie, n jedno
z. miejsn zalndnionych. i Kanulizn- eześnie dają pokarm nieodpowie
cyf1 odegrywa pierwszqrzędiu~ rolę dnL ':Poż samo powiedzieć ua leży 
w szeregu .środków :tiz,dl'owotuie- o :kobietach. chorych mt serce, żo, 
nia miast, po11ieważ ochrani11 g·nrnt łi)dek, wątrobr;i, norki, kiszki-o ko
od zanieczyszczenia, a zdrowy bietach. cierpiących na otyłość, 
grunt jest pod8tawą zdrowotności '' dnt} (artretyzm), cukrzycę, i t. p. 
dauegq miejsca, przewlekłe choroby. 

Karbolowy kwa,s. Zwykle w po-. . Nieclostatec7iµernn .. wyrobieuill 
staci roztworii, wody lrnrbplow'ej, · hrodaw.ek pomóc' ·foofoa odpowie
nżywany do opatrunku, rnoże być duiemi rqkoczynumi. 
przyczyną zatrncia; małe .. , dzieci Jeśli matka zapadnie lla j11kąś 
są niesłychanie wrnżliwe µ~ wodę chorob!l go~·ączko~vą--nnleży dziec
karbolową; wogóle wielkim. b,łędem l~() natych~ninst o'd piersi jej od
jest stosowanie tego 1!'1kn be?. jąć; jeżeli ~p hą,d~,ie e110roba t,rwn
przepisu lelrnrzn. Jezeli dziecko na- jąca dni pal'l~ - możun przez ten 
piło się worly karbolowej,natenczas, ezas dzieeko lrnrmić sztnc11nie, by 
aż do przybycia lelrnrzn, stnrnmy po minięciu clloroby rnutce je 
sie wvwoła<i wymioty*, pocr.em zwróci<'); jeśli za8 choroba trwa 
d~~jemy do pieia wodę wapienną. 1 dhiżej-- mileży wzirł~e nm1kę. · . 

Karmienie. piersią. Na.turn.lne nef- · Mumkti~' · •,mstąpić. musi 1natkę 
żywianie przez wh~s1rą mn.tktl :jNit we wf:1zystkich tych przypMllrn!'.lh 1 

dla dzieeka n:ijodpowied'l'tiejszeni, w których m:itka .nie cihce, nie 
o ile matka jest osobą zdrow?i, rnn, może h1h nie powinna kannl<'\ 
oclpowiedniq ilość pokarmu i dn- SfWHI. 

... C;ms". D;.:ial popnlt1rno-nnuk. 
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Do kal'mienia należy przygoto
wuó brodawkę µrzed Hl'odzeniem 
d~Jecka, a to mianowicie w dwu 
kierunlrncl1: by ona była dosta
teczn;e dost~pm~ dla dziec~rn, 1.~tó
re ustami ma brodawkę uJąÓ, 1 hy 
skóra brodawki hyła stwardniał~, 
mogła znieść bez szkody ta1·eie 
dziąseł dv..ieuka. W tym ~·elu br~
daw kę zbyt płaską wy~1ąga ~iq 
aystematyeznie w ostatmch m1~
siącach, poprzedzającrch uroc!zen~e 
dziecka, i obmywa. Ją codz1enme 
wodą z mydłem, poczem obmyw:t 
alkoholem* lub, u zamożniejRzycb 1 
roztworem taniny (łyżeczka) w wi
nie czcrwonem \Szklanka). 

Pierwszy rnz kal·mić należy no
worodka piersią po tero, jak go w_y
kąpano, a zarówno matka, JHk 
i noworodek przespali sią. M!eko 
wychielrme przez vierwsze dni kil
ka (siara«·) jest odpowied11it~1 dla 
noworodkn -polrnrmern. W pterw
Aiym miesiącu życia dziecko ~saó 
powinno: we dnie co 2 gotlzmy, 
w uocy--co 3; w następnych mie-

fiiącach, Rtopniowo co raz rzalhdej: 
we dnie co 2& - 3 - :3& µ:oll'l;iny; 
w llOl~Y eo 4-6 gorlr.in; dzieci kil· 
Jrn-mieRi<Jczne nie powim1y w cią
µ:n nocy, t. j. rHl 11 wieczór a.ź 
do G ra110

1 
:ini raitl być lwrmioue; 

.icdynie rmrq łyźeeiek wotly, dla 
zaflpolrnjcnia vrngnieni:.i., llostać 
w nocy rnog;:~. 

Pnt,,y pic1·t•>i za krvldym _ r:izem 
dziecko '.1.dl'Owe po'l.ostawa.~, ma nie 
dłużej nntl 20 minut; tMeci czt)sto 
przrrywnjąec ssanie uważa{1 nale· 
ży za (•lwre--przy czcm irnjc'l,l}Ht

sz11 t<'p;o pr11yl'zym~ jmit 1.atka.nie 
umm (lrntnr umm*) lnh rn:ih1hie11ie 
oµ;ólne. 

Po lrnżdern lrnrnricnin 1wkiy 
obmyć hrotlnwki er.ysł:~ wodą Jll'l'.C

gotowanq za pomoc:1 l'.wieżcµ;o ka-. 
wałlrn waty opatntnkewej. 

O t.e111, c11y pokarm sluży <i'.t.iedrn 
pri'it•lrnuai\ eiQ możemy nujlepie.i 
pl'zy pomo<·y w:i µ;i*. 

l\oM poknrrnn, jalu~ d:dedrn 1rn 

mi i w l\il\1-\'ll d11i:1. spożywn, wy~ 

kuznjc tnlwllrn nast<~1rnji1ca: 

Za luddem 

ka1·mie11iem Dz i c u n i e: 

1-siy dzie1i 3 do 4 grnmów ~() do ao gram(nv. 

120 I f>O 
2~~1 Hi 
8-oi 40 
4-ty " 

50 
2 i. 3 tydzieil 60 
2-i±i rnfosiąr. 80 do 100 
3~c1 100 
4-ty " \ 20 
o dn 10 mie::i. 140 tlo 150 

Dyetn karmiącej niciem si(t wła· 
śeiwie s'lczegt\lnc111 nie powin1rn 
odróżninć od tej, do j:ikiej <lann 
osohll Jll'zywy kb; jedynie ilo~ć 
napoju powinna być %Wh~lrnzonih 
11 to p1'%0't.. dodanie mleku, i, od 

11 

'' 

" 

" " 
3(j() " 

400 
400 " 

fi()() 

500 u oo 
(j () (l 

" 
7 (}() 

7 ()() 800 
800 

" 
no o 

u oo Il l ooo 

cz:urn do czHf:lll, fizklanld pi wa. 
Pl'r.episy niemieokicl1 HJrncyiLlh1tl1w, 
pozwaln.iących ua wil~kHze ilost~i 
piwt1, nio nn1j11 u nas wartosl'i; 
w Nicnw:r.ech pt·zeiris powstu11 in 
JH'"Y tlyecic zwykłej zawie1·;1 'l.a~ 

it'az . 1 . ikt em i pozw? eme na użycie piwa, 
:ż ór~ s.tanow1 .składową część po
i Y-~1ema całeJ ludności; u nas 
_;:~no~.ć, z .której . pochodzą nasze 

11
."'-mk11 am części tych ilości piwa 

i;
, te pije, co kobieta niemiecka· dla 
e~ 1· . ' -c <==>o u nas rnrmiąeym piwa na 
Odzień zalecać nie ma racyi. N11j

,~lpowiedniejszym jest tiłyn poda
~· any w· dnżych ilościach różnych 
Zll. -.-.. • 1 k Z , 

· . ~ i w m e u. resztą, zalecić 

n~leży karmiącym możliwie hygie-
Ul cz S O 'b ' ' · _ 4ny p so zycrn - zgodme 
:z (} 'l . . . . go Uflll~ przep1sam1 hygieny. 

l<arm1eme sztuczne.· Tak nazy-
wa~.ny karmienie noworodków 

i ssawców mlekit>m '!.\"t"i•i·z··, 
(
" ' '"" ,t.f:t'Tlł 
11 nas - wyłąmmic krowiem·i." 

Za~tąpienie .mlckn lndi;kicgn -~
mlekiem krow1em jest jedna z ua·
cz~st~zych prqcr.yn ś1niert~~lno'"-~. 
dz1ec1e · · .. ci 

, . ,ceJ, pomewa:l karmienie 
sztnez~e1• .powotlnje barfl7.o CZl''4to. 

i;zczego me w lecie, nicul1:c:t.~tlu~ 
choroby nar~.ą1l6w trawienia. 

. Opuszczając tu szc'!.egt"iły tyczaee 
się własno~ci mleka'·:· _ in·z)·toc'!.e 
tylko tabhcz~ę, oznacznjąt~ą ile 
poka~·rnn w mą.gu doby nrn otnw
szawiec S'ltncz?ie karmiony fw· grit-
mach p. \Vag1). · · 

1 ej połowie 1 
2ej '" " 
2im tygoclnin: 

tygochia: 150 
200 
250 

mleka kro w„ 250 WOlly: pod z. na 8 1l;i · 
200 ., n 

·n 

.,, 
.,., 
. ,., 

Sim ·,1 

4tym „ 
2im miesiacn 

" 
300 
::150 

życia: .±00-450 

.,., 

..,, 

3im • 
" 4ym „ 

5 " 
6" 
7 " 
8 " 
9" 

„ 
" -„ 

" 

500-550 
600-650 " 
700 -750 Il 

.„ 
" 

„ 800 
900 

1000 
1200 

" .„ 
" 

,. 
., ' ll " .„ " 

„ 
N a ka·t.cle 100 gramów wody na
ileży dorlawać 4 grrtmy .cnkrn. (P. 
.Soxhleta przyrząd). · 

Kartofle. Pożywienie zawiera
_',j ące prawie tylko worlauy węgla 
.(1 / 5 ) i wodę (4/ 5 ). Uży\vane sa 
kartofle jtiko dodatek llo mh~s:i,: 
.clo zup. Głównn rola kartofli w "po~ 
:ży·vvieuin na tern polega, że wrnz 
-z okrns;.1ouymi kartoflami łatwo 

może spożyć 0zlowiek znaczne 
,ilości tłuszczu: Dla rhieci d wn
·1etnicb kartofle tłuczone, ten-te, 
$ l:naslern są jnż zupełnie oLlpo
""Nieduią jarzyną. 

_ Niedojrzałe, zn.równo jak "i pt•tej
s:załe (stare), kartofle zit\'vierają sil
n:ią trncizn<i (solaninę). 

,, 

" " ., • 8 
250 . 8 

200 s 
,. 250 • .') 
"-WO-J51) .. 
„ 400-±i'iO " 
" 400 -:3ti0 " 
" 300-3;)0 ,. 
" 200 ., 

100 „ 
„ 

,, 

~ ~ u 
li 
ti 

d 
tj ., 

J\Ilode lrnrt\,f!e nie za wier:1 j a 
prawie wcale cu1~ci rwi.rwn\·(·h· 
i są truclno straw~~. Z·.1p'41;~e IZa!'
totle rozpor.1rne można z 11a:;tt•1ll!ja
cych or.nak: 8;~ miękkie; • m:1(a, 
pbmy ni_ehiesk:tl'r"e, z kt1'iryd1 w~~.: 
plywa crecr. lH·mrntua, ,;lo1lkaw:L. 

'

1 

uiepi·zyjemnego ;;;tpachu 1 kartotle 
' ZllHLl'Zllll:;te): ~<h· z "Za'"ll'\iidt ll't 

I powierzt;bni , k arto!la "'w\·rast:Lj;~ 
1 bin~~ wyro:-itki (kartotlc ,;t:;rl' 1: ;!i°L:y: 
: czę,;c kartolla je:>t Ci'i:L!'lrn (knrt11t'el 
tiległ zara'l.ie). 

Kaszel. S;,ere!.!· J,;:,;leiu n:.h nu.-

głych i krótkich 'ł·uchó\v 'vnleeho-
1 wych, przy C'!.Clll \V.)TZUCOl~e z pe
' wrn1 silą pnwietri'ie mwsi z r4obą 
i ciała ohee z dróg odd,yi,Jwwych 

•.1·:<· 
d 
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(plwocinę). Przyczyną kaszlu jest 
właśnie podrażnienie tych dróg 
przez ciała obce; tym sposobem 
kaszel .jest aktem samóobrony o~·

ganizmu, który dąż:;:- ~o . poz~yma 
sie. lJrzyczyny podrazmema.. ~1?1ne 
powietrze, gazy ostre --'--- ~razmące 
oskrzela, mogą wywołac kaszel. 
Ale nie tylko podrażnienie os krze:~ 
wywołuje kaszel, .toż. sam? czymc 
może podrażnienie opłucneJ; kaszel 
może ):Jyć wywołany i przez cho
robę nerwów1.1. 

Długotrwający kaszet męczy 
mieśnie oddycbowe, - czasem (np. 
przy kokluszu) uszkadza tkankę 
płucną. 

Przy kaszlu zależnym od chorób 
dróg oddychowych wyksztuszaną 
jest plwocina; dzieci dopiero ocl 
jakich lat pięci.u wieku. umieją 
wypluwać plwocmę; młodsze po
łykają plwocinę, która wy~osta~a 
się z dróg oddychowych; Jedyme 
przy wymiotach widzim7 ~ydala
ną plwocinę małych dz1eeJ. 

Kaszki. Ziarna zbóż różnych, 
oczyszczone, dają nam t. z. kasze. 
Rozgotowane w wodzie lub mleku 
stanowią one łatwostrawne pożywie
'nie zawieraJ· aceprzeważnie wo dany 

' ' . l 
WeO'la*· pożywnóŚĆ kaszek zwie c-

"o ' ,:; 
szamy przez dodanie mleka, masła, 
cukru, soli. 

Kataplazmy. Działanie ich po
leO'a na wpływie ciepła wilgotnego; 
~ . 

z chwilą, gdy kataplazm ostygme, 
działanie jego lecznicze m>taje. 

Katar. Jest to cierpienie błon 
śluzowych, które są przy katarze 
przekrwione i obrzmiałe; zwykle 
wicMmy wtedy zwiększone wydzie
lanie się ślmm z powierzchni błon 
śluzowych - „katar wilgotny"; 
w przeciwnym razie mówimy o ka
tarze „suchym". Katarem dotkniętę 
być mogą błony śluzowe: nosa, 

gai·'dziel~, kf~_tani, osk~·z~li, bhinw 
śluzowa kiszek,. oczu, i rnne. 

Katar iio'ifa'.:: Katar ·X· nosa Ul 

szaw'ców · nła' znaczenie bardzo 
waź~ej choroby. Obrzmienie bło-· 
ny śluzowej i obfita ·wydzielina. 
zatykają ,drog~ no.sowe, więc s~a
wiec oddychac może tylko przez: 
usfa. Że zaś dziecko,. ssąc, musi 
zu1iełnie zatkać brodawką usta, 
wię_c przyj ednocześnie zatkanymn~
sie- oddychać nie może; wypuszcz'a·. 
zatem co chwila pierś, by powie
trza zaczerpnąć, a z czasem, zmę
czone, zupełnie przestaje ssać .. 
Dziecku taki em u należy pokarm 
łyżeczką do ust wlewać.i możliwie· 
szybko starać się je z kataru wy-
leczyć. 

Ale i drugie istnieje źródło nie-·„ 
bezpieczefa!twa z powodu katarm 
u ssawców. Mianowicie; dzieci, 
małe, śpiąc, przyciskają język do· 
podniebienia, przez co zatykają· 
sobie jamę ustm1 1 - a oddychają 
we śnie wyłącznie nosem. _Więc 
też z chwila zatkania nosa nie· 
sypiają, ho b~dzi je duszność. 
Ponieważ katar nosa jest cho

robą zaraźliwą, należy, ocl ssawcu. 
odsuwać wszystkich, którzy irn' 
katar cierpią, a gdy już istuiejc· 
katar, leczyć tę chorobę n ssawca. 
troskliwie. 

Kawa. Napój mający znaczenie 
używki jedynie; pożywność kawy 
znlm~y od dodanego do niej mleka, 
śmietanki, cukru. Kawa jest na-· 
pojem dla dzieci wielce nieodpo
wiednim. Jedynie chorym dzieciom 
dawać można kawę, jako środek 
pobudzający, narówno z wysko
kiem. Szczególnie dzieci rodziców 
nerwowych jaknajclłużej należy 
trzymać z daleka od kawy. 

Kawior. Jajeczka pewnych ryb,_ 
solone, używane są jako pokarm. 
Kawior jest pokarmem pożywnymi 

ł 

I. 
I 

I 
I 
I 

'i łatwo strawnym;_zawiera białko* 
i dużo tłuszczu*. - . · 
. Kąpiel.. Kąpiele -sl#żt1 do utrzy

·mania w czystosci s1~ó\·y *; w wie:. 
Ilu. pi·zypadkach stanowią 'ważny 
·czynnik leczniczy, , ·: · ' 

Noworodek otrzymuje kąpiel cie
płoty 28° R.; . t,aką kąpiel należy 
:stosować tisawcom co dżień, zniża

jąc powoli, ciepłotę do 26; a nawet 
.25° R. Kąpiel tr.wać powin.n~ 4 clo 
.5 minut, w którym to czaiiie na:
leży skórę dz,eclrn rozciet;ap i·ęką. 
Dokładne nsuszenie ciała prześ~ie'
.raclłem ogrzanem eh~:oni od zażie
bienia,. ~jeśli. przy ·teril liami~ta
n1y, by drzwi i ok~A · pokoju, 
w 1\.tórym się qżie~ko' kąpie, były 
':podczas' kąpieli zamknięte. w ką-
11ieli dziecko póvvirino '.być' ułoż.one 
11a Specy~~.nej sła~c,e,: }r~ytrtoco_w:ti'
!Jie~ do. bol<ów .~~1np~,,1,~;'nY(}~lo~fę: 
,ga,1ąceJ do dll'a. Po~lc~ąs. ~ąp1ęh 
•myjemy głowę dziecka wodą z my~ 
·iłłem, a po k~wieli -- usta, c~ystą 
wodą letnią (nie kąpielową!) · , 

Dzieci s~arsze, kąpiemy jnLrza'.. 
.dziej, w wodzie 2.5n i 24° R. · 

Ciepłot~ o.l~1;ęś1Umy ztiw8ze cfo;
;płomierzem*, 'rdgdy ręką. . . ' 

Kąpiele ~ló, oczyszczani'a ciał\t 
,g}uz.ące 'przyrządzamy z - wody 
-miękldej' . :cerl'źąc,„' zawilze 'przez 
:płótno tę woqę }y clnyili nalewa
n,ia jej do wanny. 1C4t'iiele lecz:... 
,nicze stqsujemy · 

1 
i przyrządzamy 

:sfosowl).ie do przepisu leka1;ża. 
Kąpiele błotne. · K~wiel~ le.czni

·cze, k:t()rych odrbżnia1J1y l~ilka'. ocl
min 11: 1) żelazne, t. 'z.1,l:iorowinowe; 
2) błotne sini·ezane, ··i· ·3 )'• błotne 
:morskie. · · , ' · 
· Kąpiele igliwiowe. K~~piule lecz

ni9ze, aromatyczne, pr.żY;rządzaj ą 
,się p1'.zez doflunic wyciągu · igli:.. 
'\Viowego (u nas-Grodzisk\ego) do 
wódy kąpielowej. "' · 

.Kąpiele mineralne. Kąpiele: lecz-
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nicze, polegające na użyciu do ką
pieli .. wody, zawierającej pewne 
~wle. i gazy. Dla dzieci i.1źywamy 
najczęściej t. zw. solanek czystych 
lub s.olanek jodobromowych. 

Kąpiele morskie. U dzieci ma
łych sfosujemy wodę morską 
w wannach; ciepłota 25-26° R: 
starsze mogą się Już kąpać w rno~ 
l'Zll. ' 

Kąpiele z otrąb. 2 do 6 funtów 
otrąb pszennych, zawartych w wo1·
ku płóciennym, ę:otowa:ć •v ciągu 
pi)} godzihy w 4 do 8 kwartach 
wody; odwar wlewamy do wanny. 
Leczniczych wła_sl'!ości nie posia-
daja. · .. ' 1 ., 

Kefir. Napój bardzo pozywny 
i łatwo strawny. Priyrzą~lzamy 
go w sposób następujący: Swieżo 

kupione grzybki kefirowe kładzie
my do wody ciepłej (30° R) 1 na 
kilka ( 4---5) godzin, nastripnie 
przekładaniy je do szklanki' z mle
k'foin, ~{.tóre · 2 razy ha dobę z-r±iie
nlamy; ·\v n:ileku grzybki leżą przez 
dni.' 5 do. 7. ' Dopiero z takich 
grzybków'przyrządzumy kefir. Wy
b1·awszy (1-2 łyżki g•1·zybków 
nżyjellły n.a kil.żele· 2: szklanki mle
ka} n_iljdrobniejęże grzybki i po
szarpawszy P,alc1imi większe z nich, 
rzucamy je clo 1n,ląJrn, n.ajlepiej 
pi·zegotowa\1ego . (p'.rżez jak~e ~O 
minut) i o:>tuclzonego, i wlewamy 
do J.noenego n'~czy't'lia; haczynie to 
pozostawiamy, · nakryte mu~linem, 
przez 7--8 go'dzin w pokoju ('o uie,
płocie koło 15° R.). Po tym cza
sie dobrze. kłócimy zawartość. na
.czynia i przecedzamy ją do bute
lek, lłtó1:e wypełniamy do 2/ 3 oh
J~to~cl. i szcielnie zamylunny ciy
st'yQ:i ( wygoto"'anym )'korkiem; do
brzę jest k()J'e1c do· butelki przy
wiazać. Butelke, zamlrnietą szczel
nie; kładziemy ·w po koją~ w~trzą
sając co jakie 2 godżiny.' Po 
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upływie doby mamy kefir jedno
dniowy, po 2 dobach -dwudniowy, 
średni, po 3 dobach-mocny, trzy
dniowy. Naturalnie, używając :,1;byt 
małych ilo~ci grzybkow, lub sta
wiając kefir w zimnym pokoju, 
otrzymamy napój właściwy poźniej, 
a używając większych· ilości, przy 
wyższej ciepłocie, wcześniej, niż 
to wyżej opisano. . 

Grzybki, po przecedzeniu pozo
stałe, wymywamy wodą i znowu 
używamy do nowej porcyi mleka 
przegotowanego, co powtarzać. mo
żemy wielokrotnie, jeżeli tylko 
starannie przemywać będziemy po 
przecedzeniu pozostałe grzybki wo
dą czystą, a co tydzień-·pół pro
centowym roztworem sody. 

Naczynia, w których przygoto
wujemy kefir, myć trzeba sta
.ranńie. 

Dobry kefir poznajemy: 
1) jeżeli butelki z kefirem goto

wym nie wi>trząsaliśmy przez kilka 
godzin, zawartość jej powinna się 
rozdzielić na dwie wyraźne war
stwy, które się p1·zez lekkie kłóce
nie '.!..nów łatwo mieszają; 

2) piana, przy wstrząsaniu do
brego kefiru powstająca, składa się 
z dużych pęcherzy, powoli :·mika
jących; w złym - pc~c}l('lzc są 
drobne, nikną szybko; 

3) dobry kefir tryska r. butelki, 
pieui się, ma konsystencyę śmie
tany, smnk kwaskowaty, nie wy
wojuje na języku osiadania kawał
ków iwarzon ego sem. 

Kiełbasa. :Miesżanina: mięsa sie
kanego, korzeni, chleba, maki. Po
karm dla dzieci nieod p~wiedni. 
Niedostatecznie. wygotowana kieł
basa wieprzowa zawierać może 
włośnie ·r.· (trycl1iny); pod wpływem 
drobno~strojów * powstaje w sta
rych kiełbasach bimlzo silna trn
cizua, jad kiełbasiany. 

Kiła, przymiot (syfilis). Chorobw. 
zakaźna, powstująca przy bezpo
średnierp zetknięciu .si<t z oso lJ ąi;. 
c11orą~ · Objawa~i tej choroby s~. 
wrzody, ~ysypk.1 skórne, a z cza-· 
sem i cierpienia koflci, nerwów· 
Często bywa z rodziców na dziecf 
przenoszoną; z mamki na ssawc:.t 
(lub z ssawca na mamke) równie~: 
sie. zarazek przenieść m~ze. 

W czesne leczenie zapobiega llil

wsze ciężkim skutkom tej bardzo· 
upowszechnionej ehoro by. 

Kiszek drobnoustroje. 'l'ak n a-
zywamy te wszystkie gatunki dro
bnoustrojów*, które znajdujemy 
w przewodzie kiszkowym czło
wieka zdrowego .. Jakkolwiek dzie
cko rodzi sie z kanałem trawien-· 
ny.m Jąłowy~*. t? już w parę go
dzm p'9,, narodzenm wydalane wy-

. próżu:ieni11.,zawierają drobnoustroje;:. 
dr. kiszek należ'ą dó gnilnych*, ale 
nie brak wśród nich, i gatunkó,·v,.. 
które przy sprzyjnjących oko
licznoś~iach stają się chorobotwór
czymi. Do takich okolicznoBC i: 
sprzyjających 1111leżą: zaziębienie.,. 
przejedzenie, pokarm trudno str u -
wny, poknrm zepsuty, upały, g·o
rączka, czasem - przcsJracl1, zmq
czcuie. Wszystkie te wpływy zmic-· 
ni11ją o~porność: ustroju dziecięcego„ 
dzięki czemu też same drobno -
ustroje .. ·które dotąd bez szkody 
dla ustroju w kiszkach wegeto
wały ....,,.., stają siQ przye7.yną cho
roby. 

Kiszek, katar. Pry.ye~y11ą tt j 
choroh.)j by,,vu: pokarm niewłaści
wy, ktory rozkładu. się i gnije po<l 
wpływem drobnoustrojów, lub zbyt 
wielka ilość pokarmu spożytego;. 
.zaziębienie, utrudniające trawienie 
pokarmów, ktÓl'e zwykle llyły do
brze znoszone. Objawy głównc-
pole.\!'.aJ·a na bien·unce* 0·01·aczce"I~ 
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bólach. ~eżeli katar kiszek trwa. 

dłur• k ł :.t:.ej - na~ywamy go: ~rzewle-
.o!S .Yn:i (chromcznym); pociąga za 
d??ą zanik, t. j. wychudzenie, ciała 
k ~l.ecięcego, ponieważ spożyty po-

a rn:i_ nie jest trawiony. 

1 
byeta przy katarze ostrym po

p ega, n a odstawieniu mleka (na czas 
~ e"7ien przez lekarza wskazany) 
l~rniast ·którego dajemy wodę: 
k e ~ą herbatę, wodę białkową*, 

le:tki*, buljon*. Przy katarze 
Przewlekłym dyeta bywa różna -
stosownie do stanu i wieku dzie~ka 
""\'V każdym razie musi być jedno~ 
:.;:ześnic bardzo łatwo strawną a po
zyvv na. 

_,, Kis~ek przemywanie p. Lawa-
Vtva. . 

Kiszki, jelita. Cześć przewodu 
~ravviennego, począwŚzy od żołąd-

?- aż do odbytu - nazywamy 
~1Sz.kami. Wnętrze kiszek wysłane 
J es_ t błoną śluzową, w której wi
d z.1 niy gruczoły wydzielające soki 
tra 'Vienne i gruczoły chłonne -
vvsysające strawiony pokarm. Ścia
ny kiszek zawierają w sobie włó
k na mięśniowe, dzięki czemu kiszki 
Ina.ją zdolność po1mwania zawar
tości (w kierunku od żołądka do 
odbytu). Zawartość kiszek stano
'Vi : pokarm, który się tu dostaje 
z żołądk3, wydzieliny gruczołów 
1:.1:avviennych,, "'.ydzielina wątroby* 
(zól:ć ), wydz1elrna trzustki*, dro
bno ustroje*. 

Z a wartość kiszek zostaje sto
soirvnie do rodzaju pokarmu, 

1

który 
spo:Ływ3liśmy, i stosownie do skła
du soków trawiennych, w m~asie 
przej 8cia od żołądka do odbytu -
tra ~ioną ·r.·); cr.ęści strawione WE\y
sa.n.e bywają przez gruczoły chłon
ne; reszta - dla ustrnju nie uży
teczna, zostaje od czasu do czasu 
vvydalana. (P. Wypróżnienia). 

Kiszkowy sok. Wydzielina gru-

;)9 

czolć~w . kiszkowych, służąca do 
tra wiem a pokarmów. 

Klatka 1>iersowa. Górna cześć 
tułowia, otoczona mostkiem żeln~a-

. 1 ' m1, n-ęgosłnpem. Płuca serce -
leżą. wew~ątrz ~latki piersiowej. 

Mtę'.tko~ć ko~c~ przy krzywicy* 
sp1:aw.ia, .ze koser klatki piersiowej 
ug~naJą się, skrzywiają, powodując 
u~1~k n~ ważn~ narządy wewnątrz 
nieJ lezące. Takie skrzywienie 
bywa l:lkutkiem np. noszenia dziecka 
zawsze nu tern samem reku niaitki 
t. j. stałe pochylanie dzi~clrn w je~ 
dne strone. 
. ICości d;iewcząt młodych poddajH, 

st~ ła~wo uciskowi gorsetu, który 
tez z~iekształca klatkę piersiową. 

Kletk. l\Iało pożywn11.1 ale .bar
dzo łatwo strawna potrawa. Lyżke 
dużą ka~zy perłowej Qęczmiennej) 
moczy się przez 12 godzin w wo
dzie ~i~nej, potem wypłókuje 
w l~tmeJ, wsypuje do garnuszka 
kamiennego, nalewa 1~ siklanki 
wo~y, gotnje 2-3 godziny, dolc
waJąc wody, gdyby się wygoto
wała. Po tero - wrzucić ka wałek 
masła, szczyptę soli i przecedzić 
przez sito. Zamiast z woda O'oto-

, ' ,;; b 
wac mozna wymoczoną kaszę z ro-
sołem (np. z kury); 1wzed poda
niem zaprawia sie taki klelk. żółt-
ldem. • 

Klej zwierzęcy p. Gala1·et1J. 
Klimat. Tym wyrazem oz~acza

m! . własn~ś~i atmosferyczne danej 
mieJSCowosm. Charakter klimatu 
zależy od położenia geograficznego 
danej miejscowości, od wzniesienia 
nud poziom morza, ocl panujących 
wiatrów, od własności gruntu, od 
położenia w blizkości wody, lasu, 
błota, pustyni, od ilości deszczów, 
i t. p. warunków. 

Klimat wywiera bardzo ważny 
wpływ na zdrowie. 

Klimatyczne leczenie. Miejseo-
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wości mające warunki klimatyczne 
zdrowe stanowią środek leczniczy 
11iesłycha11fo ważny~ U dzieci sto
.snjemy klimat odpowiedni jako 
lek w wielu bardzo chorobach np. 
ffJrzy ogólnem osłabieniu, niedo
krwistości*, zołzach'"', krzywicy*, 
chorobach dróg oddychowych, pod
C\'iaS zdrowienia po przebytych 
ciężkich chorobach i t. p. 

Ale jeszcze W<tżniejszcm jest sto~ 
sowanie klimatycznego leczenia 
w celu zapobiegania chorobom 
u dzieci wogóle słabowitych. 

W tym celn dzieci miejskie wy
syłamy na wieś, nad morze, na 
,;letnie mieszkanie", na „ kolonje 
l.etnie". 

Kokaina. Jeżeli pewnem, lub bar
dzo pfa wdopodo bnem, jest zatrncie'" 
kokainą (co się zdarza przy nieo
ględnem użyciu leku przeznacr.one
go np. juko krople do oczu), naten
czas, aż do chwili przybycia le
kiu·za, dajemy dziecku do picia 
koniak, ciepłą herbatę r, konia
ldem, wit1em, lub· wódką. 

Koklusż 1). Ksztusiec. 
Kolczyki. Przekłówanie usr.ów 

dzieciom -'-W celu zrobienia otwo
rów na kolczyki - jest barba
n~y:llstwem, które wśród świata 

eywilizow :.mego powoli wygasa„ 
Kolebka. W celu sztucznego 

odurzenia dziecka, by prędzej za
snęło, używano miarowego jedno-

. stajnego kołysania w kolebkach. 
Ponieważ sen powinien być natu
ralnym skutkiem zmęczenia -
wszelkie sztuczne środki ku wy
wołaniu snu użyte muszą być po- . 
tępione. Kołysanie wpływa µrzy · 
tero ujemnie na krążenie krwi, 
szczególniej w c1-;aszce. Dla tego 
użycie kolebki należy potępić. 

Ale jeszcze gorszcm jest owo 
,,trzęsienie'' w wózku lub koszu, 

. jakiemu poddawane bywają dzieci, . 

ktlire wychowują się ber. kolebki. 
Dziecka ani kołysać w kolebce, 
ani trząść lnb wozić w wózku, ani 
„huśtać µo rękach" w celu uśpie

nia nie należy. 
Zdrowe dziecko uśnie spokojnie 

na łóżecz k.u (chyba, że je inaczej 
przyzwyczajono), n chore.-;- leczy{i 
należy, by usunąć przyczynę za
kłócenia snu. 

Kolki. Bóle w brzuchu napado
we. Przyczyną kolek llywa : za
parcie*, f'ermenta.cya* pokarmu 
w kiszkach, lrntat· kiszek*, cza
sem - oziębienie nóg i skóry. 

Kofonje wakacyjne, letnie. Kli
mat „miejski" i klimat „pokojowy" 
:;zczególnie zgn briie dział"a na orga
nizmy dziecięce, rozwijające się (p. 
Wzrost). Dz.ieci rodziców ubogich 
mieszkają w ciasnych izbach, ba
whł się w brudnych sieniach lub 
na cuchnących pod wór kach. U mo"'" 
żliwienie dzieciom miejskim tej 
kategoryi przepędzenia jakiejś czę
ści roku, choćby dwunastej, lub 
piętnast1c~j, w warnnlrnch zdrowych
jest wielkiem tlobrndziej_;;twem. 'rą 

myślą powodowany n rządził w l"O'" 

ku 1876ym prtiboszcz z Zurychu, 
Bion, pierwsze t. z. kolonje waka
cyjne. W obecnej chwili we wszyst
kich państwach cywilizowanych 
miasta wysyłają dzieci rodziców 
ubogich na wieś w czasie lata. 
Dokładne badania lekarskie do'
wiodły, że nawet parotygodniowy· 
pobyt na w~i znakomicie i trwale 
oddziaływa nu zdrowie dzieci 
miejskich. Próc•1, powietrza czy
stego sprzyjają temu wynikowi: 
:;trawa zdrowa i posilna, czystość, 
stała i umiejętna opieka. 

Parotygodniowy . pobyt na wsi, 
w nowem otoczeniu, wpływa też 

dodatnio na rozwój intelektualny;· 
a odpowiednia opieka wpłynąć 

może dodatnio na rozwój moralny 
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·dzieci tej kategoryi, zwykle sa
mopas, bez nadzoru, wzrastające. 

Komórka. Wszystkie tkanki cia
ła naszego składają się z drobniut
kich cząstek, zwanych komórkami. 
Każda komórka jest oddzielnym 
-0rganizmem; samoistnie żyjącym, 

t. j. knrmi~~cym się i rozmnaźają
jącym. Zdrowie danej. tkanki za
leży ocl zdrowia komórek,. z któ
rych ta tkanka się składa, i od 
normalnego stosunku wzajemnego 
między komól'lrnmi. Jedna tkanka 
różni się od drugiej (np. tkanka 
nerwowa od tkanki mięśniowej, 
kostnej, gTuezołowej) - whsno
:ściami komórek, z których się 

składit . Miesi en dlti. tego sie kur
-0zy, że zdoiności tę posfadaJą te 
komórki, z których miesicń: sie 
:składa, i t. d. Wszystkie sprawy 
:Zyciowe, rozegrywają się w ko
mórkach, które odżywiaji~ się, 
pracują, rosną, słabną, chornją, 

·obumieraj f~ i t, d. . 
Koniak. Napój wyskokowy otrzy

mywany z wina. Jest to naj
wyższy gatunek wódki. · 

Konserwowanie środków spo
.iywczych. Mu na celt1 doprowa
dzenie Śródków spożywczy0h do 
stanu1 w którym możnn. je in-ze
ehowywać µrzez możliwie długi 

-czas bez zmiany ich dobroci i war
tości odżywczej. W tym celu uiy
wane są sposoby różne: 1) Wysu
szanie czyli pozbawianie wody . 
2) Przecedzanie przez filtry *; te 
·-Ostatnie zatrzymują wszystkie, za
warte w danym płynie, drobuo
nstroje gnilne* i zaczyny fermen
tacyjne. W tym też celu -pozba
wienia drollnow>trojów, stosuje się: 
;3) Oziębianie. 4) OgTzewanie. 5) 
Dodawanie środków pr1-;eciwg·nil-
11ych *. Bez względu na to, kt6ry 
ze sposobów wyliczonych został 

użyty - naczynie zawierające :po-
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żywienie musi być szczelnie zam
lmiętem - w przeciwnym ra
zie z powietrza docl10dza doń 
drobnoustroje, które rnzłoż~i kon
serwy. 

Rzec~ prostit, ·że mając do wy-: 
boru między konserwami a pokar
mem świeżym, temu ostatniemu 
należy da<l pierwszelrntwo. 

Do żywienia dzieci używamy 
konsorwów tylko w razach wyjat-
kowych. · 

Konwulsye p. D1·gawk1:. 
Konstytucya l'· TYięź. 
Konstytucyonalne choroby p. 

Ust?'ojowe eh. 
Korzenie. Pieprz, imbir, gwoź

dziki, i t. l>· i>rzypruwy maj~~ zna
czenie używek*. W ilości 1.iie 
wielkiej pobudzają apetyt i .tra
wienie; w nadmiarze używane by.
waj11 l>rzyczyną clwrób iołądka. 

Do. pożywienia llzicci korzeni. jak 
WS'..t,e]kich używek, (L()(lawati nie 
mtleży, lub rlodnwać je w barrhm 
nikłych ilnśeiach. . 

Krążenie krwi .. Dzidd dzinlal
uośei serc1:1* krew nieu~tannie pły
nie w tętnicaeh*, żyłach*, naczy
niach elt lmmyclt·Y:o lJl'ZYllOSząc ko
ll!Órk.Olll tknnek pożywienie i m10-
1:1ząc z sobą matcryc przez tkanki 
znżytc. 'ren nieustanny ruch krwi 
nazywamy jej kn1żci1iem. 
. Krew. Płyn knlżący pn calem 

eieło; clostarcza. komórkom pnty
w'ienia, kt6re eto krwi llopływa: 
l) z ]! luc (tlen) i 2) z kiszek (po· 
lrnrmy strawione). Jeclnoć·heśnie 
krew uuo.-.i z komórek materye 
przez ostatnio już znżyto; tych 
materyj pozbywa si•i krew przez 
płuca, nerki i skórę. 

Krcw,. Jffzeplywaj~1c przez phwa 
i skórit, ndrlaje otaczającemu na~ 
powietrzu część eiepła orgaub1mu. 

Z serca* lewego wypływa krew 
t~tuicza, ja'<no-czorwona, zawiera-
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jąca duźo tlenu, który krew otrzy
muje przy wdechu płuc; wraca 
zaś do serca prawego, obieghizy 
całe ciało, jako krew żylna, ciemno
czerwona, uboga .w. tlen, bogata 
za to w kw. węglowy. 

Krew składa sie z części płyn
nej, z>vancj osoc;em. i z części 
stałych tak zwanych ciałek krwi, 

' 1 . których odróżniamy dwa rOl zaJe: 
czerwone i białe ciałka krwi. 

Kre\v stanowi 1/ 13 część wagi 
ciała człowieka dorosłego ; u dzieci 
stanowi ona tylko 1/ 19 część wagi 
ciała, więc diieci mają, w stosunku 
do wag·i sweg·o ciała, mniej krwi, 
niz dorośli. Dla tego utrata krwi 
jest dla dzieci groźniejszą, aniżeli 
dla dorosłych. 

Krew tamujące środki. Są to 
środki lekarskie, które ścinają 
krew, t. j. sprzyjają tworzeniu się 
tak .zwanego skrzepu - korka, 
zamykającego miejsce, przez które 
krew uchodzi. Najpospolitszym 
środkiem w tym celu uźywanym 
jest płyn zwm1y: półtorachlorek 
żelaza; rozcv.ynem tego plynu 
zwilżamy czysty kawałek wat.y 
-Opatrunkowej i uciskamy nim ranę 
(watę napojoną tym płynem sprze
clają jako „watę hemostatyczną'' 
w a1itckacl1). P. Krwotoków ta
mowanie. 

Krochmal. Odmiana wodanów 
węg·la*. Ziarenka krochmalu v.naj
clują się w pokarmach roślinnych. 
Pod wpływem fermentów krochmal 
zamienia się na cukier i jako taki 
zostaje w narządach 1rawienia * 
wessany. Z rnków trawiennych 
włarmość zmieniania krochmalu na 
cukier mają fermenty znajdujące 

się w Slinie * i w wydzielinie trzu
stki*. 

Krople. Krople używane bywa
ją po 5 do 30 na raz, z wodą, 
wincrt1, na cukrze. 

Ponieważ krople zawierają 'hWY

kle vvyskok (spirytus) lub eter -
nie należy ich w blizkości światła 
odliczać, bo się łatwo zapalają. 

Najłatwiej odliczać krople za
warte w umyślnie do tego zbudo..., 
wanej flaszeze, w t. z. kroplomie
rzu. Ze zwykłej flaszeczki odli
czamy krople w ten sposób, że 
zwilźamy jeden brzeżek na szyjce 
flaszki, a lek spływa wzclłuź te
g·o zwilżonego miejsca; Jeżeli 

prv.y liczeniu kropel omylimy si'f, 
wylewamy nieostrożnie odlaną ilość 
i obliczamy na nowo. 

Krowianka p. Ospy szczezn"en ie. 
Krtań. CzęM narządu oddecho

wego, leżąca pomiędzy gardzielą* 
a tchanicą*. Pr~cdstawia się w po
staci rury, o ścianach z chrząstekr 
wewnątrz której leźą fałdy zmme 
strunami głosowerni '*. 

Krup p. Dławiec. 
Krwawiączka. Skłonność <fo 

krwotoków, a raczej - oddziedzi
czona wada, polegająca na tcrnr 
źe krew z najbłachszej przyczyny 
w dużej ilości uchodzi, ponieważ 
zwykle środki nie mogą upływu 
tego zatamować. U ludzi z tą 
skłonnością unikamy, o ile można, 
wszelkich operacyj. 

Krwionośne naczynia. Rurki 
przez które krew krąży pf~ 

ciele. Odróżniamy: tę1nice* i ży
ły*. Tętnice są o wiele elastycz
niejsze od źył, mogą ::;ię kurczyć, 

zwężać i rozszerrnć; płynie prze'.r. 
nie krew od serca do tkanek, krew 
jasno-czerwona. obfitająca w tlen. 
Przez żyły plynie krew,od 1kanek 
do serca, krew ciemno-czerwona,. 
obfitująca w kwas węgfany. 

Krwotok. Wystąpienie krwi z na
czyli krwionośnych nazywamy 
krwotokiem; krew może przy krwo
toku wylewać się na powierzcllllil'): 
ciała, lub - <lo jakiejś jamy cia-
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la: lub, wreHz:eic, wylewać Hie 
w g·ląh' tkanek. Przyczyną krwo: 
toku bywa n~tjczęściej uraz: ude
rzenie, zarznięcie, ukłócie, ugry
zienie; czasem przyczyną krwoto
ków bywają zmiany chorobowe, 
które niszczą ścianki naczyń krwio
nośnych np. wysypka ~kórna przy 
niektórych •chorobach zakaźnych; 
u ludzi starszych ścianki naczyli 
krwionośnych (tętnic głównie) tra
cą swą elastyczność, stają się 

kruchemi, rlzic.;ki czemu łatwo ule
gają uszkodzeniu. Krew wystąpić 
moźe ź tętnic lub z żył. Krwotok 
tętniczy daje krew jasno-czerwoną, 
tryskajł~cą na pewną wysokość; 

krwotok żylny daje krew ciem11iej
szą, upływającą rćrwnomiemym 
powolnym strumieniem. · Banlzo 
często upływa jednocześnie krew 
i z tętnic i z żył. 

W celu zatamowania krwotoku 
naleźy się postarać, by krew ścięła 
się w miejscu, którędy uchodzi, 
by ze krwi utworzył się t. zw. 
skrzep - korek zamykający otwór 
w przerwanem naczyniu krwio
nożnem (P. Krwotoków tamowa
nia). 

Krwotoki nosowe. Krwawienie 
z nosa u chicci zalei.eć może od 
wielu przyczyn: od urazu; od dro
bnych owrzodzeń, tworzących się 
przy katarze nosa; od obecności 
polipów w nosfo; od utrudnionego 
krwiobiegu w płucach i narządach 
jamy brzusznej (takie krwotoki 
widujemy u clzicci uczących się, 
które sicdz.~ł dh- go w źle przewie
trzanych izbach l:lZkolnych i cier
pią na zaparcie). Krwawienie 
z nosa następuje latwo u chorych 
na niedokrwistość wszelkiego ro
dzaju, na blednicę, na gruźlic<), 
u chorych na dur brzuszny, i t. rl. 
Aż do chwili pomocy lekarskiej 

należy: kłaś(\ <ln nosa kawałki lo-
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du, lub kawalki waty hemostaty
cznej, zwiniętej jak knotek, lub 
kawałki waty opatrunkowej, po-· 
czem mocno nos ucisnąć. J cchio
cześnie kaźemy dziecku głęboko 
oddychać, a i:iami unosimy ręce 
jego do góry. _ Pl'zy siluieJszym 
knvotoku stosujemy gorące kąpiele 
ręczne i nożne. 

Krwotoków tamowanie. Najlep
szym środkiem w celu powstrzy
mania krwawienia jest ucisk. Ucisk 
w tym eelu stosujemy różnie; je
żeli krew płynie z rany rówi10-
miernym strumieniem - wystarcza. 
lekki ucisk np. za pomocą kawal
ka waty opatrunkowej, (lub t. z"·· 
,,waty hemostatycznej"), umocowa
nej bandażem. Jeśli krew wytry
ska jasno-c~.erwonym strumim1iem, 
na ten ezas ucisk wprost na ranę 
wywarty okazuje się cz~sto nie
dostateeznytn i wtedy, aź clo chwili 
przybycia lekarza, staramy się 

przycisnąć tętnicę leżącą powyżej 
rany, t. j. między raną a sercem,. 
a to przewiązując mocno, chustką 

np., miejsce powyżej miejsca krwa
wiącego leżące. 

Krynica. Żri'1dła wody żelazistej, 
kąpiele z kwasem węglanym, ką
piele borowinowe, zakład wodo
leczniczy; klimat podalpejski. Le
źy w Galicyi, o godzinę drogi 
ko11mi ocl stac~·i Muszyna-Krynica. 

Kryzys p. Goi·a,czlca. 
Krzyk. Dziecko lu-zyczy od 

przyjścia na świat: pierwszy od
dech - jest połączony z kriykiem. 
Później kn~yczy, gdy jest głodne, 
gdy mu niewygodnie leżeć, gcly 
wu mokro, gdy je co uciska, gdy 
mu cokolwiek dolega, gdy je co 
boli. N icktóre dzieci krzyczą, gdy 
nie si} noszone, huśtnne, gdy nic 
widzą matki, mamki lub nal1ki 
koło sichie - są t© dzieci źle wy-



d10w ywaue. Niektóre dzieei k.rzy
ozą bez żadnej widocznej p1·qczy
·ny - takie źle 't110.:1z;ł~ clotyobcz;a
sowe nrządzęnfo ::nvego życia 
{głównie - żywienie) wic~c na
leży wprowadzić w tym kiemnku 
zmiany; czas.en+ ~I! te dz.ieci nie
spokojne ---:- .potonistwern ro<liiców 
nerwowyoh. W każdem ra·de, krzyk· 
małych <lzieci nie oznacza zawsze 
głodu, jak to bardzo wiele os<'>b 
. sądzi, · uspakajając każdy krzyk 
dziecka nmlego - piersią. (1zęsto 

właśnie przclrnnnienie jest \)l'Zy
-czyną krzyku, z powo1lu niestra
wności. 

Dz.ie ei . starsze wyrnżaj::1 krzy
kiem, że im coś dolega, moralnie 
1nb fiz.ycznie, 

Krzywica, angielska choroba. 
Nader częsta ohol'Oba piennzych 
lat życia, kti.'n'ej skutki, gdy nie 
jest foczm1a, odbijają się powafa1ie 
11a całym ust.roju. Przyczyną po~ 

-\vtitanin: krzywicy są nichygie
nicz.ne warunki życia, głównie złe 
powietrze polrnjow~, ale i od!"ie-
1lziciona slabowi tość, zle orliywio
nie; wyniszczające choroby i t. p. 
wpływy przeciwzdrowotne. Istota 
krzywir,y polega głównie na opóż-
11ionem i warlliwem twardnieniu 
tkanki kostnej. Zapouieganie zja
wieniu się krzywicy polega na 
1irzestrzeganiu wszytitkich pr'.l.epi
sów hygieny dzieci.;eej : należy 

wyehowywać dziecko w powietrzu 
cz.ystem, dbać. o hygienę skóry, 
o pożywienie odpowiednie, lcc·~yć_ 

-energfo;mic wi!zytitkie cierpienia 
1lo wyni.~14czenia organi'.l.mu prowa· 
dzące i t. cl. ~rzy i~tniej11cej krr.y
wicy pamiętać nalei,y o r.apobie
ganiu złym jej slu1tkom, t. j sku
tkom zbytniej miękkości tkanki 
kostnej. Nie należy chieci takich 
ani sadz.ać zbyt wc11eśnie, ani 
sztL~cwie rlo chodzenia przymn~zać, 

bo wtedy kości miękkie krzywią 

się; nic należy dziecka nosić zaw.szq 
na tej samej ręce; nie należy ubie
rać je w oclziez obcish1; nic nale
ży dllioeiom takim dawać bnci-
k(1w. . 

Ksztusiec, koklusz. Ohmoba. za
ka:!;na, ccchuj:~ca się napadami sil
nego kaszlu. Ksztusiec pociąga 

czesto za sobą, sr.cr,eg'('1lnie u rlzieci 
sb{bych, chorol1ę pluc i z tego 
względu nic należy dzieci chorych 
na ksztnsiec pozo13tawiać ber.. le
c1,enia, jak to wielu czyni; jakkol
wiek pt;z.erwać choroby leczeniem 
nic. udaje sie, mnzna wszakże skró~ 
cić jej '1rwa;1ic i złagodzić prr.e
bieg, a tym sposobem · ochronić 
dziecko od złych następstw teg·o 
cierpienia. Zapobieganie ks11tuśco
wi polega na odosobiiianiu dżicci 
chorych od zdrnwych; "'. . e~1'isic 
epiclemji .ksztnśca .nic nal,ęży 
dzieci do :;z.kół posyłać, szez;qgól
nicj (lzieei słabowitych lub cho
robą płne zagrożonych. 

Kumys. N a pój przyrz~1tlzany 
'/, mleka kobylego przy pomocy 
swoit;teg·o fermentu, który rozkłada 
cukier mlecmy na wy1:1kok i kwas 
'".ęglany. Jest to napój łatwo 
strawny i pożywny. 

Kur. Ostra zakafarn choroba 
wysypkowa, p1·zypomiuającą odrę, 
lecz n wie le łagollniejsr.a. : 

Kwasami zatrucie. Jeśli dzie.eko 
napiło się jakiego trnjąceg;o kwasu 
(np. octu), natenczM, aż do przy
bycia· lekarza, dajemy mu w obfi
tości wodę, białkow~1 wodę»', roztwr>r 
sotly, roztwór kredy, 1;oztwór ma-
gnezyi. · 

Kwas węglany, dwutlenek węgla. 
Jest tn ga•t.. bat·dzo pow..;zechny 
w przyrochie. Powstaje on, mię

thy innymi. przy palenit1 się i pr;>;y 
oclclyehaniu. Powietl·ze, w którem 
wiele osób orltly.cha, prę!llrn na~y-
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ca się kw. wqgfanym i (lla tego 
pmvietrze takie ·musi być nclna
,i\rianem; bo zbyt wielka ilość kwa
su węg·lanego w powietrzu dla 
zdrowia ludzkiego jest szkodliwą, 

a nawet zabójczą. (P. Tlc~u. Otl
<lycbanie). 

Kwasy. Matei·je chemiczne, 11i1>z
e11ące ·tkanki eiała. zwierzęceg·n, 

z kt<'iremi Aie 11etkna. Silnh~ rn
zcie1;czone ln;'asy wła~nnści tej 11ie 
mają. z punktu chemicznego okre
ślają kwasy, jako takie związki 

chemicr.ne, którn, h~cząc się z tak 
zwanemi zasa<lamF· tworza nowe 
zwiazki zwane : solami. I odwro
tnie:" gdy, w pewnych warunkach, 
sól się ror.kłach - powstają 

kwasy .. 
Lampa. Płomię lampy rozg'l'w

wa pnwietrne i zanieczys11eza je 
kw. węglanym. Z tego pownrln 
pamięta:ć nalezy o tern, by: 1) 
dzieci, które się uczą, bawi11, nie 
trzymały gfowy r.byt blizkn lam
py, bo rozgrzanie głowy jest w tyeh 
warnnlrneh szkcirlliwe; 2) nie na
leży na noc znstnwiać w pokoju 
sypialnym lampy, która rlnżo tle
nu* '.I.używa i rlnżo kw. węglancgn 
wydziela. 

Lanolina.Delikatny tłnszuz otrzy
mywany z wełny owczej. Czysta 
lanolina irnsiada wlasnofici wysn
szająee, ponieważ pr11yciąga wodę, 

Jesli więc używamy lr..noliny do 
zmiękczenia skóry - 1l '· 1lajemy tln 
niej nieen wody. 

Lapis. Jeżeli pewnem, lub bar
dzo prawdopoclobnom, jest zn trucie* 
lapisem (saletrz.ancrn srebra), na
tcnc.zas - aż do chwili. przybycia 
lekarza - dajemy rlziecku dn pi· 
c.ia mleko i białkową worlę*. 

Lasecznik, prątek. Drobnonstr<')j* 
mający k8zta.H laseczki. 

Lawatywa, kiszek przemywanie. 
Wprowadzanie płynu przez odbyt 
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do kiszek może mieć na eelu :· 1) 
oczyszczenie, przemycie kiszek; 2) 
wprnwatlzcnie leku; 3) wprnwarlze-
nie pokarmu. . 

L. oczysze'.l.ające (wypróżniające) 
stmmjemy t1 dzieci z małych 'ilości 
płynu ciepłeg·ó, np. ·wody z uiewiel
kim dodatkiem soli kuchennej lub 
paru kroplami g·liceryny. Najła
godniej działaj~~ lawatywy z oliwy 
lub oleju sezamowego (2-4 łyżki) . 
Małe dzieci układa się na g;r;i:biet 
i unosi obie nóżki do góry, po
czem wprowadza się płyn do kiszki 
pr11ez nnkę ;i: na pół-twardego kau
czuku; nu· kę tę wprowadzić należy, 
posrnarowavi'szy ją uprzednio· 
zwierzchu oliwą, na jakie _2 do 3 
centymetrów w głąb' kiszki. Przed 
wprowadzeniem do kiszki należy 

przyrząd_ do lawatyw używany 
(strzykawkę lub balonik gumowy) 
nacisnąć o tyle aby u otworn 
ukazaht się kropla płynn; tym 
sposobem wyciśniemy powietrr.e„ 
które - wprowttclzone do kiszek -
może sprawić bóle. 

L. lccr.nicze wtedy tylko z ko-· 
rzyścią stosujemy, kiedy przed icht 
zastosowaniem opróżnimy kiszkę: 
za pomocą lawatywy. · 

L. odżywcze stosujemy również 

po opróżnieniil kiszek. Na lawa
tywy ocHywcze bierzemy : 

Białko, nieco soli, pół szklanki 
wody ciepłej, kawałek enkrn; 
rnoż1rn dodać pół łyżeezld koniaku. 

Pół łyżeczki peptonu (lub so-
ma tozy, nutrozy), pół szkhmki wo
dy ciepłej, pół łyżeczki koniaku .. 

Pół szklanki mleka ciepłego. 
Mleko z rosołem. 
Mleko, rosół, białko i koniak. 
Leki. Przy podawaniu leków 

należy ściśle i bezwzględnie trzy
mać się poleceń lekarza. Jedy
nie sen chorego przerwać może· 

systema;t.yczne podawanie leków_ 
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Rozróżniamy .. leki zewnętrzne 
1 wewnętrzne. Wewnętrzne to te, 
które przyjmujemy p1'zez usta do 
.żołądka. Innym sposobem stoso
wane leki nazywam.i zewnęt1·znymi. 

Leki przeclwwywać należy 
w miejscu chłodnem (nigdy na 
.słoi1cu), snchem. Silnie. dzinłają
.cych leków nie irnle~y stawiać 
wra11, z innymi na stoliku chorego, 
:zarówno jak wewnętrznych wraz 
·z zewnętrznymi, dla zapobieżenia 
-0myłkom. 

Za każdym razem . przed podu.
miem leku należy przejrzeć re
·Cepte. 

N~~jczestsze postacie lekl'iw we
wneti·znych sa: mikstury*, krople*, 
pro8z;ki* i, n 'tl'.tieci rzadko stoso
wane, pigułki. 

Lewuloza, cukier owocowy. Od
-miana cukru* znajdowana w roio
.dzie i wielu owocach, 

Likier. Napój wyskokowy z~ 
·ws,.,ystkich najwięcej tlla, dzieci 
„szkodliwy. . 

Limfa. Prócz krwi przez tkanki 
. ciała ludzkiego przepływa jeszcze 
jeden płyn; różni się on od krwF' 
tem głównie, że nie zawiera czer
wonych ciałek. Limfa przepływa 
~p1·zez wszystkie sr.cr.eliny w głębi 
tkanek, płynie przez naczynia lim
f u.tyczne·x· i w lewa si~ do żył. 
,Limfa lrnśreduiczy mię<hy krwią 
i tkankami ciała, unosząc z tych 
,o.>tatnich rnaterje zużyte i <lo~ tar
cr.a,jąc im. rnaterjału odżywczeg·o. 
Przepływnjf\C przez rnwzyuia lim
fatyczne, napotyka limfa grnc>r.oły*, 
które gra.iii rolę :filtrów·Y' limfy 
,(w gruczołach osiadają up. drnbnn~ 
ustt·oje·•·, ztuijdt\il.1!ce się w limtie). 

Limfatyczne gruczoły. Tlrnnka 
tworząca g1·nezoły·r.· limfatyczne ma 
taką budowl;i, że zatrzynrnje w so
bie, wszystkie zanieczyszczenia, 
jakie >mwarte są w przeplywajf1-

cej limfie. Jeżeli ilośó tych ~a.
nieczyszczeń nie Je:;t zbyt wielka 
gi·uczoł je niszczy; w przeciwnY n1 
razie nl·~ga sam w walce i , staje 
i':lię niezdolnym cło dalszej pracy 
choruje. Jeśli w limfie znaj cl uj ą 
~ię' drobnou~troje w ilości uiewh~l
ldej, lub drobnoustroje nie bardzo 
do życia w danym organizu::iic 
ulolne - natenczas je gruczoł li ~:n.
fatyczny pokona; w przeciwnyl.n 
razie - drobnoustroje osiad .u.ją 
i rozmu.ażtt.i~1 się w gruczole, który 
wtedy staje się chorym. 

'vV .bardzo wielu razach t. ~w. 
skrofuły s~~ skutkiem tego, 'l;e 
w grner.ołaeh osiadają laseczniki 
grnWcy. 

Limfatyczne naczynia. Przez na
czyniu. limfutyczne płynie lim fa: 
'/, tkanek do naezeń krwionośnych; 
r. uaczyi1 krwiono,foyeh do tkan ck; 
z kiszek do uaczy11 krwionośnych. 
W pienvszym kierunku płynie li1.11-

, fa zawierająca materye przez tluL u -
ki zużyte; w drug·im - polm. r rn 
dla komórek; w t1•r.ecim - poka rui 
strawiony w kisr.kach . 

Lipanina. !Ylięszanina czyBtej 
oliwy z kwasem oleinowym .• Tak.o 
i:imaczniejsza używam1 jest zaroi :.u~t 
tra uu*. 

Liszaj. Niennnkowc oz111icze11 ie 
wielu różnych wysypek skórnych. 

Lniane siemię. 'rłuc"',onc uży~Ya 
się do kataplazmów*. 

Lód. Lodu używamy do oz i q
hinnin. zal'ówno pokarmi-.w, j u.k 
i tlrnnek ei a la. W cel n osktt n i o 
wymienionym Htosujcmy H1cl, t lu
czony i pt·zesypany solą, w w nr -
knch gumowych luh w pqclterzu 
·1,wie1·zęcyrn; dzieciom nie kht1lz i o
rny lo<lu wprost 111t ci:tło, lecz pod 
worek lub pęd1erz ,,, lodem pod
khulamy kawałek plMua. Zami aBt 
lodn moina sto8ować ok.łacly W<H 1:! 
l1Hlową zwilżano. Ztirówuo okłtt..tly 

-:z lndu, jak i z wody lodowej, mo
,g·::i, bez należytej ostrożności sto
.so-wane, wyrr.ądzić wielką szk.oclę 
·dzieciom małym. 

Lubień. Liródła sial'Czaue. Leży 
'-V Gali cyi, 3 mile. od Lwowa. 

Łaknienie p. Apetyt. 
Ławka szkolna. Powinna odpo

-witiclać pr,.,episom w tym celu przer. 
11ygienę szkolną , podttuym. Zła 
budowa ławki szkolnej odbijtt się 
·bnrdzo ujemnie na. rozwoju :fizycz
nym, prowadr.i clo zniekształceń 
kośćca, do osłabienia wr.rokn, za
burzeń w . krążeniu i do innych 
·cierpień. 

I przy wychowaniu domowem 
·(1'z,iecko' korzystać powinno z tych 
~dobycr.y, jukie osiągnęła hygienn 
szkolna, więc np. korzystać z od
powiednio zbudowanej ławki szkol
nej, a nie pracować przy pierwsr.ym 
lepszym stole (za wysokim, owal
::nyrn, okrąg·łym i t. p.) 

Mak. Przy pewności lnu podej
rzeniu, źe senność dziecka pochodzi 
'Od zadawanego mn prr.ez mamkę 
{niańkę) otlwarn z makówek, sto
sujemy, aż do przybycia ~ekarza, 
na głowę lód (lub okłady z1mne
u dzieci l.rnrdw mnłych), stosujemy 
law11tywy z wody zimnej, do we
'\.Vnątrz zaś dajemy lrnwę czarną. 

Makowiec, opium Przy zatru
.cin* - jak przy makn*. 

Mameczka. Używana przy lrn1·· 
-xnieuitt sztucznem nrnmeczlrn gn
~nowa musi być utrzymaną w clo
·skmrnłej czystości. Osięgamy to 
··w ten sposób, że zarnz po użyciu 
"'vymywamy mameczkę starannie 
w wodzie, do której dodano tro
·S'.t.eczkę czystej sody, i rzucamy 
.<lo nakrytego·słoiczka z wodą prze
.gotowaną, w ktćn·ym pozostaje aż 
do następnego użycia. 

Mamka. Mamka musi kouiecznie 
i110sfadać przymioty następujilCe: 
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1. Być zupełnie zdrową, wolną od 
skłonnosci· chorQbowych. 2 . .Mnsi 
przy rewizyi lekal'skiej okar.ać 
dziecko swoje, które ma być zdro
wem i dobrze rozwiniętem. 3. Musi 
mieć dobrr.e rozwinięte gruczoły 
sutkowe i brodawki. 4. Musi mieć 
obfitą ilość mleka (co jednak 
sprawdzić można kilka dni ją ob
serwując, a nie - pr:i:y jednora
zowych oględzinach). Pożądanem, 
dalej, jest, by: 5. ivlamka była 
osobą świeżo i zdrowo wygląda
jącą, w wieku od 20 do 30 lat, 
uspmiobienia spokojnego, łagoclne
g·o. 6. By już priedtem rodziła i wy
karmiła jedno lub clwoje dzieci. 
7. By po ostatnim porodzie min.ęło 
około 6 tygod11i. 

Dyeta mamki nie powinna się 
różnić od tych pokarmów. do ja
kich przywykła. Nie należ.y są
dzić, by dnże ilości mięsa szcze
gólnie dobrr.e wplywitły na ilość 
i jakość mleka; zalecić nttleży ra
czej pokarmy mączne z dużą ilością 
płynu spozywane. Następujące 
potrawy są dla mamek nieodpo
wiednie: ryby tłuste, \'vęd'.tone, 
śledzie niedostateczuie wymoczone, 
raki, mięso peklowane, kiełb~isa 

twarda lub moe110 wędzona, kapu
sta kwaśna, ogórki, rzodkiew,-mn
sztal'da, eebnla, czosnek, grzyby; 
pieprz, ocet, owoce suro:-ve, ciastka, 
ser, wszelkie napoje wyskokowe 
(prócz, er.asem, piwa lekkiego). 

Mamka podlegat'~ nrnsi nieuatau
nemu nadzorowi; kobiety r. warstw 
nieoświeconych hołtlujq,, w kwe
styach wychowaniu, fi.,,yczuego dzie
ci, wielu szkodliwym pt·ze8ądom, 
dla tego należy str:t.edz je, by nie 
stosowały praktyk, któ1·ym wierzą, 
tt które są często dla zclrow1a 
ssawea nieber.pieczne. Dbać 1rnleiy 
o ezystoM ciała mamki, ponieważ 
ma to związek ze zdrowiem ssaw ca. 
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Pod żadnym pozol'em nie wolno 
mamce spać z dzieckiem, ani go 
kariuić inaczej, jak siedząc na 
nizkim stoleciku (w nocy!). Bez
czynność fizyczna źle wpływa na 
ilość i jnkość mleka. 

Jeżeli dziecko nie rozwija się 
prawidłowo, należy przedewszy~t
ldem pomyśleć o brakach w pie: 
lęgnowa nin, potem - o wadliweJ 
czyn11ości jego narządu polrnrmo
wego, mi koniec dopiero - przy-
puścić mała wartość pokarmu pl'zez 

< u . 
mamke dostarczaneg·o. De imiauą 
rnamk( która ma dostateczną ilość 
pokarmu, nigdy śpiesiyć nie irn
leży. 

Malarja p. Zirnnfoa. 
Margaryna. Masło sztuczne otriy

mywane z tłuszczu okołonerkowego 
. wołów. 

Masło. Tłusi<'z mleka krowiego 
mechanicznie 11bity w jednę masę. 
Jest to najstrawniejsza postać 
tłuszczu - o ile masło jest swieżem. 
Masło przechowywane jełczeje*, 
a wtedy może być prr,yczyną cho
roby żołądka. 

Massaż p. Jl!ięsienie. 
Maść. Lek rozrobiony tłusiczem 

nazywamy maścią; priy sm.arown~ 
niu maścia nienależy zbytmo trzec 
skóry, chyba że lekarz wyraźnie 
to nakazał. 

Maślanki;t. Płyn powstający 
z mleka lub śmietany przy wyro
bie masła. Maślanka jest o wiele 
mniej od rnlektt pożywną, iest za 
to bardzo łatwo straw1u~. Chętnie 
bywa pijaną dla swego smaku 
kwaskowego, oświeżającego. J\fa 
własności lekko przeczyszciające. 

Mączki dla dzieci. Prietwory 
fabryczne, w których część kroch
malu* zmienioną jest już na cu
kier·*, co ułatwia ich trawienie. 
Jednak zawierają one jeszcze ~~ 
dużo krochmalu, by je strawie 

mogło dziecko w pierwszem półroczu 
życia; ten niestrawiony krochmal 
podlega w kiszkach fermentacyi 
i jest -prnyczyną ciężkich zaburze{1 
trnwienia. Przy tern zawierają te 
maciki nader mało tłuszeiu. '.Po· 
tei dawać je można diieciom do
piei·o w 8--9 miesiącu życia, jak(} 
dodatek do mleka, do rosoln. 

Wiecej znane z tych mączek 
mają ·taki skład chemiczny (w pro
centach). 

Białlrn TJnszc:r.u 

Nestle'go 8,4 5,3 
Kufekego 13,7 0,3 
Knorra 11,0 5,0 
Hademanna13/) 5,0 

Wo1ianó1v 
węgla 

76,8 
75,8 
7B,O 
71,0 

Meble. Meble pok oj u dziecięcego· 
powinny odpowiadać dwom gM-· 
wnym wymaganiom : 1) nie grozić 
zdrowiu dziecka; 2) być tak zbu
dowane i z takiego materjału, by 
je łatwo było w czystości utrzy
mywać. 

Meldowanie o chorobach zaka
źnych. Przepisy wszystkich pa11stw 
cywilizowanych nakazują lekarzom 
zawiac1amiać władie o każdym 
przypadku choroby zakażnej. Ma 
to na celu hygienę ogółu, gdyż. 
tylko znając szczegółowo ilość 
przypadków pewnej choroby i śle
dzl~C warunki, które współcześnie 
istnieją, a więc mogą sprnyjae
powstawauiu i szerzeniu się teJ 
choroby, można przedsięwiiąć środ
ki ku usunięciu domuiemalnych1 
przyczyn, rozwojowi i upowszech
nianiu się dauej choroby sprzyja
jacych. Szczególniej wafoem to· 
j~st przy panowaniu w danej miej
scowości epiclemji jakiejś choroby.· 
zakaźnej. 

Miary. Mim·y długości: 
1 arszyn = 16 wiernzkom = ~ 8 

cdom polsk. = 71 een1ymetrouL 
1 łokieć. polski = 2 stóvom = 

576 milimetrom = 0,8 arszynom. 
1 stopa p. = 12 calom. 
1 cal p. = 24 milimetrom. 
1 metr = 10clecimetrom=100 

ce11timet.rom = 1 OOO milimetrom. 
1 metr = 1,7 łokcia = 1,4 ar

szyna. 
Jliia?'Y objęto1ici: 
1 wicclro (w któnm mieści się 

30 funtów wody przekroplonej) = 
12 kwartom = 12 iitrom. 

1 kwarta = 1 litrowi. 
1 garniec p. = 0,3 wiadra -

4 litry. · 
1 dawny korzec= 4 ćwierciom 

polsk. = 32 gamcom = 128 kwar
tom p. = 128 liirom. 

Miazmat. Termin ten używany 
jest obecnie do 011naczenia takiego 
zara~.ka, który nie przenosi się 
ber.pośrednio z chorego człowieka 
na zdrowego; w odróżnieniu od 
chorób znraźliwych w :ścisłtm tego 
słowa znacze11iu (np. ospa, odra, 
płonica, błonica, róża, wścieklizua, 
nosacizna) ńszywamy .chorobami 
miav.matycznemi takie zakaźne 
choroby, jak: zimnicu, ostry gofoiec 
stawowy, nielttóre choroby ropne. 

Miazga pokarmowe. Pokarm 
strawiony, znajdujący się w żołąd
ku i kisi,,kac}1. 'l'cn-że pokarm 
weseany już przez gruczoły i na
czynia chłonnekisiek - nazywamy 
mleczkiem. 

Miazga zęba. Tkanka, z nerwów 
i naczyi1 krwionośnych złożona, 
wypełniająca kanał, znajdujący t:dq 
wewna1rz ·ze ba*. 

MieŚzkanie. Do ochrony od zmian 
pogody służy nam, obok odzieży*, 
mieszkanie. Zdrowe mieszka11i e 
musi być przedewszystkiem: obsz.er
nem, widnem i suchem. Na war-

„_ ........ ---.„ .... .f.',1,ąs". Dzial popularno-uank.: 
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tość mieszkania wpływa grunt, na 
jakim jest budowany clom mieszkal
ny, jego sud10ść lub wil~o1noi3ć, 
czyRtość lub zanieczy~zczenie; da
lej - położenie domu w stosunku 
do wiatrów panujących, w stosun
ku do innych zabudowań; dalej
j11koM materjału budowlanego, 
rozkład oddzielnych części domu, 
o bsiar i rodzaj podwórza sieni, 
schodów, dostarczanie wody, wy
dalanie odpadków gospodarskich; 
samo mieszkanie oceniamy sto
sownie do jego objętości, po
wierzchni, liczby okien, możności 
przewietrzania i ogrzewania, mo
żności och ład z ani a, oświetlania 
sztucznego, oczyszczania podlóg', 
ścian, sufitów i t. p. 

Na ostatnim, nie na pierwszym -
jak to się często dzieje, planie, 
mieć należy oce11ę mieszkaniu, je
go ścian i podłóg, drnwi i pieców -.
z punktu estetyeznrgo. 

Zbyteczna chyba pr~.ypomimić, 
że kto niema j11snego, przestro11-
nego i przewietrzuego pokoju: sy
pialnego, dziecinnego, jadalnego, 
roboczego - nie11owinien urządzać. 
u siebie salonu. 

Miedzi sole. Jeśli pewncm lub 
bardzo prnwdopodobnem jest za
trucie·•· związkami miedzi (co się 
1tdarza przy nieoględnem użyciu 
siarczanu miedzi, dawanego• np. 
na wymioty, lub .po spoiyc'in po
karmów zaniec11ys11czonych gryn
szpanem*), dajemy, aż do przyby
cia lekarza, wodą białkową*, pro
szek węgla 11wiern~cego lub drze
wnego rozpusiezony w wodzie 
mleko, magnezyę paloną. 

Mię;:;ień. Tkanka złożona z ko
mórek.;:. rnaJąeyel1 zclolno.ść~ kurcze
nia się i wydłużania. Wszystkie 
ruchy ciała naszego dzieją się dziękL 
tej własności :mięśni; wsz.~!!~ti-iy~h 
cę wykonywa.i~ .. J1'dTf"illrowczanego 
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szym mięśnie; w mięśniach właśnie 
siła, któ1·ą wraz z pożywieniem 
dostarczamy organizmowi, zostaje 
zamienioną na pracę, czyli -
w mięśni.ach siła ukryta (napięta
jak się wyraża nauka) w pokar
mie spożywanym zamienioną za
staje na siłę żywą, na ruch. Przy 
tern - obok ruchu - powstaje 
-0iepło ( P. Ciepłota ciała). 

Jak wBzelka tkanka, tak i mię
siei'i rozwijać sie może tylko dz.ię-

' <. • • 

ki prawidłowemu stosnnkow1 mię-
dzy ćwiczeniem a odpoczynkiem; 

, zarówno bezczynność jak i praca 
wyt'!iłkowa ph1wadzą do schorzenia 
mięśni. Sy::1tcmatycz11em ćwicze
niem motna cm·az to wyżej do
prowadzać zdolność mięśui do pra
cy. Praca mięśuiowa, zużywając 

wiekszość tego cośmy jako pokarm 
do· orgauizmu wprowadzili, jest 
nieodzownie potrzebną, by prze
róbka materyi * odbywała się pra
widłowo. 

Mięśni ćwiczenie. Rnch ~ittla, 
praca fizyczna, ćwiczenie mięśni, 
wpływa nie tylko na rozwój tych
że., ale zarazem stanowi ćwiczenie 
narządów oddychania'*, krążenia*, 
trawienia·* i przer.iewtr* (skóra). 
O ćwiczenie ciah nrnlych di::ieci 
tro<izczyć się nie trzeba; takie dzieci 
bieg·ają i b~iwią się chętuie przez 
cały "dzień, przy cz':lm aż nadto 
wszechstronnie ćwiczą swe mięśnie. 
Natomiast pamiętać trzeba o ko
nieczności ćwic'teń. fizycznych dla 
dzieci wieku szkolnego, przy czem 
nie wolno godzin n1·zędowej gimna
styki uważać ·za wysta.rczające 

ćwiczenie ciała. Spacery, a prócz 
tych - gry i zabawy na wolnem 
powietrzt1 stauowi1~ najwłaściwsze 

ćwiczenie mięśni, zarówno dla 
-......_~.Q.pców, jak i dla dziewcząt. Ja

dużo ··1ę,lnienie tych zasadnic-iych 
-~ .... ....__.... __ ~~a,: pływanie, 

wioslowanie, ślizgawka, jazda na 
koniu, ewentualnie - na rowerze. 

Mięsienie, masaż. R~koczyu 
zwany mięsieniem ma iu, celu od
działać mechanicznie na skórę, 
tkankę podskórną, mięśuie, nerwy, 
naczynia krwionośne - w celu 
leczenia pewnych chorób - ziuó
wno miejscowych, jak i ogólnych. 

Mięsny wyciąg, ekstrakt. Otrzy· 
muje się _przez wygotowanie mięsa 
we wodzie i odparowanie odwaru 
(ro:'loh1) otrzymanego, aż do pewne
go zgęszczeui11. Wyciąg; mięśny 
zawiera narler nikłe ilo~ci bi:tłka*, 
zawiera zaś du:io t. zw„ ciar wy
cia~owych i soli; wiec w11rtoi!ci 
ocltywczej nieptrniada J.adnej, je:'!t 
jedynie pt·zyprawą. Z więcej •r,rn1-

nych wyciągów mięfoych wyliczyć 
można: Liebiga. Miiggiego, Kem
mcricha. 

Mięso. Mówiąc o mięsię, jako 
o pożywieniu, mamy na myśli 

mięśnie i inne czę.~ci miękkie zwie
rząt ssących, ptaków L ryb. Naj
w11żnie}iz~ z istot pożywny0h 

w mie~ie zawal'tych jest - biał

ku*; 1;rty t·3m białko znajduje się 
w mięsie w po!ltaci łatwo strawnej; 
pró~z białka zawiera mięso różne 

ilości tłn;;zczn i sole 1 nie zawiern 
ztt to wodanów węgla. 

Pożywność i smaczność mięsa 

zależy od gatunku, wieku, płci 

i stanu odżywienia zwierzęcia., 

z którego pochodzi; różne części 

ciała jednego i tegoż samego zwie
rtęcia dają mię<io różnej wat·tości. 

Mięso zwierząt młodych jest zwy
kle miękkie, delikatne, bttrwy 
jaśniejszej; mięso zwierząt star
szych - chude, łykowate, ciemne; 
mięso zwięrząt młoclych jest wo
dnistsze, zawiera mniej, stosunko
wo białka -- jest ono irntomiast 
łat:Niej strawe od mięsa zwie
rz~t starych. Zwierzęta tuczone 

.~-·"1-"""'°'''łv(,,.,.0 _ 
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.dają mięso zawierające mało wo
·dy, wiele tłuszczu. 

Najłn.twiej strawne są nastąpu
jące gatunki mięsa: cielęcina nie
tłuata, młoda kura, gołąb, woło

wina nietłusta. Najtrurlniej stra
wnem jest wszelkie mięso tłuste, 

:żylaste, łykowate, dalej- gęsina, 
watro ba. 

Choroby zwierząt zmieniają mię
·so - może się ono stać przez to 
wodnistem, przckrwionem, ropia
istem, móże w sobie zawierać pa
.sożyty zwierzęce i roślinne (np. 
włośnie*, wągry*). Zarówno też 
'i drobno1Btrojc chornbotwórcze "', 
imianowicie bakterje wąglika·r., 

•nosacizny, mogą się za\viernć 
w miesie. 

Pró~z chorób, jakim zwierzę za
'bite podległo, i inne przyczyny 
•uczynić mogą mięso szkodliwem: 
gnicie'ii·, pleśnienie*, nadmuchiwa
nie powietrzem i t. p. We wszyst
kich prawie krajach, które się do 
cywilizowanych zaliczają, istnieją 
instytucye, których zadaniem je8t 
·Ochranianie ludności ocl nabywania 
:mięsa dla zdrowia ilzkocllwego; 
jstnieją mianowicie „ urzędnicy 
·zdrowia", którzy doglądają uboju 
;i sprzeclaży mięsa. 

Szkodliwości jakie w postaci 
pasożytów zwien~ęcych i drobno
·ustrojów w mięsie g·rożą człowic

,kowi, wtedy głównie rolę poważną 
grają, gdy mięso spożywanem jest 
w stanic na pół surowym, np. ja
,ko szynka wędzona, jako kiełbaslL. 
Przez gotowanie lnb dokładne pie
·czenie pasożyty te zostają znisz
·czone. 

Mięso gotowane może, stosownie 
·do sposobu, jak zostało gotowanem, 
mieć różną wartość odżywczą. Je-
1Śli wstawimy je na ogień w wo cl zie 
·zimnej, nat.encz;as traci ono mate-· 
a·je smakowe i pewną nieznaczną 
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c~ę~ć swej pożywności, szczegól
meJ, gdy było pokrajane na małe 
kawałki; wtedy otrzymuJ'emy mo-

" ół 1 " cny ros , a e mięso niesmaczne. 
Jeśli zaś duży kawał mięsa wrzu
?imy do ~rzącej wody, wtedy na 
Jego powierzchni zetną si~ ciała 
białkowe i utworzą warstwe nie
przepuszczalną, która przesz.kodzi 
dostępowi wody do środka; z mie
sa do rosołu przejdzie mało częś~i 
smakowych i w wodzie rozpuszcza!· 
nych; przy stosowaniu teO'o dru
g!ego sposobu nie należy 

0 

dłużej 
mż pl'zez 5 minut dać rosołowi 
wrzeć; po tym czasie należy nieco 
odsunąć garnek: od ognia, by cie
płota rosołu wynosiła 70-809 O. 
(by się nie „gotował"); w prze
ciw~ym razie mięso się skurczy, 
stame łykowiitem, trudno stra-
wnem. · 

Duszenie miesa na ten sam sku
tek co gotowa~ie: mięso staje się 
lużniejszem, miększem, ·wiec soki 
trawienne mają dostęp do ~szyst
kich włókień. Pieczenie ma toż 
samo na względzie. 

Migdałki. Dwa gruczoty leżące 
w głębi jamy nstnej* po obu stro
nach języczka. Cierpienia tych 
gruczołów są nader cz•~ste n dzieci. 
Jeśli migdałki bardzo się ro;-,rnsta
ją, mogą one stanowić poważną 
przeszkodę przy orldychaniu, co 
odbija się ujemnie na zdrowiu 
ogóli1em. Nie należy wtedy zwle
kać z usunięciem (za pomocą dro
bnej operacyi) takich schorzałych 
narr,ądów. 

Mikroby, mikroorganizmy p. D1·0-
noustroje. 

Mineralne wody. Wocly, zawie
rające rozpuszczone sole; są uily
wane w celach leczniczych. 

Miód. Mieszanina paru odmian 
cukru*, wody i bardzo nieznn,cznycll 
ilości białka1 kwasu mrówczanego 
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i soli. Jest to pokarm nie tylko, 
ze względu na zawartość tukru, 
poŻJ1Wl1Y, ale i łatwo strawny. 

Zmieszany z wodą i podany fer
mentacyi daje napój, zawierający 
niewielkie ilości wyskoku*. 

Mikstura. Roztwór leku w wo
dzie, ~.wykle do użytku wewnętrz
nego polecany. 

Mleczne naczynia. Drobniut~ie 
rurki chłonące (wsysające) strawio
ny pokarm (p. Miazga pokarmowa) 
z kiszek i doprowadzającego do wła
ściwych naczyń limfatyqnych*. 

Mleczny cukier, laktoza. Odm~a
na cukru zawarta w mleku; cukier 
mleczny trudniej ulega ferment~
cyi, aniżeli cukier zwykły (trzci-
nowy). 

Mleka wydzielanie zwiększające 
środki. Wydzielanie mleka kobie
cego zwiększa: 1) Praca fizyczna 
(ponieważ iw11yśpiesza przeróbkę 
materyi*); 2) Dyeta płynna; 3) 
Drażnienie broda w ki sutkowej (pod
czas ssania). 
· Mleka wydzielanie zmniejszające 

środki. Wydzielanie mleka kobie
cego zmniejsza: 1) Gnuśność (zwal
niająca przeróbk~ m.ate!·yi*). ~) 
Choroby. 3) Lelu talne .Jak: anti
piryna, atropina, związki jodu. 4) 
Ucisk na pierś wywierany. 

Mleka wydzielanie się u nowo· 
rodków. 'l'en objaw widujemy 
u wszystkich prawie noworodków; 
przemija on prędko, jeśli go bez 
uwagi pozostawiamy. Przeciwnie, 
uciskanie bandazem, lub wyciska
nie pie1·si w tym czasie, pociąga 
często za sobą zapalenie gruczołu 
sutkowego. 

Mleko. Wydzielina gruezołów 
sutkowych, składająca się z wody, 
ciał białkowych, .tłus11,czu, cukru 
mlecznego i soli. 

W 1000 grumach mleka znaj-
dujemy: 

Mleko kobiece Mleko howie:.-
wody . . 880 gr. 873 gr. 
ciała biał- · 
kowego-
sernika 20 „ 

tłuszczu . 38 „ 
36 " 
37 " 

cukru mlecz-
nego GO ,, 50 ,, 

soli . . . 2 „ 4 ,, 
Doświadczenie odwieczne uczy, że· 
najodpowiedniejszem pozywie~iem 
dla ssawca jest mleko kobiece. 
(P. Karmienie .piersią). Jesli je 
zastąpić wypada iunem pożywie
niem - uciekamy się najczęściej' 
do mleka krowiego. Jak powyższa 
tabliczka wykazuje, różnica między 
składem chemicznym mleka kro-· 
wiego i mleka kobiecego na tern 
głównie i>olega, że. k1:owie . za-
wiera dwa razy więce,J senuka, 
aniżeli kobiece; jeHt to jedna 
z przyczyn, dla czego mleko k:·o
wie jest trudniej strawne od kolne-· 
cego. 

Część płynna mleka, serwatka!. 
zawiera w sobie tłuszcz w postacl' 
drobnych kulek, które rnoźna do
strzedz jedynie przy pomocy dro
bnowidza. Przez zbijanie tych. 
kulek tłuszczu otrzymujemy masło. 
Prócz tłuszczu znajdujemy, jak. 
wspomniano, w ·mleku - sernik .. 
Dopóki mleko ma odczyn zasado-· 
wy lnb słabo kwaśny - sernik 
pozostaje w :rnleku rozpuszczonym~ 
gdy jednak • .,,Jeko mocniej kwaś
nieje - sern ,{ ś?ina się i zostaJ~: 
z roztworu wydzielony, w postaci 
zbitych kłaczkuw. Takie ścinanie. 
sie mleka pod wpływem kwasu 
je~t faktem zwykłym przy trawie-· 
niu; mleko zwierzęce, wprowa
dzone do żołądka, bardzo prędko. 
się w tym ścina. . 

Skład mleka, pochodzącego '.od. 
jednego i tego samego gatuilku. 
zwierzęci'.1, a nawet od jednego. 
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ii tego samego zwierzęcia, zmienia 
.się w zależności od różnych przy
·Czyn. 

Na mleko wpływa czas udoju 
<(rano mleko bywa najlepsze), spo
.sób życia - (zwierzę prucujące 
wysiłkowo - daje mleko gorsze), 
·dalej: choroba, powietrze obór, 
:sposób żywienia zwierzęcia. 

Choroba zwierzęcia nie tylko 
:zmniejsza pożywną wartość mleka, 
.ale przenosi się wraz z mlekiem 
·ze zwierz·1cia na człowieka. Wia
·domo to napewno o gruźlicy (su
·chotach), którą się zara.zić można 
·Od chorej krowy, przez picie su
:rowego mleka. To samo nuleży 
powiedzieć o płonicy*, dun~e·x·, 
·odrze'*, ospie*, błonicy*. 

Choroba wymion, jak równiez 
ich nieczystokć, też czynią mleko 
niebezpiecznem dla zdrowia ludz
kiego.· Czystość obór, powietrze 
ich, mają wpływ na zdrowie krów, 
.a więc i na dobroć mleka. 

P11karm (pasz;a) suchy daje mle
ko n1tjlepsze. Pokarm · wilg·otny. 
vokann z wytłoczyn, z od pu.d ków 
fabrycznych (~orzelni, browarów) -
·daje mleko bardzo złe, szkodliwe 
illt:t zdrowia ludzkiego. 
Ż i pokarm dawany krowie zmie

nia mleko, pochodzące od niej, na 
to mamy dużo dowodów. 

Jeśli kannimy dziecko mlekiem 
1nowiem, musimy przestrzegać, by: 

1. To mleko było możliwie ciy
iltem, woluem . od domie1:izek pu
·chodzących z wymion krowich, 
wolne od pyłn powietrza, nieczy
·stości z naezy{1 (szczególniej -
pozostałości mleka poprzednio 
.w naczyniu przechowywanego). 
O tej sprawie za mało się pamię
tit; mało kto sprawdza, jak jest 
utrzymywam~ obora, zkąd mleko 
pochodzi, czy mleko jest przecho
wywanem w naczyniach czystych, 
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czy odcedzaną jest nieodzowna 
domieszka brudii, przy dojeniu 
pow::itająca i t. d. 

2. W tern mleku zubić wszyst
kie drobnoustroje, zarówno stale 
~ię w. każd.em m~eku znaj dujące, 
Jak i takie, ktore znajdują się 
w mleku pochodzącem od chorych 
krów. W celu zabicia drobnon
stroj.ów w mleku stosujemy goto
wame; ale gotowanie zabija dro
bno~i!troje rozwinięte, dojrzałe, nie 
zabija zaś wszystkich zarodników* 
t. _.i. n.asionek, z których po upły~ 
wie kilku godzin rozwijają sie no
we dojrzałe d1·obnoustroje. By do 
tego ponownego rozwoju niedo
puścić - należy mleko po zago
towuniu oziębić i w tym stanie 
przechowywać. Gotowanie mleka 
;vprost na og~1iu ma tę złą stronę, 
ze mleko nabiera przy tem złego 
odsmaku, łatwo się przypala. Więc 
je gotować należy w t. zw. kąpieli 
wodnej : g·arnek z mlek i em wsta
wiamy do większego z wodą, na 
dnie którego leży np. kawałek 
fl:iueli; w ten sposób naczynie za
wierającJ mleko nie styka się 
z płomieniem. Zamiast clo jednego 
naczynia wlewamy mleko do kilku 
flaRzeczek czystych, które zatyka
my watą, lub specyalnymi korka
mi, i te flaszeczki wstawiamy do 
kąpieli wodnej. Zagotowane mle
ko oziębiamy, wstawiająt1 do wocly 
cl1łoclnej, później do zimnej, - do 
lodu. Mleko przegotowane i prze
chowywune w cieple (np. zawij11-
ne, by nie ostygło, w chustkę), 
równie łatwo się psuje, jak i nie
gotowunc. (P. Soxbleta przyrząd). 

Fałszowanie · mleka. Zbierane 
mleko sprzedają często za niezbie
rane. W tym celu rozcieńczają 
je wodą, uby zaś wydawało się 
clość gęstem, dodają doli' mąki, 
krochmalu, gumy, cukrn, kleikt1 
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z ryiu, gipsu, kredy,, ~dó~tkka, .mla
kówck, migdałów, moz z u cie ę-
cego i t. p. . 

Dla dłuiszego przechowa ma mle
ka dodają doń kwasu salic~lowego, 
lub hornego. Do mleka zbier.aneso 
dodają .też częst? m?c~n; ktory Je 
czyni odpowiedmo cnęzkiem. 

Wszystkie te domief'zki. są nie
zdrowe i dla tego, kupnJąC mle
ko, ni~ należy być lekkomyślnym, 
lecz pilną zwracać uwngę, a?y 
mleko pocl1odziło wprost od ~n-o": 
zdrowych. Szcz~g~ln~e „ pam1ęt~~ 
o tero nale~,y, Jezeh JC ma pic 
dziecko, lub chory. '. 

ze svosobów rozpoznama dobro
ci mleka, najłatwiejsze sti: 1) kro
pla dobrego mleka, rzucona na 
wodę, opada na dno; 2) krop~a 
mleka dobrego na paznog?rn przyJ
muje formę półkulistą (me ro~p~y
wa się); 3) Jrnlór mle~rn po'Y1111e11 
być iółtawo-biały, n me meb1eska: 
wy; 4) mleko nie po.winu? byc 
przezroczyste; 5) rozc1erame po: 
miqdzy palcami powi~n? dawac 
uczucie tłuszczu. J czeli mleko 
sprowadza bóle, dobrze jest popi
jać je odware~1 miętowym lub ko
nopnym. Jeieh sprowndza rozwol
nieuie, dodawać do mleka ?dwsru 
jęczmienneg~; jeżeli zapnrc:e siol
ca -- do<lac · odwsru owi;rnnego. 
Nie należy gotować mleka w nn
czyniu metalowem. 

Mocz. Wydzielina nerek, 'la
wierajaca, prócz wody i soli, -

· wyt.woi·y przeróbki rnateryi dla or· 
ganizrnn już ~1icprzydatne. N.a 
powietrzu mocz się roz~dada, ~m
je - przy czem powstaJe. amomak. 
Pon:ewsż przy różnych cborobac.h 
mocz rnwiera niezwykłe składm
ki - badanie ro.oczu daje często 
lekarl'.uWi możność sądzenia ze 
składu rnoc'l.u o rodzaju ~mian 

chorobowych w organizmie zacho
diących. 

W celu okreslenia ilości wyda--
lon eo· o moczu należy, u dzieci star
szych, zbierać całą ilo.ść w ciągm 
24 '"odzin odduną do Jednego na-o • , D czynia i wtedy _ją zrn1e1'.zyc. ~-
badania lekarskiego nalezy posłac 
calą ilość moczu z 24 godzin ze
brana. 

u małych dzieci mo.cz do bada
nia wyżąć należy z pieluszek lub· 
z podłożonej dziecku w tym cellt 
gąbki (albo "_'.at.y). . . 

Moczenie mimowolne. Bezwiedne 
oddawanie moczu przez dzieci star
sze, . nie zależące .od powużniej
szych cierpień narządów moczo
wych. Cierpienie to bywa wywo
ły~vane prr.ez róine przyczyny, 
kióre tylko lelrnrn w kaidym 1nzy: 
padkn pojedyńciym rm,poznac 
może. 

Moczu zatrzymanie. W cboro
buch gorącikowych ilość i_nocrn 
jest zm11iejszo11ą; zatrzymame zu
pełne zależeć może za.równo otl 
chorób ogólnych (choroby nerek, 
choroby 11erwowe), jak i od cho
rób 11arządów mo('zu. ~rzyciynę· 
tego poważnego zaburzenrn rozpo
znać może ty 1ko lekarz. 

Morfina. Jeśli pewncm, lub-
bardzo prawdopodolmcm, jest za
trucie morfiną (co się zdarza przy 
nicoglt;:dncrn użyciu leków), ~ateu
rżas aż do chwili przybycia le
kai·v..'a, oblewamy dziel'kn wodą. 
zimną, kładderny · lód na gło~vę, 
stosujemy lawu1ywy z doclatlnem 
octu, a do wewnątrz dajc~iy kawę_ 
czarną morną, eter, alll(1lllak. 

Morski klimat. Powiet.rze 11ad
rnorskie wywiewa wpływ vodnie
cająC'y, zwiększ:ijąe~ Jirzcr?bkę 
nwteryi·x·, a to <lz1ęln: wysol~1emu 
ciśnieniu atmosfery eznemu, i;1 lnym 
prądom powietrza, znacznej jeg,(} 
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wilgo1no8ti, zawartofoi w mem 
soli. ozonu*. 1'0wietrze nadmor
skie jest wolne od drobnoustrojów, 
pylu i chemicrnie czyste. 

H.<'iżne wybrzeża monkie różnią 
się w szczególad1 wlarności kli
matu. 

Wskazania, jakie wyl1ruże dla 
danego chorego będzie najstoso
wniejs:zern, rnleż;y ć może jedynie 
od lekarza. 

Morsl<ie kąpiele. Woda mor~ka 
zawierać rn<1:le i-ól w ilości od 
0.19~ do 3,6 %, a więc kąpiel n;or
!!ka s1tmowi kąpiel soluą o !Jindzn 
ro!Zmui1em sit:;żcniu. Od zwykłej 
kąpieli i,;0]11ej róiui. się wszelako 
kąpiel monka: 1 iepfotą, wpływem 
fol morskid1 i wplyv. em swieżego 
powiet.rn morskiego. (P. Monki 
kli rn at'*). 

Morskie powietrze p. M01wld 
klim ot. 

Morszyn. Źródlo !'!one, 'l.. któ
rego otrnyrnnjcmy r.ól leczniczą. 
Leży w Galicyi, od 2 godz. od 
Lv. owa. Środki lctznic!Ze: l) :za
kład wodoletzniczy; · 2) ką1iiele 
borowinowe; 3) kąpiele sola11kowe; 
4) vide w ody przeczy'm:l'.aj ącej. 

Mrówczany spirytus. W ciele 
mrówek zuajduje się matcrya cLe
n.ic:1.na zwana kwssem mr6w('za
nym. Mi< S'.lanina W< dy, wy~koku 
i tego kwarn st:inowi t. zw. i!pi
rytus mi tlwcn111y, mnjący wfoBno~ć 
draz11irnia skóry. 

Mycie. W celu uirzymania skfiry 
w stanie zdrnwia, musimy ją 
oc'l..yszcz3ć z brndu t. j. z miesza~ 
niny: 1łuszezu, polu, naskórka 
zluszczo11ego i tyd1 zani<'czy~zczei1, 
które z powicirrn i pr'.IC'drniotów 
otatzają<·yth ua f'kón.c osiau11ją. 
Ocr.~pzc'l:rnie prr.y . p<imoc·y wody 
i mydła·» unjlepirj io rndunic sreł
niu. przy czem rneclianitrna (''.fyn
ność tarcia gm rol~ · niep<'ślec:uią. 
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Mydło. Związek chemiczny, ma
jący własność rozpuszczania tłmz- · 
tzów, a właśnie 1łnszc:ze stvnowią 
najwainiejszą częEć ~kladuwą tego 
co brudem ciafa (i odzidy, bie
lizny) nnzywnmy. Dla dzieei uży
wać irnleży mydła f'peejalnego, 
które jnlrnajn niej drużui dcc'1·ę. 

Mucha. Owad trn oclegrywa 
bHdrn w:iżną role w przenoszeniu 
nic-których chorób zska~nyrb. To 
1d w~zystkie środki odiraniająee 
pOŻ) wi<•uie nasze od rnnth, uwnl
niająte od nich rniedrnnie umze, 
n'ują v..1uiezenle wnh1ych środków 
11y 12·ie nit· znyc h. 

Mucl1y n;ogą być przytr.yną c110-

rób nthu, nosa - gdy ~ię do w11ę
trl'.a iyd1 nur'Ządów dostaną, szcze
gólnie gdy wcwDątrz nich złoią 
swe jajka. 

Musztarda. U~·Y" ka* wyni lli!nia 
. z gorczycy; drainiąc żołąddc po
woduje '.l;wit;ks:.-one "ydzielunie: 
sok<jw irawicm1ych; .u~.y1a w 1111d
mian:e wywołuje chorobę żołądka.. 
Dzieci nie vowinny wcale u~,j wać 
mmztardy. 

Muzyka. Muzyki uczyć nuleży 
jedynie te dzieci, które zdrvdz:iją 
wyjątkowe w t;) m kieruuku. zdol
n9~ci, a i wtedy baczyć 11ależy, 
by zajęeie muzyką nie bylo pny
czyną przeciążcni!l * ut zn i a, które
mu rnj<;cia szkol11e i tak !Zbyt mało 
czu8u im odpo<:zyndt rnstawfoją .. 
' Nac.zynia krwionośne. P. Tętni
ca. Zyla. 

Naczynia kuchenne. Mog~1 być 
prnyczyną zatruć, mianowicie oło
wir m*, micd:z.it/. 

Nafta. Jeśli dziecko napije się 
1rnf1y. ~1m:rn y t-:ic; wywołać wy
rniut)*, H lll' tl111 dajemy mu na 
prvtr'l..y~v<·zrni~. 

Nałęczów. Zródla żelazibte i za
ldnd wodolrt·'J,lliczy pod Lublimm. 
Slaryu kolei Nacwiślańt-kiej. 
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'Napoje alkoholowe p. rV!Jskak. 
:Narząrl = 01·grw. 
Naskórek. Cienka warstwa tkan

ki, pokrywająca całą powierzchnię 
ciała ludzkiego. (P. S!tórn). · 

Nestla mączka. Kon~erwa z mle-
1rn zg~"zczoncgo i mąki pszennej. 
ł~yżeczk·i tej mączki dobrze zmie
szać z małą ilo~cią wotly zimnej; 
po tern oblać I O łyżkami wody 
Wl'Zf!!cej i goto1vać przez 20 minut. 
( P. Mi1czki dla d·deci). 

Nerki. Mocz* wytlzielany zo.:itaje 
przez dwa grnczoły*·, zwane ner-
1rnmi. Cierpienia nerek ztlarzają 
sie u dzieci w skutek zaziebienia, 
w· skutek. chorób ztika·~ny~h (np. 
ploniey*) i stanowią chorobę po
wainą. Pt·zy leezenin cierpienia 
nerek najwaźniejsz;.1 rolę gra dyeta. 

Nerw. Tkanka złożona z ko
mórnk, mająeych włn.Rność prze1H'o
wadzania (w sposób podobny jak 
np. druty telegraficzne) podrażnień 
świata r.ewnętrzneg;o do mózgu 
i. i·dzenia (t. j. do tak zwanych 
·ośrndków n•3rwowych) i-w kiernn
ku przeciwnym - od tyeh ośrod
ki'1w do mięśni. Diięki pierwszej 
własności nerwów wi1lzimy, sły
s11ymy, otrzymnjemu wraźenia cie
pła, zimna, bóln i t. p. Dz;ięki 
drugiej własności - wykony1vamy 
rucby zaleź.nie od naszej chęci. 

Niedokrwistóść, anemja. Jest 
to stan zubofouia krwi, tyczący 
się bądź całego ciaht, bądź od· 
d11ielnych jego częl'.w i; w pierwszym 
i·azie inówi sie o niedokrwistości 
ogólnej,· w dr~1gim - o niedo-

. krwistości miejscowej. Niedokrwi
stość miejscowa, nasttwująca np. 
-pod wpływem zimna, poll wpły
wem ucisku, ma znaczenie o wiele 
muiejBze od nie1lokrwistości ogól
nej. Skutki tej ostatniej zależą 
nie tylko od jej stopnia, ale i od 
szybkości, z jaką niedokrwistość 

nastąpiła, i od czasu, jaki trwa. 
Skutki niedokrwistości miejscowej 
zależą Z'lÓW od narząclu, który 
nieclokrwistości uległ; np. niedo
krwistość mógLt jest bardziej i:izko
dli wą, niź niedokrwii;tość, dajmy 
na to, ręki. 

Przyczyną niedoknvi,ito~ci ogól
nej u dzieci byw11ją rozmaite: 
skłonuo~ć o:lziedziczoua, choroba 
wroizona, utrata soków ·żywotnych 
(np. z powofo krwotoków, z po
wod11 zn<tcztiego l'<)pienia), brnki 
w pożywieuin, wadliwy skład po
wietrza oldechowego, choroby dh1-
gotl'lvałe (narqrlów trawienia, od
dychania, . kr1yŁenia, nerek), cho
roby gon~czk:owe o3tre (płoi1ica*, 
zimuicn.*), choroby ukladll chłon
nego (grnczolów limfo,tycznych*). 
(P. też: ble.lnica). 

Nieldań. Leśne uMlrowisko. S:a
cya kolei Nadwiślat't~kiuj. 

Niestrawność, ciyspapsya. Z·t
kłóeeuie trawienia żołą lkowego 
niezależne o:i powu.ża.iejsz.ej cbol'O
by tego narzą1i.u. Cierpienie u dr.ie
ci częste, szczególniej 11 karmio
nych szt!lCznie, kiedy dajemy 
dzieclrn p'>lrnrm wymagaj,~cy, dla 
strawienin. tegoż, nadmiernej prncy 
,r,e strony żołądka; d·6ieci naturnlnie 
karm i one dosi;aj ą ni es trn wności 
z powodu zbyt wielkiej ilości spo
żyte,50 narnz pożywienia. D6ieci 
starsze również. z tego powodn, 
jak i po zjedzeniu pokarmów trnclno 
strawnych, zapah1ją na niestra
wność. Powstawaniu niestrawnośL~i 
sprzyja osłahienie dziecka, krzy
wica*, niedokrwistośc* - pon i ewa.z 
wtedy ilość i jako~ć sok.u źołącl
kowego jeqt nienormalną; zazię
bienie spi·zyja również powstaniu 
niestrawności.· 

Niestrawność polega. zwykle na 
tern,· że 11 przyczyn wyżej wymie
nionych pokarm zbyt długo pozo-
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.staje w żołądku (nie jest wydalo
ny do kiszek) i tam rozkłada sie, 
.ulega fermentacyi*; grzybków fe1;-

. mentacyjnych nie hrak bowiem 
,nigdy w źołądku, do którego one 
dostają się wraz z pożywieniem 
i powietrzem. Powstające przy 
fermentacyi wytwory chemiczne 
drażnią żołądek (a z czasem -
i kiszki) i są przyczyną objawów 
nie3trnwności (wymioty, bóle, bie
gunka). 

Nowe Miash Zakład wodo
leczniczy. Dojazd ko(1mi ze Skier
niewic, lub z Opoczna. 

N os. W błoni.e śluzowej, wyście
lającej jamę nosa, istnieją nerwy 
wę<'-hową i grnczoly wydzielające 
'l S~l · · ·s uz. uz nosa zmywa i czym 
nieszkl)dliwymi liczne clrobno
ustro·,e, któi·e wraz z powietrzem 
-tu się dostają. Powietrze, prze
·Cho'.lz<łce przez no3 (H'zy w1lechu, 
%Ostaje w kanale no.:ia O"'t'zanerrr 
dla tJgo we w.~zyi!tkich 

0 

wypad~ 
kach, kiedy chcemy unikną·S ujem
nego na gardło i krtań, wpływa 
powietrza zimnego lub zttknrzone
go - n:tleży oddych:tć li tylko 
przez nos, z zamlrniętemi ustami.. 
(P. teź: Grnczoł.owat0 wyrośle) 

JnnHi nosa łaczy sie: z jamą nst 
'Z gat·,[zielą, z' krt11~ią, · z jamą 
ucha, z łącznicą oka. Dla· teg·o 
-chol'oby no,:ia przejść mogą na wy
liczone jamy i narządy. 

Nosa katar p. Katw· na.qa, 
Nosa krwawienie p. K:rwotalci 

nosowe. 
Noszenie na ręku. Noszenie 

·dziecka stale na jednej i tej samej 
l\~ce pociąga za sobą skrzywienie 
~r<,Jgosłnpa; sinzegó lt1ie cl-r.i.eci do
tknięte krzywicą.* są 8kłonne do 
tego zboczenia. 

Ohuwie. 01,ieci małe powinny 
mie.ć obtrnie ze skóry miQkkiej, 
bez obcasów. Dz;ieciom star:311;ym 
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·należy sprawiać ob n wie obcisłe 
„na podbiciu", zaś w palcach lu
źne; wy~f)kie . o~casy sprzyjają 
wykręcemu nogi i wpływają na 
zniekształcenie miednicy. 

Ocet. Płyn otrzymywany z wy
skoku przez fermentttcyę; zawiera 
kwas octowy. W rttzie i.atrncia 
?etem (lu.b kwasem octowym, który 
Je:>t trnc1zną bardzo silna) poda
jemy dr.ieciom mleko, wode biał
kową*, W1}dę mydlaną, i:oztwór 
maguezyi palonej. 

Oczne choroby. Pl'zyczyny cho
r?b ocz11 u dzieci są róine: urnz, 
ciało obce*, zarnżeri ie, nadmierna 
praca oc;rn ·przy nituce, W<tdUwe 
prz tern trzym.tuie głowy, złe 
oświet[~nie, zbyt drobny drnk. 

Oczne leki. Najczęściej w tym 
celLI n.iywa.ne są płyny, któl'C do 
oczu wl~wamy przy pomocy t. z. 
Inoplomterzy. L':Jkko odchyliwszy 
p')wickq górną i naka·~awszy cho
rem11 patrzeć w górę, wpuszczamy 
po k1"1pli płyn lecznior.y, lekko 
ogrz:tny, do wot·kit, jaki two1·zy 
powieka dolna. P-l'zed każderri 
wkrnplaniem .należy. sob ie ręce 
ezy:ito umyć. 

OJbija.11ie. Uchodzenie g11.zów 
z żnłądlrn przez usta. Ga·i1y w ta
ldej ilości, by mogły wywołać ori
bijanie, wytwarzają !:lię przy nie
strawności*. 

Oddychania zaburzenia. Istota 
tyeh zabnn~eft po lega na tern, że: 
l) albo oJdyclutnie jest niewy
sta1·czającem, t . .i. 11hyt po wo lnem 
lub niedość glębokiem; 2) albo od
dychanie jest utrudnionem. Zit
bnrzenia <Hldyclrnnia zależeć mo
g,1: 1) od niemocy mię~ni oddy
chowych ; 2) od zatkania dróg ocl
dychowych (jamy ustnej, garclzieli, 
tcha.wicy, oskr:t.eli) ciałem obcem 
wewnątrz nich, leźącem lub ocl ich 
uciśuięcia zewnątrz; 3) oJ selw-
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rzeuia 11arządów leżąf'ye11 w klatce 
piersiowej (płuc, opłuc11ej, serca); 
4) od stanu chorobowego innych 
nanądów, sąsiadujących z klatką 
piersiową (np. od widęcia brzucha) 
lnb nawet odległych (np. cierpie
uia 11osti); 5) od d1orób n:ózgu 
i nerwów; 6) od nieprawidłowego 
składu krwi (niedoknvislość, obe-

' ' 1• • t . ) '") d . cnmw we iil'Wl rue1zn ; 1 o me-
11rawidlowego składu powielr11a 
(np. oddytl1a11ie powietrzem zawie
rającem nadmiar kwasu wC'glo
wego). 

Oddychanie. Z puuk1u widzrnia 
chemicznego oddyehnnic·m uazy
wamy: 1) spiawę wymiany f!a:t.ów 
między organi~mem lndzkin1 (zwie
rzęc·ym) i swiu1em zewnętrznJ rn
l'O siQ odbywa w płucaol1; i 2) 
spraw<,: wyrninuy gazów między 
tkankami organiimn a przeplswa
jącym pizez nie płync·rn (krew, 
limfa, płyn tkankowy). Spruwę 
pierwszą 1rnzyw11rny oddyehuniem 
zewnętrznern; orgunizm wydiiela 
przy tern z sieuie do otaczającego 
powietrza kwas węglowy, a otrzy
muje z pow:letrza tlen. Sprawę 
dl'uga uazywamy odded111uiem we
wn1tti·znem: .komórki tlrnnek irn
zbyw.ują się przy tern wytwor6~,; 
swego zycia (przeróbki* rnateryi) 
i ot1 zyruują, ze krwi, limfy, soku 
1lrn11kowego - tleB. 

Z punktu wichenia mecbanierne
go - oddychanie to sprawa kolej
nego powiększania i zwęfania obję
tof:ci klatki piersiowej (rucliy kla
tki piersiowej). Przy rozszencuiu 
klatki piersiuwej i1owie1rze do pluri. 
wcl10d11.i (wdet11), 1len zosttije do 
krwi wprowadzony; przy zwężeniu 
kla1ki piersiowej (wydcC'h) powie
trze zllnieczyszczone kwasem wę
glowym zostaje "' płuc wydalone. 

Oddychanie sztuczne. W przy
pn.dkach prze1wy w oddychrniu, 

zale:.i.nej od jakiegoś nagłego wy-· 
padku, staramy się przez czas. 
pewien zastąpić ruchy oddychowe 
samoistne - sztuc·ZIJymi. 

W tym celu ujmujemy noworod
ka lub ssawca pod pachy z lylu· 
w ten sposób, zeby wszelkie palce 
1rn&zyc h rąk leżały na przedniej 
powierzdmi rf!mion, wskazujące -
pod puchand, a pozosfałe - na 
plecae:l1; twarzą jest dziecko zwró
cone ku przodowi; po tern lJOd
rzueamy dzieeko do góry i po 
chwili - opnsz(·zarny je rn<iw na 
dół. Te p(ldrrnrnnia powtarzamy 
ze inyd~ieści razy na minuti;. 

U dzieci sturszy'Cl1, lub osób do
roslyeh, sztuczne oddychanie tak 
się wykonywa: chorego ukladnją 
na bok i, kolejno, odwracają -
raz twarzą, to znów grzbietem, do 
góry; tyrt1 sposobem raz uciskamy 
klatkę pieniową (wydech), to 
znów przestaj erny ją ucisk uć 
(wdech). 

Inny sposób polega na ujęciu 
języka chustką (lub szc1,ypc'hylrn
rui) i mocm m a rytmiczne111 wy
ciąganiu go i wsuwaniu do jurny 
ustnej. . 
· Wszystkie te rękoczyny wyko
nywać ntileży w tern sumem 1em
pie, w jakiem c1łowiek oddydrn,. 
t. j. u d7.iel'i około 20 razy na 
minutę. . 

Inne sposoby sztucznego oddy
cliania sa wieeej iłoźone. 

Sztucz~e oddychanie należy sto~ 
sować długo; niekiedy po upływie 
dłuższego l'zarn, god:t.il)y, udaje 
się jeszcze tJ'lll sposobem 11owródć' 
życie. 

Odkażanie, dezynfekcya. Zabie
gi mające mt eelu znhzc1e11ie za
razków ehorobotwóreiycb uazywn
my <'<lkażanfrm. 

Odlrnżać mużemy pr~y pomoey ~ 
ognia, gorąl'a sud1ego, gorąca wil-· 

i 

i 
t 
j 

l 
~ 
l 

I 
I 

I 
I 
I 

gotnego (jako pary lub wody 
wrzącej) lub środków c:hemiczuych; 
zarówno też łączymy działauie 
tfrodka odkażającego z rnbiegLJmi 
mechanicznymi (szczo1ki, gąbki 
i t. cl.). 

Odkażanie (lgniem. Nsjpr(lstszy 
i najdzielniejs>!:y środek odkażu
jący ~ to ogień, w którym '.l.aka
żone materje pnlimy. Stosować 
go jeduak mozcmy tylko do przC'd
miotów bezwartościowyeli. Ą więc 
<'gnicrn niszczymy wydzieliuy i1łuc 
(szczególniej przy gruźlicy), od
ehody (zmieszane "' trocinami), 
materjaly op11111mkowe i t. p. 
·Odkaźanie g(lrącem SUC'hem. I ten 

sposób odkażania ma wązkie grn
uice zastosowauia. Materje odka
żane podlegać muszą dluzej gorą
cu snchem u, u niżeli w ilgotuemn, 
więc często zostają znil!zczone. 
Gorąco suche tak wol110 wnilrn, 
ie 3-4 godzinne jego dzi11ła
nie przy 140° O. nie. przeuilrn 
wiązki bielizny. Dojrzde bakterye 
~ amiernją pr'hy 100° O. gorąca su
chego· po ]--lt godzinach, ale ich 
'harodniki* dopiero po 3 god'hi11nem 
działaniu 140° O. T11 ciepłota :1.a
stosowa1111 do pościeli, odziezy i t. 
p., czyni je niczdutnymi do użytku. 
Materje wełniane trncą i:,wą l1a1wę 
w 2 godziny prny 105° O.; bn,;weł
niane i lniane po 2 godzinach przy 
125° o. 

Okażanie yiarą i wodą wrzącą. 
Parą i1rzy 100° O. i wodą wrzącą 
możemy wiele zdziałuć, kiedy in
nego sposobu u~,yć niepodobna. 
Je1:1t. 1o ·środek nnjpozyteczniC'jszy 
i najle1rnzy, poniewai; nie może 
być w działaniu ·swem zobojętnio
ny, co się zdarzn środkom el1e
micrnyrn; z drw;iej znś strony, 
pr'l,y vewnej ostrożnośti, nie nisz
czy priedmiotów odlrnza11yel1. 

Istni<'jc wiele p1zyrządów do 
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odkażtmicq1rzez parę. Najprostszym 
jei;t wskaz11ny przez Flueggego: jest 
to beczka, po'hbawiona denka 'hwró
conego ku dołowi, z przedzima
wionem drngiem zwróconeni km 
górze, zawies:r.ona' 1rnd nac:1.y11iem 
z wrzącą wod~1. Rzec11,y do od
lrnżnnin przeznaezone zawies'hone 
są na pr'.legródkach w Leezce umo
c~wirnych; umykaniu pury zapo
biegamy, owijając szezelnie beczke 
i nac'hynie z wodą. ~ 

Tą drog~~ przygotownć sobie 
każdy n10że czasowy przyrząd od
kufają<'Y (sterylizator). Wielkie 
przyrządy na tejze zasudzie "~1 bu
dow~ne. Is1nifjc ich raly s'lereg, 
do rożnych celów, róznej widk'.ości. 

W szpituluch i 'hakładach pu
bliC'znyeb nżywaue są duże przy
rządy odlrn:.i.iij11cc, czc;sto culy od
dzfolny budynek zajmujące. Ob
sługuje je służba urnyflna. Tuki 
dcz.) nfektor, obsługujący przyrząd 
odlrnżący, ubranym bywa w czapke 
i dlug11 łlluzę z ·płótna żugloweg·o~ 
w hn1y gumowe, ktorą to odzież 
poddnje od cza13n do rrnsu również 
odkaza11in. Zauim przebierze sie 
w zwy kły swój sfrój - odkaż.~ · 
środlrnmi mechanicznymi i che
micznymi swe ręce i twarz. 

Odkażać parą możemy odzież, 
płótno, kołdry, ręczniki, dywany, 
firanki i t. p. tkaniny, materace, 
porl usiki, książki nieoprawione 
i t. d. 

Nie duje się ten sposób stosować 
do plótna zanieczyszcrnnego krwią, 
ropą lub odcl1ódami1 ponieważ 
w parze plamy 11ie puszc'hają. 
P11ry stosow11ć też nie wolno do 
11rzedmiotow skórzanych, gumo
wych, do szczotek, gr'hebieni i t. p. 
Należy je, po pogrążeniu w roz-
1'1 (lrie kwasu karbolowego, odka
zili wudt1 i mydłem. 
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O.clk:aża11ie przez wygotowanie. 
Tak odkażane przedmioty muszą 
być lll"zez" pół godzi11y gotowane 
zanim w zwykły sposób prnue zo· 
staną. 

J cżeli te przedmioty są zanie
czyszczone tłuszczem, śluzem, pl wo
cinarni i t. p., do wody należy do
dać 2 % sody. 

Okażanie chemiczne. Przecle
wszystkiem zauważyć należy, że 
płyn odkażający, olu·eUonego stę
źenill, musi dokładnie przeniknąć 
przedmioty odkażane. . Trwanie 
pożądanego działania bywa róŁ~e; 
cieplota podwyższpna wzmaga siłę 
śroclka. Zabójczy dla drobnoustro
jów wpływ śrnclka odkażającego 
chemicznego różnym bywa dla 
różnych ich postaci, głównie w za
leżuośd. ocl tego, czy mtt do zwal
czen in li tylko <lojnmłe postacie 
(mniej odporne), czy też i zarodni
ki* (wiycej o<lporne). Wy;;ns:w11e 
przedmioty odkażane (ul~· plwoci
na gruźlicza) nie do:r,walają na 
dokładne przenilrnnia środlrn od
każaj ~~ee go. Niektóre materye or
ganiczne zobojętniają działanie 
wielu środków oclkażajf1cy~h. 

Śl'Odek odkafająr.y pnikty0znym 
wtedy bywa, jeżeli p1·óez swych 
zdol11ości bakteryobójczych, ma zn 
sobą fauiość i nie prz ~llstawia nie
bezpieczeń:;twa db stosnjących go. 

Nie powinien tenże łatwo się 
rozkładać, mieć zbyt mocnego przy
krego zapachu, nie powinien wresz
cie uqzlrnclzać materyj, z któremi 
się styka. 

Kwi1.::i karbolo .vy mi t·~ wyż
szość ni1d imblimatem, z0. nie tak 
łatwo się rozkłada, i nstrnmento w 
nie niswzy, posiada zapach eha
rak tei·y:,ityczny, uchrauiaj~~cy od 
o:nylck. Używa się w rozcie{lCze
nin 3-'-5%. 

Sublimat używamy w ro.,,cień
czeuiu 1: 500, 1: 1000-1: 2000. 

Mleko wapienne. W mle-
ku wapienuern mamy, dzielny 
ś1·odek odkażający przy walce 
z dnrem brzusznym (tyfnsem b.) 
i cholerą. Przygotowywa się je: 
wapno niegaszone oblewamy w na
czy11in kamiennem lub drnwnia
nem tą ilością wody, jaką w siebie 
wciągnąć jest w stanie. Wapno 
tak ugaszone oblewamy poczwórną 
ilością wody, mieszamy. 0trzymn
jąc mleko wapienne. Tern odka
żamy odchody chorych durowych 
i cholerycznych, dolewając je 
w takiej ilości, by mieszanina da
wała odczyn zasadowy. Takie 
postępowanie lepszem jest, aniżeli 
dorlawanie z góry określonych ilości 
mleka wapiennego, ponieważ częste 
zanieczyszczenie w1tpna zmienia 
jego wła1:lllośei; zarówno nie zale
ca się używanie witpna niegaszo
nego, poi1ie tv aż dziafa ono wolno 
i słabo. 

Chlorek wapna jest tani; naj
stosowniejszem jest ro:r,cieńczenie: 
180 gramów (14 łutów) na litr 
(k\va:rtę) wo<ly. 

Srodld odlrn:f.aj tice chemicznie 
działają tylko pr11y pewnem okre
ślonem stt.~żeuiu. Ztacl wynika 
śmiel:lzna b~zużyteczuoś~'1 wlewania 
np. małych ilości kwasn karbolo
wego do n~tępów, lub roziltawiania 
nac;r,y{1 z tym Kl'Odldem, ro;r, wie
szani:1 nim zwilżonych prześciera
deł, rozpylanie go - dla oczyaz
czenia powietrza. 

Fol'malin:ł: o llrnhmy dosyć cb
kłafoie \)t)koje po chot·yeh na cho· 
ro by zakafoe; p:1t'<t for,ualiny działa 
wtedy, jeśli powiett·;r,e pokoju jei!t 
n:uiycone parą \Vt)du;~. w.~·t;y~tkie 
meble 1nkojn o lkażonego należy 
od~rnn łĆ ocl ścian; pokój w.r,czeluie 
zamknąć. D,> oclkażani a form <tliuą 
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służą specyalne przyrządy, nie
drogie i nieskomplikowane. 

Usuwanie mechaniczne pylu i ma
teryj zakażnych ze ścian, mebli 
i t. p:: za pomocą chleba świe
żego, szczotek, gąbek, chust wil
gotnych i t. p. Kurz w pokoju 
chorego należy ścierać ehustą zwil
żoną sublimatem (1: 1000). Oku
rzanie, zwykle praktykowane, prze
nosi tylko właściwie kurz z jedne
go miejsca na drugie; przy uży
waniu gąbki, tę często należy po
grążać do płynu odkażująe:ego. 

Chleb świeży zbiC'ra dokładnie 
drobnoustroje z miejsc nim wytar
tycli. Użyty, spalić należy, ze
brawszy wszelkie na ziemię opadłe 
okruchy ; tyczy to szczególnie tych, 
które pozostawszy przylepione do 
ściany, po wysclmięciu opadają 
i dołączają sie do kurzu. Chleba 
używać nie nale~.y do wycierania 
ścian dziurawych, porysowanych. 

Zabiegi. na które liczymy czę
sto, niezasadnie: I~rzewietrzanie. 
Prąd powietrzu, nawet najsilniej
szy, nie unosi drobnoustrojów, które 
zdołały osiąść na ·podłogę lub 
sprzęty pokójowe. 

Wywieszanie na słoi1ce, trzepa
nie, wietrzenie rzeczy zalrnzonyeb: 
promienie słoneczne zabijają naj
żywotniejsze na we1 zarndniki w cią- . 
gu kilku godzin. Działają one 
jednak jedynie na zewnętrzne wm
stwy przedmiotu. Trzepanie nie 
zdolnem jest usuną<.\ matcrjału zn,
Jrnżnego, a o ile go usuwa-sprzyja 
u1JOwszeelmianiu się zarazkn, który 
grozi w pierwszym rzędzie osobie 
ten rękoczyn wykonywnjącej. 

Choroby zakaźne w domn pry
watnym. Niemożliwem się staje 
stosowanie ścisłe środków odkaża· 
jących i odosabniających w mie
szkaniaeh prywa1nycb, gdzie pa
nuje niewiaclowość, lekk omyslność 
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lub nbó~tw0. Nawet w zarnożnyd1 
dornu eh ma sie ·do zwalczaniit źle 
zrozumianą oszczędność, uprze-
dzenia. Tem nie mniej na-
leży ws11ystko co się uda ~ tym 
kierunku uczynić. A więc : umie
ścić chorego w IlOkoju oddzielnym; 
sprzęty zbyteczne (firanki, dywa
ny, obrazy i t. p.) wynieść. Po
żądanem jest przewietrzanie ciągłe 
pokoju chorego. Prześcieradłem ·1 · , zw1 zouem w roztworze kw. kar-
bolowego z glicerJ m~ lub w roz
tworze chlorku wapnu, zuwieszamy 
drzwi do pokoju chureg·o prowa
dzące, z zewuątrz. Ponieważ wil
goć, brak świat.fa i nizka cicpło1a 
najdłużej komerwnją zakaźnośc za
razków, nie należy bielizny, ubra
nia i t. p. rzucae do kątów ciem
nych, do piwnic, kufrów. 

Jak postępować mają rnieszkait
cy domu ln·zez chorobę zaktiżna 
nawiedzonego. Jeżeli jeden z człon: 
ków rodziny zapada na chorouę 
zakaźną, wszystkie dzieci przestają 
uczęszcziu\ do szkół. Odpowiedniem 
jest też usnniede dzieci z mieszka
nia zakazonego. 

Pokój chorego. Nie wolno w nim 
czyścić lub trzepać; ścierać należy. 
chlistą zrn aczaną w płynie odka
źnjąeyrn, kurz z mebli, podlóg. 
Ograniczyć wszelkie odwiedziiiy. 
'l'ępić znajcluj~1ce się w pokoju 
owady. Nie pozostawiać w po
koju wcale pożywienia, lub też 
tylko na krótko, pod pr~.ykrycien•. 
Nic nic powinno opuszczać pokoju 
tego, nie podległszy uprzednio od
każeniu. Wszelkie naczynia· na
leży odkużać czę.sto. 

Podłoga w pokoju chorego po
winna być nieprzemakalna, W tym 
celu smaTnjemy podłogę roztworem 
parafiny (240 gram na 5 kwart 
terpentyny) i wycieramy szczotką. 
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Taka podłoga daje sie łatwo ocl
każać. 

Odziez, ręczniki, prześcierarlła, 
poszewki, kodry wełniane i t. p. -
o ile nie l:lą zanieczyszczone wy
dzielinami - odlrnżamy parą lub 
wygotowaniem. Przetl u:muięciem 
ich z pokoju chorego vogrąża111y 
je bądź do Nztworn kwa~u karbo
lowego, bąrlź znwijamy w prz~
ścieritdło 1.wilżone sublimatem 
(l :2000). Tylko w ten sposób 
prze~yłn.ć należy r11eczy rlo odka
żania. 

Pod żadnym po·1,orcm nic wolno 
tych n~eezy przeilyłat\ do wspól
nych pralni. Odkażanie należy 
stosować natychmiast; nie odkła
dając go na czas dalszy. 

Plwocinę odkażamy, wraz z na
c1.ynicm (spluwaczką ręczną), za 
pomoc~~ pary; roztwór sody ( 15 
gram na kwartę wody) sprzyja od
każaniu. Należy' plwocinę poddali 
działaniu 100° O. przez pół go
dziny. 

:Mocz i odchody traktujemy mle
kiem wapicnnem, aż do otrzyma
nia odczynu silnie zasadowego ; 
następnie pozostawiamy je w na
czyniu przez godzinę, lub też, je
żeli chcemy pośpiesznie, potrzy
majmy zawartość w naczyniu przez 
minut 15 i przepłuczmy je powtór
nie mlekiem wapiennem. 

Do odchodów tyfusowych można 
też dolać, ćwierć ich objętości -
roztworu chlorku wapna (120 grnm. 
na 5 kwart wocly). Roztwór ten 
winien być świeżo przygotowany. 
Kw~ts karbolowy i sublimat nie 
nadają się do odkażania odcho
dów. Silne kwasy mineralne użyte 
być mogą do dołów ustępowych. 
Odchody zmieszane z trocinami 
mogą być spalane. 

Klozety odkażamy chlorldeni 
wapna lub 5 % kwasem karbolo-

wy (duże ilości); ustępy - chlor
ldem wapna lnb, lepiej, mlekiem 
wapieuncm. 

Przeniesienie chorego do szpi
tala. Przy tern popełnian,y bywa 
cały s·t:ercg pr11e'Jtęp;>tw względem 
zdrowia. 

P!'Zeniei!ienie chorego do s11pi
tala związanem być powinno ze 
ścisłem odkażeniem pokoju dotąd 
pr;i:ez chorego zajętego. Chorego 
owiniętego w odkażające ollzienie, 
przewozimy w specyaluym powo-
1.ie do szpitala. 

Nie wolno używać w tym celn 
powozów pnblic'l.nych. Specyalny 
powóz w tym celu ni.ywany winie:i 
łatwo podleg«tĆ zabiegom odkaża
jącym, po ku,żclem użyciu podef· 
mowanym. 

Opieka bezpośrednia nad chorym 
w pokoju. Każdy przedmiot, który 
sie z chorym 1.etkuął, uważać nu,
leŻy za roznosiciela zarazy. Łóżko 
powinno być żelaznem, a materac 
sprężynowy pokryty prze foieradłem 
gnmowem. Pościel powinna być 
cz isto zmienianą. Osobn chorego 
utt·zymywaną w wielkiej czystości. 
Przy wysypkach cienka warstwa 
tłuszczu nie doz.wala łuskom na
skórka upowszechniać się. Zwah
nego odchodami chorego wycie
ramy watą, 3 °Io kw. karbolowym 
zmaczaną, po czem tli palimy. 
Waty też uż,vwamy C,lnb wygoto
wanych kawałk.óyv plotna) do wy
ciemnia choremu ust, nosa, potn 
i t. p. 

Noże, widelce, łyżki, talerze 
i t. p. ma chory na swój wyłączny 
użytek. Odkażać je należy goto
waniem przez 15 minut w wodzie 
z sotlą. 

Nikt nie powunen spożywać 
resztek pokarmów, które z pokoju 
chorego pochodzą. Książki; przed-

mioŁy clrnbne bezwartościowe, na
leży palić. 

Przed opuszczeniem pokoju swego 
rekonwalescent otrzymuje kąplcl, 
myje sublimatem ręce, ramiona, 
twarz, włosy. . ' 

Zwłoki, natychmiast po śmierci, 
należy owinąć w prze:\cieradło 
zwilżone 5 °Io kw. karbolowym lub 
:roztworem eh lor ku wapna ( 180 
,gram mi 5 kwart wody). 

Otlkaż:inie pokojn po chorym. 
Przez 12 do 2,1 g·1idzin nikt nie 
·prnvinieu do pokoju po chorym 
wchodzić, prze-1, który to czas pył 
·\i zarazki) w powietrza :mwie:>zo
ny, osiatla. Para przyśpiesza to 
-osiadanie. Po tym czasie zarządza 
się odkażanie formaliną. Gdy to 
·zostało u~kutecznionem (co trwa 
2 dni), do pokoju w0hodzi osoba 
·oclkażaji1ca, odziana w wspomnia
ną bluzę płócienną i obu wie gu
mowe (a nawet zaopatrzona w i·e
:spil'ator z gąbki) uzbrojona ścier
kami, workami gąbkami, szczotka
mi, wresz0ie-sodą, mydłem, roz
·tworami odkażającymi, wod.:~ go
rącą. 

Niektóre przedmioty (melJle) 
pokrywa zaraz ścierkami, inne do 
worków kładzie. Wyciera wszyst
ko chustami zwilżouemi 5-°lo kw. 
karbolowym lub 1: 1000 suhlima
tem. Przedmioty h,ezwarto3~iowe 
pali na miejseu. Sciany zmywa 
gąbkami lub wyciera chlebem 
świeźym, zwaźając, by nic. z niego 
na ścianie nie pozostałO (po wy
tarciu obmyć gąbką). Po tem, od
krywa się uprzednio pukl'yte przed
mioty i te odkażają się sztuka po 
:sztuce, wysunięte na śrndek po-
kojn. Podlogi, łóżka, komody, 
szafy, okna, drzwi, piece odkażit 
gorącym płynem, s·1,ornje mydłem, 
.sodą (szczeg·óluie, przy użyciu 
:równoczesnem sublimatn) i wodą 
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gorącą. Lepiej jest polegać na 
starannie wykonauem szorowaniu 
mydłem i sodą, aniżeli na niedba
łem odkażaniu śrotlkami chemi
cznymi. 
. Użyte płyny wylewać, uprzednio 
Je od~az1wszy, ll!tcząc. by nie prze
przes1ąkły do zbiorników wody 
czystej. 

Odleżyny. Obory, długo w łóżku 
leż 1cy, dostujc ran na miejscach 
podlegających uciskowi; rany tak 
powstafo nazy...wamy odleżynami. 
iapobiedz odleżynom można przez 
częstą zmiauę bielizny, wygładza
uie pościeli, by nie układała sie 
w t'ahly, przekładanie ehoreO'; 
częste. Pielęgnujący chorego p

0

o
wini?n s.tale o możliwo~ci odleżyn 
panuętac, a zauważywszy zacze1·
wienieuie skóry, powiadomić o tem 
lekarza. 

Odmrożenie. Zmiana tkanek cia
ła, występująca. pod wpływem dzia
htuia zbyt niskiej ciepłoty. Skóra 
wilgotna szczególnie łatwo ule"'a 

.I • • O oumroze111u; toż sarno się tycz;y 
skóry, w której kt·ążenie oi.lbywa 
się leniwo, np. palców u rąk uci
śniętych rękawiczką, lt1b palców 
u nóg uciśniętych ciasnem obb
wiem. 

Odosobnianie, izolacja. Ddcci 
chore na zapalenie gardła, płonicę, 
błonicę, olll'ę, ospę, dur brzuszny 
i wysypko wy, ksztnsiec, gi·y pę, 
zapalenie grnczołu przyu::lznego 
(świnkę), zapalenie oc·m, zaka'l.ne 
choroby skóry - należy oddzielić 
vll zcll'owych. W tym celu umiesz
czamy je w pokoju osobnym, 
a pielę~nujący chorego nie powin
ni się stykać ze zdt·r1wemi dziećmi. 
Bieliznę, pościel, wazelkie sprzęty, 
naczynia, przez chorngo używaue, 
należy przechowy"'.aĆ i 00zydzczać 
oddzielnie (P. Odkażanie). 

s~czególnie ważną jes-t sprawa 
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odosobniania dzieci do szkół u
częsHzająC'yclL gdy kió~·e .z nich 
zavadnie na jednę z wym1emonych 
chorób. 

Odporność. Istnieją zwierzęta, 
które nie zapadają nigdy na pewną 
chorobęzakaźną; istnieją nisy ludz
kie również wcale (lub wyjątkowo 
tylko) dunej cborob~e .zakaź~ej 
ulegająee; zdarzają się i ludz1.e, 
którzy pomimo <:zęstego stykama 
l:lie z zara,-,kiem nie ul<"gają temuż. 
'l'~kie zwierzęta, rai>y, takich lu
dzi nazywamy odpomy~i m~ dan~ 
chorobe. Podczas kazdt>J ep1demn 
widzimy ludzi, którzy elwro!iie n~e 
ulegają, są na panującą e1nd emJę 
odpomi. 

Odporność na daną eborobę mo
że być stałą, t. j. trwać całe ży
cie, lnb czasową, t. j. po i1ewnym 
czasie przeminąć, Odporność na 
daną chorobe n~oże być wrodzoną, 
lub też ńabytą, dzięki s:1.czególny~1 
warunkom. 'l'ak np. przebycie 
ospy lub odry czyni nas odpo.ru~
mi na te choroby. Szc1-1eprnme 
ochronne ospy czyni. człowieka 
odpornym na zarażenie się ospą 
na przeciąg 8 do 1 O lat. 

N a osłabienie odporności wpły
wają momenty of:łnbiające cały 
organizm, mianowicie; głód, praca 
nad in ierna, wycieńczenie, zrn artwie
nie, zaziębienie. 

Odra. Gorączkowa ostra wy
sypkowa choroba zakaźna. Bzadk<J 
które dziecko oszczędzonem bywa 
od odry, szczególniej w miastaeh. 
Zarazek odry nie jest dotąd do
kładnie pozmrny. Zarazić się można 
bezpośrednio od choreg?, ale ~ trze
cie osoby, lub pnedn11oty meoży
wione ten zarazek przenoszą. 
Chory~h należy trzymać w łóżku 
przez tydzień, a w pokoju - przez 
3 tygodnie. Ciepłot~ pok.oj~: ~4 d~ 
150 R Twarzą me powrnm byc 

chorzy do okna zwróceni, a nawet 
powinno się łóżeczko zasłonić pa
rawanikiem; okien natomiast za
słani:1ć nie wolno pod żadnym po
zorem. 

Odstawienie od piersi. Odstawić-. 
dziedrn od pie1:si nalrży wtedy, 
kiedy mu się 'Yyrnnęły ~lwa dol~e 
i cztery zęby gorne, a w.1ęc w k~n: 
cu pie1wszego roku ~ycrn. Ale JUZ 

od 6-7 go miesiąca ·życia nale~.y 
dzic<:lrn próez piersi, dawać nieco
kaszki ~a n leku. rosołu z cielę
ciny, kleiki, Lulkę rozmotzoną. 
w mleku (rózcieńczo11em), jajko uu 
mickko, jajko w rosole; stopuiowo
daj'cmy te dodat.k~ t zc;śeiej, I?ierś. 
znś co raz rzadzieJ - · wreszcie tli 
ostatnią tylko· 2-3 razy dzieunie_ 
Jeśli dziecko pr:r,y tern C>'.uje się do
brze, natenczas ornaczamy dzień. 

odstawienia u. Wieczorem dajemy 
l1 • • .• 
pierś po raz ostatm, po c:zem JUZ 

do karmienia piersią nie wra
camy. 

Jeśli czas, wyżej jako pora od
stawiana wskazany, przypadnie na 
miesiące letnie, natenczas karmie
nie piersią przedłużamy aż do na
stania miesięcy chłodnic·js:1.ych,. 
kiedy mleko nie tak łatwo się 
psuje. :Mleko bowi~m stanowi vod: 
stawę dyety dzrncka od p1ers1 
odłączonego. 

W razie choroby karmicielki od
stawiamy dziecko przed c:t.asem 
wyżej oznacz_onym. 

Odtrutki. Sroclki chernie:t.ne uży
wane dla zobojętnienia działania 
trucizuy przy zatruciach:r.· 

Odwaniające środki. Działają; 
1) 11lbo ,-,mieniając chemicmie ga
zy cuchłlące na gazy pozbawione 
znpachu (tak czyni np. chlor); 2) 
albo pochłaniając gazy cuclrn.ące 
(tak czyni np. ~dema, torf, węgiel); 
3) albo zngłuszając gazy enclrnące 

zapachem własnym (np. tak zwane 
trociczki). · 

N ajskut(lczniejs:t.ą jest jednak 
,valka :t.e źródłem gazów cuchm1-
cych; pochodzących 1-1 rozkładu, 
a to za pomocą odkażania*, nisz
czącego drobno ustroje, pędące 
przyczyną rozkładu. 

W razie zebrania się gdziekol
wiek ga:t.ów cuchnących należy: 
1) usunąć lub zniszczyć przyczynę 
ich powstawania; 2) zarządzić 
energiezne pr1-1ewietrzauie. 

Odzież. Organi:t.m ludzki traci 
nieustannie ciepło; ta strata tero 
jest znuczniejs:t.ą, im otaczające 
powietrne jest zirnniejszem. Od tej 
utraty chroni nas, du pewnego 
stopnia, od:t.ież ... (Nie . daje nam 
wiec odzież ciepła, lecz chroni od 
ziuina dla tego, że chroni od utl'a
ty nas1-1ego własnego ciepła). 

Swe :1.adanie spełnia odzież tem 
lepiej, im jest grubszą, a. zarazem 
im gor:t.ej przenosi ciepło, t. j. im 
wolniej się sama ogrzewa i wolniej 
to nabyte ciepło traci; przedmioty 
mające tę ostatnią w~asno~ć :iazy
wamy złymi przewoclmkam1 ciepła; 
odzież, mająca nas chro~ić od utra
ty ciepła, powinna byc złym prze
wodni ki cm ciepła. 
Wnżną też rolę gra ilość warstw 

odzieży, a to dla tego, ze między 
jedną warstwą a drugą znajduje 
się powietrze, które jest złym prze
wodnikiem ciepła; wię ta warstwa 
powietrza, która znajduje sit\ m~ę
dzy jedną a drugą warstwą odzie
ży - też nas chroni; obcisłe 
rękawiczki i huty gorzej chronią od 
zimna, aniżeli luźne; dla tego też 
materyały, maji1ce pory, napełnio~e 
powietrzem, dobrze ehronią od 
zimna; niech się te pory zatkają 
nagle (nasiąkną wodą) lub wolno 
(brudem)- odzież traci c:t.qść swych 
własności. 'l'akie materyaly, które 

„Czas". DziaJ: popularno-nauk. 
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por nie posiadaj~~ (kalosze) - źle 
chronią od utraty ciepła; za to np. 
futra, .we włosnch którego dużo 
się powietrza mieśei - bardzo uas 
cl.Jrouią od zimna; gdy się włos 
wytrze -futro trn ci wartość. N aj
leps~ym mate1jałem, chroniącym 
od :1.1mna, jest wełua. · 

Odzież musi też nas chronić od 
wilgoci ; i w tym w,.;ględ:t.ie naj
lepiej chronią te materyały, które 
najwolniej wciągają wilgoć i naj
wolniej ją traq; welna ma wła{mie 
te własności w titopniu najdosko
nalszym. Odzież powina być prze
stronną (przezto jeHt cieplejszą), nie· 
·uciskać (bo prz':lzto krew nie może 
swobodnie krążyć). (P. Szyja). 

Czasem .odzież bywa barwioną 
szkodliwerni dla zdrowia farbami. 

Noworodka odzież stanowi krót
ka, do pnsa, koszulka, na tej -
kaftanik barchanowy, pieluchy* 
i poduszka; tę ostatnią lepiej wy
pchać włosiem, aniżeli pierżami. 

W drugiem półroczu życia dzie
cko otr:t.ymnje długą sukienkę, bar
chanową lub flanelową, zakrywa
jącą nogi ; gdy dziecko zaczyna 
chodzić, tę sukienkę skracamy, 
a jednocześnie zastąpić nuleży pie:
luszki - majteczkami. N a nogi 
obuwamy małym dzieciom iiantofie 
włóczkowe, a gdy :1.aczym1ją cho
dzić - pantofle z miękkiej skóry. 
Pończoszek niewolno umocowywać 
gnmą, ucislrnjącą nogę, ani też· 
podwiązką, pr1-1yczepioną do pasa; 
w pierwszym razie - utrudniamy 
obieg• krwi, w drugim - sprzy
jamy powstawaniu skrzywień 
w stawie kolanowym, szczególniej 
u dzieci l:lłabyeh i dotkniętych 
krzywicą:K-

Do czwn.rtego roku życia obie 
płci noszą jedm:tlrnwą odzież. Tka
nina, z jakiej robimy odzież dzieci 
starszych, zależy od pory roku;. 

5 
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dolne ubranie w zume powinno 
być z flaneli, na jesień i wiosnę -
z barchanu; przy tem jeci.nak nie 
powinno być ubranie zbyt ciężkiem. 
N a lato wybieramy tkaniny lek
kie, ale nie obnażamy zbyt wiel
kich powierzchni ci11ła. Głowę na
leży dobrże okrywać podczas upa
łów; oczy zasłaniać od promieni 
słońca. 

O odzieży dzieci starszych po-
wie.dzieć należy, że powinna być 
zawsze luźną. 

Odżywianie p. Polccwm. 
Odżywianie przez odbytnicę. Od-

. bytnica ma zdolności wchłaniania 
pokarmów, ale ich nie może stra
wić, więc tą drogą wprowadzać 
możemy do organi'.1.ulll jedynie po
żywienie już rozpuszczone. W ni~
kt6rych przypadkach staramy się 
tą drogą ki11'mić organizm, a prze: 
dewszystkiem tą drogą dostarczac 
mn płynów. Wody przez oclbytnicę 
wprowadzić możemy do organizmu 
dziecka do 100 grumów. 

Organizm karmiony przez od
bytn,icę otrzymać może ledwie 1

/ 4 

cześci tego pożywieni a, jakie mu 
jest potrzebnem do utrzymania 
życia, przy cz em dzieci trud u i C'j 
jeszcze, aniżeli dormiłycb, jest kar
mić tą drogą, ponieważ właściwości 
anatomiczne budowy ich odbytnicy 
nie pozwalaji1, na wprowadzenie 
płynów odżywczych dosyć daleko 
w głąb kiszki i ponieważ dziecko 
nie umie utrzymać wewnątrz kiszki 
płynu wlanego, dosyć długo (hy 
się zdołał wessać). Z tych wzglę
dów u dzieci rzadko stosujemy 
odżywianie pL'ZeZ odbytnicę. Wy
jątek stanowi wlewanie tą drogą 
czystej wody, a w niektórych sta
nach chorobowych wlewanie takie 
dużo dobrego zdziałać może. (P. 
Lawatywy). 

Ogrodowizna. Należy do tej ca-

ły szereg roślin, których korzenie, 
łodygi, liście lub pączki, używane 
są na pokarm lnb przyprawę. 
Wszystkie te rośliny dzielimy na 
trzy grupy: 1) Jarzyny stosunkowo 
bogatsze w binłko: kapusta, szpa
ragi, (grzyby, trufle). 2) Jarzyny 
oleiste i solne: sałata, cykorja, 
szpinak, selery, ogórki, groch sza
blasty, groszek zielony, kalafior, 
marchew, buraki, rzadkiewka. 3) 
Jarzyny, zawierające kwasy: 
szczaw', rzel'zncha, pomidory. 
Wszystkie - zawierają dość zna
czną ilość różnych soli. Jarzyny 
pierwszej grupy sa; najpożywniej
sze, ale najmniej strawne. Kapusta 
miewa do 6 łutów (na 1 OO) bialka, 
z którego jedna\~ nie wiele bywa 
strawionem. Kwnszona kapusta 
jest wigcej nżywką, niż pożywie
niem, ponieważ zawiern rozmaite 
kwasy, powstałe przy fermentacyi 
mlecznej. 

Szpinak i kalafjory są hitwo 
strawne, jakkolwiek mało pożywne .. 
Rzodkiew zawiera olejek dra?,nią
cy narządy trawienia i stanowi 
przeważnie używkę. (Rzodldewka 
krajana wzdłuż jest smaczniejsza, 
wpoprzek-łatwiej strnwna; w tym 
ostatnim wypadku niszczymy wię
cej otoczek z drzewnika, które 
przeszkadzaj21 !:lokom trawiennym). 
Kwasy roślinne, zawarte w jarzy
nycb trzeciej grupy, ezynią z nich 
używki. Używać należy tylko ja
rzyn dojrzałych (wyjątek 8tanowią 
ogórki do kwaszenia). 

Przed użyciem na leży jarzyny 
dobrze wypłukać w zimnej wodzie; 
gotować, wrzucając do wrzącej 
wody. Gorąca worla wyciąg· a z ja
rzyny składniki wonne ( dodawa
nie do zup). 

Ogrzewanie pokoju dziecka. Piec 
ogrzewający pokój dzie0inny po
winien długo utrzymywać ciepło, 

I dymu i g·azów nie przepuszczać 
do pokoju; piecyki żelazne, nawet 
n~jlepszej .konstr.nkc~i, t;ych przy
n1~otó'Y . me posrnduJą.. N ajodpo
wiedme.Jszym w pokoju dziecinnym 
materjałem opałowym jest suche 
-twarde drzewo; nieco niżej stoi 
~:nię~dde. dr~ewo (sosnowe), potem 
do~iero id.zie w~giel p~·oszkowany 
(bnkety) i węgiel kaJillenny zwy
kły. 

W pokoju ssawca powinno być 
14-16.0 R., (18-20° C.) ciepła; 
wszelkie pro by "hartowania" dzie
·Cka, niemająre);O jeszcze roku ży
cia, przez obniżanie ciepłoty po
koju - są niebezpieczne~ Ale 
równie szkodliwem jest zbyt silne 
·ogrzewanie tego. pokoju. Dzieci 
.f;!tarsze mogą sypiać przy ciepłocie 
1pokoju -- niższej, np. 120 R. 

Okłady. A) Oziębiające: Drobno 
ut~uczony lód, posypany solą:, kła
,dz1emy do worka z materyalu nic
~rzemokalnego (~P· gumowego) 
•l t.en worek kładziemy na miejsce 
1przez lekarza wskazane. Dzieciom 
~iewolno takich worków z lodem 
kłaść wprost na ciało; należy to 
·ostatnie pr'.l.edtem pokryć warstwą 
rpłótna lub ceraty, a na te dopiero 
położyć lód; również nie wolno, 
;zhyt długo tgodzinami) trzymać ta
ikich okładów, lecz je co pewien 
1czas zdejmow.ać. 

W braku wol'lrn z lodem (n u 
.ssawców~z11wsze) sto;mjemy chnst
lkę (ręczmk) zmoczony w wodzie 
,zim~1ej (z lodem), dobrze wyżęti.1; 
ta.ki okład szybko się ogrzewa, 
-w.1ęc co parę minut musi by(1 zmie
urnny. 

B) Rozgrzewające: Bierzesie wiel
:k.ości odpowbclającej <lanej ·~~zęści 
.ciał~, . kawał płótnn lnb waty, 
"! kilkoro złożonej, macza w zi
mnej wodzie, wyżyma, i na 
,daną okolicę ciała. nakłada. Po 

67 

n~d okład owija sie kawał materji 
mepr~emakal~ej (ceratę), a na tą -
ma tern wełmaną (lub suchą watę). 
Wszystko to umocowuje sie ban-
dażem. • 

Oko. Zbyt wiele światła za
równo jak i brak światła szkodza 
oczo!11 dzieci silniej, aniżeli wzro_: 
kow1 doro~łyeh. Praca, czy zaba
wa, przy medostatecznem oświetle
niu słoneeznem, przy słabem świe
tle la~py, przy migającej śwfoey, 
przy Jaskrawem, niezasłonietem 
kloszem,mlecznym1 świetle- psuje 
oczy. Zródło światła sztuczdeo-o 
ni~ powi~mo być oddalone ocl p~
wierzcbm stołu więcej niż o jeden 
metr. 

Dzieci mające dziedziczną skłon
n?ść t~o krótkowzroczności, powin
lll, hyc . pod stałą _opieką lekarza, 
ktory Je co pewien czas badać 
mus~; ~zczególniej ważnem jest 
pannęt~w. o tej .wadzie przy takich 
czynnoscrnch, Jak czytanie nut 
przepis.ywanie z tablicy szkolnej: 
rysunln, przy t. zw. robótkach ko
biecych i t. p. 

Okostna zęba. Cieniutka war
stwa tkanki (błonka) otaczajaca 
w koło ząh. ' • 

Ołów. Jeśli pewnem, lub pra
wdopodobnem, jest zatrncie ołowiem 
(co się zdarza przy nieo"'leduem 

' . 1 l b • u~~mu .e ;:ów, czasem - po wy-
p1c1u z~~fałszowanego wina) naten
czas, az ~o ?hwili przybycia le
karza, dac dzieckLl na wymioty*', 
po tern: mleko, wode białkowa olej· . •' rycynowy. 

Omdlenie p. Zerndfoni1i. 
Oparzenie. Jest to zniszczenie 

tlrn_nek ciała pod wpływ.em dzia
łama wysokiej ciepłoty. Az do 
cl~w.ili przybycia lekarza okładamy 
rrn~.isce sparzone kawałkiem czy
ste.] gnzy zmaczanej w oliwie. 

Opium p. 11fakowiec .. 
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Opłucna, pleura. Błona, która
w: vostaci podwójnego worka -
otacza płuca; zewn<~trzny :vo1:ek 
przylega do kości klatki piersio
wej, a wewnętrzny :- do pł~rn. 
W tej . błonie jest wiele nenvo"'. 
i dla tego przy chorobach opłucm 
odczuwamy· dotkliwe bóle. . . 

Opony mózgu. Trr.y oddzielne 
cieńkie warstwy tkanek, wewnątrr. 
których lezy mózg; z~wnętrzn~• 
opona przylega do kości . cza.szk1, 
a wewnetrzna :__do tkanln mor.gu. 

Orszada. Utłuc w moźdr.ierzu 
metalowym 20 migdałów słodki.eh 
i J'eden mio·dał o·orr.ki, oblać dwie-

"' "' ł<l . ma filizanlrnmi wody s o zone.J, 
zmieszać i przecedzić. Napój ten 
jest bardzo odpowiednim podcztts 
chorób gon~czkowych. . . 

Ortopecłja. D"'iał sztuki lekt:i;
skiej, mający ntt . celu uprzedzi.o, 
lub wylecr.yć wady w ~·ozwo.Jn 
kości i micśni. Tc wady me tylko 
zniekształc~j:} i szpecą, ale odbić 
sie moga na stanie ogólnym zdro
wi'a; 111;. skrzywienie kręgosłupa 
moze tak znieks,.,tałcić klatkę pier
siowa źe kości uciskać będą na 

. płuca:' na serce. Ztąd jasuem jest, 
jak wielką . rolę o~egr:ywa ~zę~to 
ortopedja w leczmctwie. .I ome
niewaź kości dziecięce są .ieszcze 
elastyczne, a stają się c01:az tward
szymi wraz z wiekiem - więc im 
wcześniej zaczyna się leczyć skrzy
wienia tych kości, tern więcej 
prawdopodobnem jest, ze leczen~e 
doprowndzi do poźądanych wym
ków. 

Oskrzela. Są to rury łączące 
tchawicę z pęcberzykan~i płucny
mi, przez ·nie przechodzi do płuc 
powietrze. 

Oskrzeli zapalenie. Jest to cho-
1'oba błony ślur.owej, wyściełającej 
wewnętrzną powierzchnię oskrzeli. 
Przyczyny tej choroby są róźno-

rodne: zarazki. (odrże, tyfusowi 
i bardzo· wielu' innym chorobom 
zakaźnym towarzysr.y zapalenie 
oskrzeli), zaziębienie, wdycbanfo 
powietrza zawierającego pył, 
i inne. 

Ospa naturalna (variola). Ostra 
gorączkowa choroba zakaźna. Za
razek dotąd niezn:my. Przenosi 
sie z' osoby na osobę, nawet przez· 
os~by trzecie (zdrowe) i sprzęty, 
a nawet przez powietrze. Zapo
bieganie: szczepienie ochronne co· 
7 lat powtarzane. 

Pielęgnowanie dr.ieci chorych na 
ospę polega na tern samem, co· 
i przy innych chorobach zaka
źnych; odosobnienie gra tu 
(wobec tego, źe u na8 dotąd wcale 
nie cała ludność podlega systema
tycznemu szczepieniu ochronnemu), 
bardzo wazną rolę. Wielką rolę 
gra podczas choroby dbułość o hy
g-j enę jamy ustnej, n~sa, oczu. 

Ospa wietrzna (vancella). Ostra 
gorączkowa choroba zakaźna. Za
razek nieznany. 

Ospica (vnriolois). Ospa natu
ralna, łagodnie przebiegająca. 

Os11y· szczepienie. Cierpienie-
sztucznie. wywołane przez zaszcze
pienie człowiekowi miJ,teryi, po
chodzącej od krów chorych na 
ospę, duje szczepionemu odporność 
przeciw zarazkowi ospy naturnłnej. 
Ta odpdrnośe trwa pr'f,e:i; siedm do 
dziesittciu lat, po czem szczepiw'ię 
powinno być powtórzone. J edu .k 
nawet jednorazowe :;;zczepienie 
chroni człowieka od cit~źkicj ospy. 

Ospę szczepić moźlHi o lrnzdej 
porze roku; pora roku chłodna jest 
oclpowiednieji>zą - pod niek tói'y
mi wzglf;dami -,ani.zeli gorąca. 

Oświetlenie. Swiatło słoneczne 
oclegrywa wielką rolę w hygjcnie. 
To tez źle oświetlane pokoje dzie
cinne· i>~ł zwykle· siedliskiem cho-

I' ' 
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a·ób .. Olrna pokoju ,dziecinnego po
·winń.y być zwrócone na wschód 
lub zachó.d, by uniknąó zbytniego, 
w lecie, ogrzanfa tego pokoju~ . 

Ze środków oświetlenia sztucz
nego wybrać nalezy, dla dzieci, 
-olej lub świece stearyuowe; gaz, 
.a nawet lampa naftowa, za wiele 
znzywają tlen.u i za bardz,o wy
suszają i ogrzew,ają powietrze, hy 
miały być· uźyte , w . pokoju dzie.
:cinuym. Patrzę teź: Oko. 

·. Otrucie p. Zat?,itcie. . 
Otrzewna, błona brzuszna (pei·i

:toneum). Błona, która _:_ w po
.staci ,podwójneg·o, worka - otacz~• 
wnetrzn.ośei jamy brzusznej .. 

.~ Ótwock. t,eśne ,uzdrowisko, pod 
Warszawą. . · 

Owady .. }f ajwiększą;srikodę wy
rządzić mogą owady przez to, źe 
:przenoszą zarazki chorobowe, szcze
gólniej przez zaniepzywwzanie po.
karmów i napojów- wydzielinami, 
w któr3 eh znajdują się źywe za
razki. Dla tego wszelkie poźy
wienie powinno być starannie od 
-owadów ochraniane. 

Owady graja czesto role ciał. 
-0bcyćh*, w ol~u', w ~rnbu, w 'wosie. 
U sunąć takie ciało o bee powinien 
zawsze lekarz, pQniewaz niesku
teczne. próby wyjęoia dokonane 
nieumiejętną ręką _:.. często szko-. 
dzą. 

Owsiana kasza. Odwar. z kaszy 
owsianej, szezególnieJ przyrz~dzo
ny na mleku, jest pokarmem po-
żywnym.. . , 

Owsiana mąka. Odwttr z mąki 
'owsianej, szczególniej przyrządzo
ny na mleku, jest pokarmem po
żywnym, pożywniejszym, aniżeli 
z kaszy owsianej. ' . 

Owoce. Owoce stoją na g1;anicy 
między pokarmami'* a uźywkami*; 
ich wartość poźywna je.st bari:lzo 
mała, jadamy je dla ich smak.o-
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witości. Zawierają wiele drzewni
ka* i dla tego .są trudno strawsze; 
jednak z tego. samego powodu 
draźnią kiszki i dla tego są po
źyteczne przy skłonności do zapa:i·
cia. Owoce gotowane są· łatwiej 
strawne, a przez dodanie cukru 
(kompoty, konfitury) nabierają war-
tości pokarmu. · · .. 

Ozon. Odmiana tlenu, mająca 
szczególną wartość jako środek 
oczyszczający powietrze. ·Ozon 
znajduje się zwykle w powietrzu 
w . barclzo małej ilości ; więcej go 
bywa . po bmzy; zarówno jak 

. w miejscowościach nadmorskich. 
Wprost dla organizmu ludzkiego 
wartości nie ma, tylko pośrednio
przez wspomnianą włas.ność uisz
czenia zanieczyszczeń powiet1:za. 

Ożywianie. Tak nazywamy te 
wszystkie zabiegi ratownicze, któ
rych używamy w celu pobudzenia 
energji krążenia krwi i oddychania, 
je~li ta nagle się zmniejszyła, np. 
w razie zmarznięcia, omdlenia 
i t. p: W celn ożywienia st<lramy 
się zawsze: 1) usunąć przyczynę, 
które· organizmowi szkod?.i; 2) po
budzić czynności oddychania i krą
ż-enia krwi. P. Oddychanie sztuczne. 

Paciorkowiec. Drobnoustrój*, 
składający się z ziarninków, uło~ 
źonych. w postaci nitki paciorków, 
w postaci łai'icuszka. , Paciorko
wce chorobotwórcze należą do 

·drobnoustrojów, które wywołują_ 
ropienie, zakaźenie krwi; za-
razki płonicy, gorączki połogowej, 
róźy przy1·annej - są pacior
kowcami. . 

pandemia. Epidemja .. ogarnia
jąea większość ludności danego 
kraju, lub teź - epidemja ogar
n)_ająca jednocześnie kilka krajów, 
·sąsiadujących z sobą. 
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Pasorzyty. Rośliny lub zwie
rnęta żyjące kosztem innych ro
ślin, lub zwierząt; te ostatnie na
zywamy wtedy „gospodarzami'' da
nego pasorzytn. Niektóre paso
rzyty mogą istnieć jedynie na ciele 
lub w ciele whiściwego gospoda
rza; inne - mogą czas jakiś żyć 
1 po za obrębem ciała gospodarza. 

Pasteuryzowanie mleka. W celu 
uchronienia mleka od zepsucia 
uzywamy (zamiast zwykłego goto
wania lub sterylizacyi) zabiegu 
zwanego pastenryzowaniem (Pa
steur - genjalny chemik frnn
cnzki): mleko ogrzewamy do 
70-75° O., po tern je szybko o
chładzamy, co się dwa lub trzy 
razy z rzędu powtarza. Pasteury
zowanie zabija drobnoustroje, któ
re mógłyby skwasić mleko, nie 
odbierając przy tern mleku jego 
smaku pierwotnego (smak surowe
go mleka), - co czyni gotowanie 
i sterylizacja, nie zabija jednak ono 
drobnoustrojów chorobotwórczych, 
jakie się w mleku czasem znaj-
dują. . 

Patologja. Nauka o czynno
ściach narządów chorego ciała 
ludzkiego. 

Paznogci pielęgnowanie. Od naj
młodszego wieku należy dbać o czy
stość przestrzeni podpazuogcio
wycb, w których zbiera się wiele 
brudu i drobnoustrojów; wraz z po
karmem dostać się musi ta nie-

. cl'iystość do organizmu dzieci, które 
sobie przy jedzeniu często bezpo
średni.o n:iką pomagają. 

Peklowanie. Jeden ze sposobów 
konserwowania *'mięsa, polegający 
na dodaniu do mięsa soli i sale
try ; sól odciąga wodę,. więc przy 
gotowaniu mięsa peklowanego na- • 
lezy bardzo wiele wbdy używać. 
Dłuższe karmienie się takiem mię-

sem bywa przyczyną choroby, t. z. 
gnilca (szkorbutu). 

Pępka choroby. Blizna pozosta
jąca po odpadnięciu pępowiny pod
lega różnego rodzaju chorobom, 
którym zwykle zapobiedz można 
przez umiej<)tne obel1odzenie się. 
z pępowiną. Przepisy w tym celu 
wskaże lekarz lub akuszerka, za· 
sadę jednak obchodzenia się z pę
powiną znać powinni wszyscy, 
a polega ona na dwu przepisach; 
1) czystość; 2) stosowanie środ
ków· wysuszających, a llnikanie 
wilgoci (wilgoć i brak powietrza 
sprzyjają rozkładowi pępowiny). 

Pepsyna. Ferment chemicznyr 
wyrabiany przez gruczoły żołąd
kowe, mający w.łasność przetwa
rzania białkanów* pokarmu na. 
peptony*. (P. Trawienie). 

Peptony. Białko zawarte w po
karmach, by. zostało wessane z ki-
8Zek, musi być rozpuszczone; taką 
rozpuszczalną odmianą białka jest. 
pepton, który z białka pokarmów 
tworzy się pod wpływem działa
nia soku żołądkowego i soku 
trzustkowego. (P. Trawienie). 

Pieczywo. Począwszy od dzie
wiątego miesiąca życia dziecka 
nie można się obejść, przy odży
wianiui bez pieczywa. Krochmal* 
zawarty w pieczywie lepiej zo
staje zużytkowany przez kanał po
karmowy dziecka, aniżeli krochmal 
zawarty w kaszkacl1, zupach mą
cznych '- ponieważ pieczywo nie 
przechodzi przez kis„,ki tak prędko, 
jak te kaszki i zupy; powtóre, 
liczne otwoki w pieczywie czynią 
je łatwo dostępnem' dla soków 
trawiennych, przetwarzających 
krochmal na cukier*. 
.. . Najodpowiedniejszą dla małych 
dzieci postacią pieczywa są sn
'chnrki, ponieważ w nieb zawarty 
krochmal najłatwiej zostaje za- l 
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mieniony na cukier ; sucharki dla 
dzieci należy przygotowywać w do
mu (grzanki). Starszym dzieciom 
należy dawać wszelkie pieczywo, 
byle nie zawierało zbyt wiele cu
kru ; świeże pieczywo irndniej się 
trawi, an i żeli nieco czerstwe, po
nieważ w pierwszmn woda zapel
nia owe otworki, których obecność 
stanowi o strawności pieczywa. 

Pielęgarz. Mężczyzna, zajmują
cy się pielęgnowaniem chorycb. 

Pielęgarka. Kobieta, zajmująca 
pielęgnowaniem chorych. 

Pielęgnowanie chorych. Lecze
nie chorych musi być zadaniem
lekarza. By ocenić rodzaj zabu
rzenia, jakiemu uległ organizm, 
wybrać właściwy środek leczący, 
określić, jak się ma chory zucho
wać - na to trzeba mieć odpo
wiednie przygotowanie, t. j. znać 
dokładnie i budowe narzadów cia
ła ludzkiego w róinych ·okresach 
życia, i ich czynności w zdrowiu 
i chorobie, i sposób,' w jaki one 
oddziaływują (reagują) na dany 
lek, i t. p. '!'akie wiuclomości na· 
bywa się jedynie przez długoletnie 
studja fachowe, których nie za
stąpią największe zdolności, lub 
najdłuższe nawet obchodzenie sie 
z chorymi. · • 

Ale obok pomocy lekarza na 
przebieg choroby wpływ wywiera 
umiejętna i troskliwa opieka oto
czenia; nie . zawsze możemy dać 
choremu wykszta.łconego pielega
rza lub vielęgarkę; dla tego ka'.'żdy 
ojciec, a szczególnie każda matka 

I • ' , , 

powmna pos1ąśc, w pewnym sto-
pniu, zasady pielc1g11owania cho
rych. W razie choroby lekarz 
łat~o się porozumie z taką osobą, 
znaJącą podstawy pielęgnowania 
chorych, która dużą rolę odegry
wa. przy powracnniu zdrowia· cho
rym; koniecznym jednak" warun-
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ldem jest, by ta osoba dumną była 
ze swej roli pielęgarki, a nie się
gała po laury ·-- lekarskie. 

Nanka. pielęgnowania chorych 
obejmuje zbiór przepisów tyczą
cych: urządzenia pokoju i posłania 
dla chorego, sposobu żywienia 
i podawania mu leków, szereg 
przepisów specyalnycb tyczących 
pielęgnowania dzieci, starców, po
łoźnic, chorych z:ikaźnych, chQ
rych chirurgicznych i t. p. ·. Spe
cyalne podręczniki dają pojecie: 
o sztuce pielęgnowa11ia chorych„ 
której jednak nauczyć może tylk0> 
połączenie teoryi z praktyką -
pod kierunkiem osoby fachowo, 
w danym kierunku, · wykształ
conej. 

Pieluchy. Ssawiec i10winien być: 
zawsze opatrzony dwiema pielu
chami: płócienną, trójkątną, której1 
jeden róg zawija się ku górze, 
między nóżkami dziecka, a dwa 
beczne ku środkowi brzuszka, 
i barchanową (lub flanelową), -
czworokątną, podw6jnie złożoną. 

'l'ak owinięte dziecko należy 
położyć na niewielką ceratkę (li
noleum, batyst Billrntha), pod któ
rą leży nieco szersza czworokątna 
(nie zlożonu) pielu(.'ha barchanowa 
a pod tą - jeszcze szers:rn, płó
'cienna; w ten sposób owinięte 
dziecko jest zabezpieczone od zimna 
i od przemoczenia pościeli. 

Pieluchy zwilżone należy zmie
niać natychmiast; w przeciwnym 
razie dziecko się łatwo zaziębia, 
łatwo dostaje cierpień skórnych 
na udach i pośladku. 

Pieluch nie wolno przechowy
wać, prać., suszyć-w pokoju dzie
cinnym, lecl'i zanieczyszczone na
tychmiast z tego pokoju usuwać . 

'l'ylko w zupełnie czyste i suche 
pieluchy wolno dziecko owijać. 
·· Piwo. Wyciąg wodny ziarn 
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jęczmienia podrlnny d~iałaniu rer
mentów (dro·i..dży). Pnvo 'l.awiera 
li do 5 i 8 proceutów wyskoku·\ 
nieco wodanów w0Q:la*, soli i istot 
w.vciao·owych J. e~t >vice raczej J ... e. ' ... 
uźywka* auiźeli pokarmem*. 

Dzieei~rn nie naleźy dawać pi
wa, jak i inilych napojów wysko
kowych; o wyjątkach decyduje 
lekarz. 

Pleśniawki (g1·zybld w lmzi). 
Choroba błony śluzowej jamy ust
nej; jej przyczyną są pewne grzyb
ki, które osiadają i rnnoźą się 
w jamie ustnej dzieci niezdrowych, 
osła!Jionych~ Pleśniawki powodują 
Ml i dla tego utrudniają przyjmo
wanie pokarmów, co znowu -
sprzyja osłabieniu dzieci. 

Płonica, szkm·lat.1J1ia. Ostra go
raczkowa wysypkowa choroba. Za
r~zek, dotivl nie zbadany, prze
nosi się· przez chorego, przez osoby 
trzecie, przez przedmioty (bielizna, 
J,ncble, zabawki); mleko pochodzą
ce z domu, gdzie panuje płonica
moźe też przenieść zarnzki; w miti
;szkanin po chorym płoniczym, jeśli 
nie je::it wyjałowione - zarnzic\ się 
mozna. 

Znpobiegitmy zarnż:miu się pło
nicą pr:wz odosobnienie* chorego 
i wszystkiego (i wszystkich), co się 
z niw styka, aź do wyjałowienia
clokhidnego; ciało chorngo pod
dajemy w tym celu w ciągu G-7 
tygodni kąpielom mydlnnym, w o
kresie zdrowienia. W czasie epi
demii plunicy najlepiej nie posy· 
łać. dzieci do szkół. 

Podczas choroby dziecko pozo
staje w Józku, w pokoju o ciepło
cie 12-13° R. (jeśli mamy po:wi
klanie ze strony nerek - ciepłota 
pokoju musi być nieco wyzszą)., 
:. Płuc suchoty, gruźlica pfoc. Sll
choty płucne zalezą od lasecznika 
gruźliczego, są więc grµWcą'* płuc; 

jednocześnie z tym lasecznikiem 
na phrna, i cały organizm cho
rego, działa,j ą chorobotwórczo i. in
ne drobnouslroje-x·, · z gatLtukn ro
pnych, które sie usadawiają w płu
cach przez gruźlicę zmienionych. 

O powstawnnin grnźlicY-:'· jest 
mowa· na inuem miejscu. Tu do
dać naleźy, że powstawaniu suchot 
u dzieci sprzyja szczególnie: dzie
dziczność*, zolzy*, osłabienie i wy
niszczenie całego organizmu przez 
złe odżywianie, lub choroby wyciei1„ 
czające, a 8Zczególnie przez pewne. 
choroby zakaźne, miai1owicie; odrę, 
ksztusiec, a nawet ospę wietrzną. 
Czasem zapalenie płuc, zapalenie 
opłucnej, i t. p. choroby, które 
niby z przeziębienia powstały, 
okazują się właściwie , grn'l.licą 
płuc; , 

Płuc zapalenie kataralne. Cho
roba powstająca z zaziqbienia; 
szczególniej często spotykamy to 
cierpienie u dzieci jednoc i dwu
letnich, osłabibnych, zarówno jak 
i w przebiegu i po wielu choro
bach zakaźnych, jako to: odry, 
k.sztuśca,, gl'ypy, błonicy; dzieci 
krzywico w owe, zoh;owe, gruźlicze, 
łatwo zapadają na kataralne za
paleuie płuc, zarówno jak i dzieci 
wyniszczone przez zapalenie ki
szek. 

Zapobieganie polegn, na tern, by 
dzieci nie wypieszczać, by je 
8trzedz od wyżej w:ymienionych 
chorób, by - .wreszcie - gdy na 
jedną z nich zapadły, leczyć je. 

Płuc zapalenie włóknikowe. Cho
roba ostra zttlrnfarn, zdarzająca si~ 
endemicznie i epidemicznie, i prze
biegająca okreirnwo (t. j. w kolej
nych, z góry przewidzianych, okre
sach). Przycw.yną tej choroby są 
dobrze zb arl n ne drolm.oustrojc swo
iste, dwoinki zapalenia płuc. Te 
cl woinki znajdujemy nie tylko 

I 

f
i, 

. 

u lnclzi chorych na zapalenie płnc 
(w ich plwocinie i w ogni8kn za~ 
palnem), lecz i u zupełnie zdro
wych - w ich ·ślinie. Z jamy 
ustnc:iJ przechodzą te dwoinki do 
płuc, gdzie wywołują zapalenie, 
pod :wpływem takich przyczyn, jak 
np .. : zaziębię)lie. Nie, należy je
dnak sąclzić, by ,na zapalenie płuc 
mięli , chorować .ci tylko, który 
mają w zwych ustach -:--- w czasie 
zdrow.iiL. -;--- d w: o inki; ,przeciw nie, 
te dwoinki znajdują się w kurzu 
powietrz~ i mogą być Leo chwila 
do. płuc z: niem w:ciąg11ięte. 

Zapal~nie płuc włóknikowe l'za
·dziej, aniZeli zapalenie płuc kata
nl.lue·* 1 u dzieci si~ zdarza, szcze
gólniej u małych, częściej za
padają na' ;nie dzieci w wieku od 
3 do 12 lat. · 

Zapobieganie polega na ocloso
bnieiliu chorych 1 hartowaniu dzie
ci zdr?wych ; jamę ustną należy 
zawsze dokładnie czyścić. 

Płuca. Płuca porównać mozna 
<lo wielkiej gąbki, której komó
reczki' nazwane są - pqche1·zy ka
mi płucnymi. Od każdego pęche
rzylrn prowadzi cieniutka ela;sty· 
.czna rnr ka ( o:,ikrzelik); te rurki, 
łącząc siq po kilka - tworzą co 
raz to grubsze i szersze rury (o
skrzela), które - wreszcie wpa
dają do n~jgrnbszej -- zwanej 
tchawicą*. Tchawica, łączy się 
z krtanią* i g·ardzielą '\ a przez 
tę - . z jamą ust i nosa. Po
wierzchni~ .płuc z zewnątrz pokry
wa opłucna·*. 

Czynność płuc, nazywana oddy
chaniem* zewnętrznem, ma na celu 
dostarczanie 9rg:1llizmowi powie
trza. Odróżniawy przy tem wdy
.chanie i wydychanie. Przy wdy
chaniu wprowadzamy, przez tcha
wicę, oskrzela i oskrzeliki, powie-. 
trze do pęcherzyków płucnych, 

73 

które się przez to rozszerzają. 
Z pęcherzyków płucnych przedo
staje się tlen powietrza do krwi. 
Po wdychaniu następuje wydycha
nie - powietrze z pęcherzyków 
płucnych, które się zapadają,. zo
staje wypchnięte nazewnątrz (przez 
oskrzeliki, oskrzela, tchawice gar
dziel, usta i nos), uno~ząc ;,

1 

s~bą. 
wydalony ze krwi kw. węglany. 

Liczba oddechów w ciao·u J'edneJ· . -o 
m111uty wynosi u dorosłych 16 do 
18, u d.'zieci: u. starszych 20-30 
u bardzo młodych - do 40. Prn~ 
ca, bieganie, różne stany chorobo
we - powiększają tę liczbę. 

Płukanie gardzieli. Ozie.ci na
lezy od najwcze~niejszych lat u
czyć płulrnni11 gardz.ieli. W cz"asie 
zwykłym 11owinno każcle dziecko, 
podeza~ mycia jamy ustnej, wy
płukać i gardło wodą letnią. Pod
szas panującej epiclemji płonicy, 
błonicy, należy płukać gardło (roz
tworem kwa:;u bornego) trzy razy 
dziennie. W razie choroby -
o rodzaju i potrzebie płukań gar
dła decyduje lekarz. W każdym 
razie dokłaclniej, aniżeli płukanie, 
oczyszczamy gardziel przez prze-
strzyki. wanie. . . 

Plwociny. Masy wyd11lone z dróg 
oddechowych przy pomocy rnchó-\v 
kaszlowych. Dzieci do lat pięciu 
zwykle połykają plwociny, nie 
wyrzucają ich z gardzieli i ust; 
eza:;ern tylke - przy wymiotach, 
lub za pomocą palca - udaje się 
wydostać plwociny małych dzieci; 
clla teg·o przy konieczności zbada
nia takich plwocin uciec si~ trzeba 
do przemycia, za pomocą sondy, 
zołądka, zkąd wydobywa1uy poł
knięte plwociny. Jeśli dziecko już 
odpluwa - nauczyć je trzeba, by 
pluło zawsze do spluwaezek* (po
kojowych lub podręcznych) napeł
nionych płynem (np. 2% kw. kar-
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bolowym); od najmłodszych lat 
dziecka nie nalezy mu pozwalać 
spluwać na podłog·ę, lub do chu
stki. 

Pokarm. Pokarm daje naszemu 
ciału te materje, które mu są po
ti·zebne do wzrostu i do zastąpie
nia tkanek zuzytych podczas prze
róbki materj1*. Do przyjmowania 
pokarmu pobudza nas uczucie, 
zwane głodem*. 

Wraz ze spotęgowaniem się pne
róbki materji wzrasta i p'oirzeba 
pokarmu; w spokoju mniej potrze-

. ba pokarmu, aniżeli podczas pra
cy, w zimnie więcej, uniZeli w le
cie (bo zimno powietr:.1a pobuclza 
nasze dało do zwiekl:lzO'llego wy
twa1:zania ciepła*, które powstaje 
przy przeróbce materji). 

Ludzie, dopóki rosną, t. i· dzie
ci i młodziez, tez wymagają du
żych, wiględnic, ilości pokarmu, 
poniewaz w ich ciele powstają no-
we tkanki. · 

Lud11.ie, którzy np. z powodu 
choroby, stracili część swych tka
nek - tez więcej, niz zwykle, 
wymagają i1okarmu. 

Stosownie do swego przeznacze
nia - pokarm składać się musi 
z tych samych składników, z ja
kich utworzonem jest nasze ciało. 
Piel'wsze miejsce, wśród tych ma
teryi pokarmowych: zajmuje biał-

wo dany węg la*',. 
i, w niewielkich 

siarka, fosfór„ 

ko*; dalej idą: 
tłuszcze"', woda*, 
ilościach, chlor, 
wapń, żelar,o. 

Te wszystkie składniki pokar
mowe nic są spozywane w tej; 
postaci, w jakiej je zna chemja ;. 
pożywienie, jakiem się karmimy„ 
Hkłada się z mieszaniny tych 
róznyeh składników pokarmowych, 
jakie wyżej wyliczyliśmy. 

Biallco znajdujemy w takich pG
karmaeh, jak: jaja kurze, mięso,. 
mleko, chleb, i t. cl.; wodany wę
gla znajdujemy w chlebie,. karto
flach, owocach i t. d., tłuszr,z ma
my w mięsie, maśle, szmalcu, i t .. 
d., woda stanowi wazną składową 
część wiizelkiego rodzaju pożywie
nie (miąsa, kartofli, chleb:t, mleka 
i t. d.); sole spozywamy głównie 
łącznie z innero pożywieniem. 

Jeśli dla 'l.aspokojl'nia głodu do
syć obojętnym jest skład pozywie-· 
nia, .to natomiast by zaspokoić 
prawdziwe potrzeby organizmu -
sklad pożywienia odpowiadać musi, 
pewnyJ11 wymaganiom, które,. 
wprawclr,ie, zależą od osobniczych 
własności danego czlowieka, ale
w zasadzie - dają się określić
przez pewne przeciLJue cyfry. 

.Mianowicie wymaga na dobę -
(gramów): 

Dziecko wieku: do lł roku 
„ " 6-15 lat 

Białka 

20-36 
70-80 

'l'l-uszczu 

30-45 
37-50 

56 
44 
68 
50 

Wodanvw wę,qla 

60-90 
250-400 

500 
400 
350 
260 

Mężczyzna dorosły 
Kobieta dorosła 
Starr,ec 
Staruszka 

118 
92 

100 
80 

Nie jest rzeczą obojętną, w ja
kim pokarmie są spożyte powyzsze 
ilości materji pokarmowych, po

. nieważ np. białko zawarte w role-

ku lub mięsie jest o wiele stra
wniejsr,em, anizeli białko zawarte: 
w chlebie, lub grochu. 

'ro tez, ilość mate1ji pokarmo-

I 
f

.·. . 

. 

' 

wych zawarta w danym pozywie-· 
niu nie decyduje jeszcze o war
tości teg·o pozywienia.. 

Wiekowe doświadczenie nauczyło 
ludzkośó karmie się pokarmem 

Skład niektórych pokarmów i potraw 

Wołowina, bardzo tłusta 
» średnio 
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mieszanym, pochodzącym i ze wie
rzęcego i roślinnego królestwa· 
nauka stwierdziła racjonalność te~· 
go sposobu żywienia się. 

Wagi I Znwiera gramów: · 

gra- I B. · I Tlusz- j W oda-mów'*) ml'.lrn czu nów 
w gla 

100 l7 29 I 
100 21 5 
100 21 2 
100 19 7 
100 20 1 

n chuda 
Cielęcina, tłusta . : I 

n chuda 
Baranina, b. tłusta . . 

" średnio tłusta 
Wieprzowina,· tłusta . 

" chuda 
Zając (mięso) . · . . . 
Indyczka, średnio tłusta 
Młoda kura (mięso) . 
Gołąb (mięso) . . . 

Beefsteak smafony . . . 
„ surowy, bez jajka . 

Plasterek roastbeefu . 
Dwa hwa~eczki mięsa. w~ło~ego gotow. 
Kawałek prnczeni duszonej . . 

" z yolędwic.y 
" wieprzoweJ 

Kotlet wieprzowy . . 
Kawałek pieczeni cielęcej 

. " " ,, z nerki 
Kotlet cielęcy . 
Karbonada . . . . . . 
Kawałek pieczeni baraniej . 
Dwa plasterki ozoru wołowego 

Płotka (mięso, t. j. bez ości, skóry) 
Łosoś . . 
biedź, świezy 

" solony 

«·) .100 gramów - prawlo 8 lutów . 

100 17 29 
100 17 6 
100 15 37 
100 20 7 
100 23 1 
100 25 9 
100 23 3 
100 22 1 

80 24 6 
100 21 2 

30 7 0,5 
35 12 2 
48 15 3 
36 11 2 
38 10 4 
38 10 8 
45 12 1 

115 31 12 
75 21 1 
45 13 4 
35 7 18 
31 10 14 

100 17 8 
100 22 13 
100 15 9 
100 19: 17 
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- -------"--- -~~·--"-"-- -------

Wagi .zawiera gramów: 
,. 

Sk.{ą~ niektórych 'pokarmów 
,, .. i potraw: ~t; ·-Bi;l::T·~~q~~~f ~~:!~;~:\~ 

====~=::-_-=: "-~·'7:;:;-;...::::::::::::~·:::;;;=':-=--....;:- .. "-:···· ~h ~ 

.Śle.dź wędzony 
Szczupak 
Karp . 
Pstrąg 

Kawior 
Ol:!trygi (mięso) 

Słonina wędzona . 
Szynka „ 
Kiełbasy 

Jajko, cała zawartość 
białko „ 

" 
żółtko 

Mleko kobiece, mzeciętnie 

» „ 

„. „ 

, minimum 
maximum 

, przy rozp. ssania (z tt•.i .•"
, · pocl koniec ssania ( v'r.~

1

,1 
, przy złem odżywfanin 

„ , przyo!Jfitem pożywieniu . 
tt 

" „ krowie, przeciqtnie 

" 
, minimum 

" 
, maximum 

oclłuszczone przez odstanie 
„ przczodśrodkowanie „ " 

" Keiil' 
Maślanka 
Masło, solone 
'l'waróg 
Ser tłusty 

półtłusty 
„ chudy . 

Mąka żytnia 
Chleb żytni 
Mąka pszenna delikatna 

„ grubsza 
Bulb 

100 21 
100 18 
100 .. 22 
100 Hl 

100 31 
100 8 

n 
1 
l 
2 

1 oo i~ 78 

H 
I 
l 

100 25 iW 
100 n clo 18 10do40 !i--- :.lfi 

46 
28 
18 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

55 

2,3 
0,7 
L~, 7 
l,B 
O,!l 
2, l 
2,2 
3,H 
2,2 
6,4-
~{,0 
B,l 
3,3 
4,0 
0,7 
:w 
25 
HO 
i)il 

12 
() 

10 
12 

5 

H,8 
1,4 
ll,8 
B,1 
r; ,7 
;>,,l 
5, I 
a,7 
2,1 
(i ,o 
0,7 
o,a 
2,0 
.1, 1 
84 

G 
;{() 

2·l· 
12 

2 

1 
1 

o,:) 

ti,2 
:i ,n 
~~.:1 
r.,1 
fiJ> 
f1,7 
r: ~ 
• ) 1 ~} 

·I ,!I 
2,!l 
(i,1 
4,8 
r.,:i 
:2,0 
·1,0 
U ,Il 

i 
l 
•) ..., 

l 
Skład niektórych pokarmów 

i potraw: 

Kasza imzenna 
Krupy ... 
S nclinrki z mąki pszennej 
Kluski i makaron 
lCasza owsiana · · 
Groch 

ICartofle 
Marchew, wielka . 

Bruki'ew 
Ogórek 

drobna . 

ICalarepa 
G1·oszek ogrodowy 
Groch szabl11sty . 
Kalafior 
J(apnsta 
Szpinak 

Grzyby świeże 
,. suszone 

Miód 
.Jabłka, gruszki, śliwki, świe'ie 

„ 
" 

suszone 

'1' alerz rosołu z drobną kaszką 
„ „ „ ryżem . 
,; „ „ kluseczkami . 

Tnlerz kleiku owsianego na koą_ciach, 
z jajkiem 

5 łyżek zupy g-rocbowej 
5 perłowej . 
5 „ „ z ryżu 
2 łyżki makn.ronu wloskieo·o 
Łyżka szpinaku (z masłem) 
2 łyżki kremu 
4 sucharki 

Cukru dwa kawałki 
4 Albert-Cakes 
J:i-,iliżimka kakao 
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100 2 21 
100 1 9 
100 1 8 
100 2 8 
100 1 '> 
100 il 8 
100 6 1 12 
100 3 7 
100 2 5 
100 2 6 
100 3 4 

100 3 5 
100 29 2 36 
100 1,2 74 
100 12 
100 2 63 

150 7 4 32 
175 6 4 32 
200 7 4 40 

200 1s io 26 
125 5 0,3 12 

90 4 0,2 7 
105 1 0,1 7 

55 4 0,2 41 
55 1,5 4 2 
60 1 14 13 
25 3 2 17 

10 9,6 
30 3 1 5 21 
30 8 9 9 
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Pokój dziecięcy. Powinien b.yć 
-obszerny, dob1~ze i łatwo przew1e
tl'zany, dobrze oświetlony. Na l 
.d'.lriecko ma wypadać 15 do 20 
metrów sześciennych powietrza, któ-
1·e powinno być nie ustam:ic od
śwież.anem; w tym celu otwieramy 
okna latem i zimą (pod nieobe
cność w pokoju dzieuka), a w le
cie pozostawiamy i na ~oc okna 
(lub oberlichty) otwa~·~em1, zas~o-. 
niwszy parawanem łozeczko dz1.e
cka; przewietrzaniu bardz~ s~rzy.i a, 
'Limą, opalanie pokoju dz1ec1ęcego 
drwami. 

Okien w pokoju dziecięcym nie 
1ialeiy zawieszać. , . 

]\foule powinny byu 'Yszystkie 
z materyału dającego się łatwo 
z kurzu wyeierać na wilgotno 
i myć. Wszelkie dy~any, m~ble 
wyściełane - są tu me właśc1 we. 
Podłoga pokryta linoleum jest 
bardzo pożądaną. . . 

Jeśli parapety okien są mzkw
naleźy dolną połowę old~n zabe
zpieczyć galeryjką drewmaną. 

Pokój chorego. Pokój chorego 
dawać winien przytułek spokojny. 
Jeżeli możebna - chory powinien 
korzystać z dwu pokoi, z których 
je4en służy mu do prz~pę~zania 
dnia, drngi - jako syp1alma. 

Pókój chorego mnsi być prze
stronny. Najodpowiedniejsze są 
.ściany bielone lub malowane olejno, 
bo takie łatwo czyścić. Już tru
dniej nieuo oczyszczać ściany ta
petowane, najgorzej rzecz się ma 
z malowauemi. Barwa ścian winna 
być wesoła. Podłogi powinny po
zwalać na łatwe ich mycie wodą 
i mydłem. Pokrywszy podłogę 
w pokoju chorego mięszaniną z 1 
funta [J<~rafiny i 5 kwart terpen
tyny - może1hy ją łatwo w czy
stości utrzyrrrnc przez proste wy
.cieranie mokra szrnatą. Ruchomości . ' 

w pokoju chorego powinny być 
najprostsze:· 2 łóżka, lub 1 łóżko 
i sofka, na której by się chory 
mogł w czasie słania łóżka poło
żyć, stół, stolik nocny, fote.l dla 
pielęgarza. Dywany, firan!~~· .me
ble wyściełane, osłony nad łozkrnm, 
muszą być z pokoju usunięte, jako 
zbiorniki kurzu. W pokoju cho
rego znajdować się musi ciepło
mierz (termometr), nie wiszący 
jednak na ścianie, która bywa 
chłodniejszą od powietrza, lecz 
stoj<1cy na stoliku przy Mżku. 
Również koniecznym sprzętem jest 
zegar, nie bijący, umieszczony 
m miejscu dła choreg·o widocznem. 
Upiększać pokój chorego wolno 
jedynie roślinnością (niekwitnącą), 
nie tamującą dostępu światła, i je
dnym - dwóma obrazami, wprost 
oezu chorego wiszącymi. Rysunek 
obić (malowania) powinien być 
wyraźny, by nie męczył oczu cho
rego, który się weń nieraz godzi
nami wpatruje. 

Rzecz główna jednak, by c11łe 
urządzenie pokoju chol'ego ułatwia
ło ut~·zymywanie dokładnej czy
stości. 

Pokój ton powinien być codzien
nie sprzątany. W tym celu uiywa 
sie płatów wilgotnych (nigdy su
cl{ych lub zbyt mokrych), którymi 
się wycieru. ściany, podłogi, meble. 
Jeieli jest drugi pokój, to, natu
ralnie, w nim chory przebywa 
podczas sprzątania pierwszego. 

Okurzanie zwykłe - jest wła
ściwie pr:r.epędzaniem kurzu z je
dneo·o miejscn, na drugie. 

P~kój ~horego powinien zada-
walniać c:t,tery wymagania: 

dobre powietrze ; 
obfite światło; · 
oclpowiedniit ciepłota; 
spokój. 

Czyste, zdrowe powietrze jest r 
~: 

·warunkiem koniecznym . życia 
wszystkich ludzi. Dla cl10rego jest 
<0110 śrndkiem leczniczym. Powie
trze w pokoju chorego powinno być 
c:r.ystem i takiem stale pozostawać. 
·Oddychanie psuje powietrze usta
wicznie i dla tego wprowadz11ć na
leży co raz to nowe 1lo8ci powie
trza świeżego, c:t,ystego. Prócz 
-0Mechu ludzkiego, psują powietrze: 
kurz, gazy różne, palenie lamp, 
.świec, wreszeie - unoszące się 
w niem dro bnonstroje. 

Dla zmniejszenia iróćleł zanie
,czyszczania powietrzit naleiy przed
sięwziąć środki odpowiednie. 

Bieliznę bl'udną, wypróinienia, 
resztki pokarmów, naleiy ·szybko 
z pokoju chorego usuwać. Naczy
nia do moczu nie powinny nigdy 
stać odkryte. Nie naleiy w po
koju chnreg·o palić lampy przy
.kręconej, gasić lamp, świec, palić 
tytoniu, gotować. 

Nie starać się oczyścić powie
-trza t. z. kadzeniem, które tylko 
maskuje jeden zły zapach - innym, 
.czyli przybywa nam po niem nowe 
·zanieczyszczenie powietrza. 

Oczyścić już zanieczyszczone po
wietrze można jedynie wypuszcza
jąc je i dając dostęp świeżemu. 
Nazywamy takie postępowanie -
przewietrzaniem* (wentylowaniem) 
pokoju. W tym celu używamy 
bądź specyalnych wentylatorów, 
:bądź okien, nigdy drzwi. Okna 
należy tak otwierać, by powstał 
;przeciąg, ruch powietrza, szczegól
niej, w warstwach powietrza zale
gających w kątach i zaułkac11 po
koju, na połod.,,;e. Podczas te.!!,'o 
przewietrzania, jeżeli chorego nic 
·możemy umieścić w innym pokoju, 
okrywamy go kołdrą welniam~ pod 
szyję lub też zastawiamy łóżko 
\parawanem. zawie~zamy kotan~. 
Nie szkodzi mu wtedy ruch po-
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wietrza, przeciąg, od którego zbyt 
często chorych niepotrzebnie strze
żemy. 

Wogóle, o ile to się daje, nale
ży w pokoju chorego trzymać okna 
otwarte, nawet w czasie nocy 
(w wielkich miastach powietrze 
uliczne jedynie w uocy bywa czy
stem) ; zła pogoda (deszcz, mgła) 
ograniczy nas jedynie do pozosta
wiania otwartym maleg·o otworu, 
jakiegoś lufcika, przez który po
wietrze stale przypływać powinno. 
Tani, gdzie istnieją dobrze urzą
dzone przyrządy wentylacyjne -
na nich się przy niepogodzie można 
ograniczyć. 

Nie ma głupszego pojęcia nad 
to, które każe zaciemniać· pokój 
chorego. Światło, słoneczne głó
wnie, jest niezbędnym warunkiem 
życia i zdrowia. Dujmy też uho
remu ile moina światła słoneczne
go, bez względu na to, że chory 
czasem dopomina się o półcień. 
Pokój chorego nie powinien być 
na półnoe zwrócony, lecz też nie 
powinien się w nim cho1·y prażyć 
od słońca południowego, w lecie. 
Okna w pokoju chorego im są 
większe - tem lepiej. Wyjątkowi 
tylko uhorzy wymagają pokoju za
cienrnionego: oczni, noworodki, 
dzieci chore mi odre. 

Światło sztuczne p~uje powietrze. 
Jeieli światło sztuczne spt~dzi1 sen 
choremu, nie należy nigdy używać 
p<'iłświatła (lampy przykręconej), 
lecz pełne światło zasłonić para
wanikiem (choćby z książki, ga
zety). Bardzo stosowne oświetle
nie pokoju dla chorego daje lampa 
ole.ina. 

Ciepłota pokoju dht chorego po
winna wynosid . 14:-15° R. Dla 
chorych gOL·ączkowych wystarczy 
ciepłota pokoju nieco niżs:r.a, 1 O do 
12° R.; chorzy wycieńczeni, mało-
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krwiści, ozdrowieirny (rekonwale
scenci) potrzebują natomiast cie
płoty wy·,l,szej. 

Przedew8zystkiem baczyć należy, 
by ciepłota pokoju dla chorego 
była równomierna, by miał on tem-
pernturę stałą. . 

Ciepłotę taką dają piece kaflo
we, które sie wolno ogrzewają, 
lecz też wolu@ stygną. N atomitist 
stanowczo wzbronione są t. zw. 
piecyki żelazne, które szybko i:dę 
ogrzewają i wysuszają powietrze. 
Przez ich ściany ulatniają się . też 
na pokój gazy szkodliwe, przy pa
leniu powstająee; knrz, jaki na 
nich osiada, przypalając sir,, też 
powoduje powstawanie gazów szko
dliwych. Te wszystkie okoliczno
ści każą stanowczo potępić piecyki 
żelazne. 

Jako opalu używamy drzewa 
(hukowego) lub, w starannie urzi~
dzonych piecach, węgli kamien
nych. Pamiętać należy, że węgiel 
przy spalaniu się rozwija mnóstwo 
gazów szkodliwych, które jedynie 
dobry „ciąg" pieca unieść może. 
Każdy piec jest niejako wenty

latorem, działającym podczas pa
lenia się w nim opału. To też 
dobrym jest zwyczaj palenia w pie
cu przy otwnrtych oknach, 00 się 
czyni nie dla ogrzania, lecz dla 
przewietrzenia pokoju. 

Chory wymaga dla siebie ciszy. 
Najmniejszy szmer sprawią. mu już 
przykrość, ból. 

Pri.edewszystkiem niechaj sam 
pielęga1·z. nie wznieca szmeru; 
otwiernnie i zamykanie drzwi, 
ehodzenie, bieganina, głośna mo
wa, zarówno jak i szept - spra
wiają choremu przykrość. Mówić 
należy głosem przyciszonym, pół
głosem, a nigdy szeptem, który 
więcej, niż krzyk drażni ehorego. 

Wystrzegać się należy szczegól-. 

niej owych szeptów między zgro
madzonymi w pokoju chorego;. 
ehory na tęż a sł n eh, a za wsze po
dejrzywa, że o nim, o jego złym 
stanie mówią. Zarówno pielęgarz 
źle robi, szepcząc wobec chorego
z lekarzem, ho tern drnźni ehorego
i zniecheca go do siebie: 

N a pi~lęgarzn leży obowiązek 
wstrzymywania wszystkieh wizyt 
zbyteeznych, niepokoj ącyclt cho
rego. Jeżeli tez zanwazy, że od
wiedziny si.kochią choremu, niechaj: 
o tern lekarzu objaśni. 

Połyk. Rurn łącząca gardziel 
z żoładkiem. 

Połykanie. Sprawa fojologicznar 
dzięln której k\S pokarmów sta
łych, lub łyk pokarmów płynnych1 
dochodzi przez gardziel i połyk do 
żołądka. W chwili, gdy mięśnie 
połykowe przepychają pokarm -
zamyka się szpara głośni, t. j. o
twór prowadzący z gardzieli do
tchawicy, oskrzeli i płuc, by tym 
sposobem pokarm uie dostał się 
do tych ostutuich. Przypadkowc
wpadnięcie do tchawicy niewielkich, 
ilości pokarmu, np. poclczas mowy,. 
płaczu, śmiechu -- kiedy się gło
śnia rozwiera, nazywamy „ zachłyś.
nięcicm się"; nie jest 0110 dla zdro
wia i,izkoclliwern; ale większe ilości 
pokarmu, jeśli wpadną przez głoś
nię, wywołnć mogą albo 1Jezpo-
8rednio - zaduszenie, albo, po 
upływie pewnego czasu - zapnlc
nie płuc. 

Pomada do włosów uzywaną by6 
może z korzyśehb gdy włosy są 
suche, ·więc knrnbe i łamliwe. 

Porażenie, paraliż, bezwład. 
Utrata zdolności wykonywania 
ruchów dowolnych. Przyczyną po
rażenia rnogu być: zmiany choro
bowe w ·li" ózg·a, choroby nerwów 
.lub mięś: 1.·, ale bywają porażenia 
bez tych chorób, tak zwane pora-· 

żen ie )listeryczne, które widujemy 
i u dzieci. 

Porażenie słoneczne. Choroba 
powstająca pvdczas upalów, · gd'y 
przy tern powietrze jest mulo ru
chome (brak wiatru) i suche, dzięki 
czemu z powierzchni skóry* zbyt 
mało organizm traci ciepła->:·; 'l'akie 
porażenie grozi głównie masżeru
jącym żołnierzom, robotnikom pra
cującym w polu i t. p. Dzieciom 
gro'.l.i inny rodzaj tego cierpienia, 
powstający wskutek działania, 
w dzień upalny, na głowę bezpo
średnich promieni słońca. Poraże
nie słoneczne rnoze wywołać jak
najgo1·sze skutki. 

Pot. Gruczoły skóry wydi.ielają 
płyn słony, zwany potem. Z or
ganizmu uchodzi woda trr.oma dro
gami,. mianowicie, obok wydalania 
jej przez nerki i przez płuca -
wydalamy ją przez pot. .z tym 
wydalane bywają też i niektóre 
materye, powstujące podczas prze
róbki materji *. Prócz tego pot 
bierze udział w regulowaniu cie
płoty* ciała naszego, gdyż na ula
tnianie się z powierzchni skóry po· 
tu potrzebnem jest ciepło, którego 
musi dostarczyó nasze ciało. 

Powietrze. Powietrze, które ja
ko atmosfera otacza kulę ziemską, 
jest mieszaniną gazów: na 1 OO 
kwart powietrza wypada około 
78 kwart azotu, 21- tlenu, ekoło 
1/ 10 kwarty kwasu węglanego 
i zmienne ilości pary wodnej. 

Azotem nie można oddychać. 
Tlen jest niezbędny do życia lu
dzi; działanie tlenu na materje or
ganiczne, zwane utlenianfom, spa
lanieni, polega na tem, że te ma
te1·j e zostają rozłożone, a w nich 
zawarty węgiel i wodór - zamie
nione na . ~was węglany i „wodę. 
Kw. w~glaJły zawarty w powietrzu 
jest wytworem utleniania odbywa.; 

„ Czas". Dzial popularno-nauk. 
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jącego . się w ol'gauiz'n:iach ludzi 
i. zwierząt; powstaje też przy gni
cm różnych przedmiotó#,' uchod~i 
z kominów fobrycznyrh ·'i· kuchen
nych, z lam'p, z ł\'ulkuuów i t. P .. 
Kw. węglany jest trucizną dla czfo
wieka; ale tl} ilości, które .. zwy kle 
istnieją w powic1rzu, są zbyt małe, 
by mtt szkodzić; dopie1;d r,'Wieksze-
11ie si~ . ilości lnyasu · węgl~nego 

. w powietrzu ezym to ostatnie za-

. bójczem. Ilość wody zuwartej 
w powietrzu gra też w'ażua role 
dla zdrowia; .ponieważ wpły~a n~· 
regulację ciepła*· w ' orgiinizmie 
ludzkim, na oddychanie i inne 
czynności. 

Powietrze bywa zanieczyszczo" 
nem przez. unoszący się w niem 
pył*, kurz, który jest czynnikiem 
bardzo szk od li wym dla zdrowia. 

Powikłanie choroby. Każda cho.:. 
roba, chociażby pozornie ograni
czała się do jednego tylko narzą
du, osłabia cały organizm, i dla 
tego do choroby istniejącej przy
łączlljlł się chętnie nowe; jeśli po
wstawanie tej wtórnej choroby za
leży od zmian wywołanych w or:.. 
ganizrnie. pri.ez chorohę pierwotną, 
to tę wtorną chorobę nazywamy
powikłai1iem pierwotnej choroby. 
Tak np. zapalenie nerek po bło
nicy - jest powikłaniem błonicy; 
toż samo tyczy gruźlicy po odrze, 
zapale1iia płuc przy kśztuścu, i t. 
p. Bardzo• czę_sto powikłanie, t. j. 
choroba wtórna, jest powazniejszą 
od pierwotnej; do cl robn ej rany 
może się przyłącyć, jako i1owikła
nie; róża, lub zakażenie krwi. Dla 
tego właśnie nawet błahe choroby 
leczyć powinien lekarz; bo. tyl~o 
on przewidzi'eć i1mie, zkąd grnżą 
po!f ikłania, i· im· przeeiwdziałać. · 

PoWoiłienie. Zmysł. w~chu do
.prowadza (Io świadomośCi fakt 
zetkni~cia si~ i'óż1iych lotnych ciał 

6 
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"Z błoną śluzową nosa. Już. n?wo
roclki mają ten zmysł ro·~wm1ęt~; 
brak powouienia; o ile me zalezy 
.0d chwilowej choroby, moźe za
leżeć zarówno od cierpień nosa, 
jak i od chorób mózgu. 

Pożywienie p. Poka1·m. 

Pragnienie. Ucztrnie wyr~ża.jąc~ 
potrzebę dostarczeni~· ,orgamz~o':1 
wody (można ugn,sic . pragn~eme 
wprowad'l,ając wodę me kom.ecz
nie do żołądka, al~ np. do zył_) .. 
Czasem jednak pragn1ęme powstaJe 

:z przyczyn miejsc?WJ:Ch; n~. przy 
wyschnięciu podmebiema 1 g~r
·dzieli, kiedy oddychamy powie
trzem suchem lub zakurzonem. 

Wszelkie sprawy życiow~ w na
szym organizmie ?dbywają się przy 
udziale wody, więc też dostarcza
nie jej jest niczbędnem ~la utrzy: 
mania życia .. Gdy organizm traci 
jej wiecej, np. przy gorączce, przy 
iwtach: przy . obfitych .. płynny.eh 
wyp.różnieuiach - nalezy mu w1~
cej, niż zwykle., :V?dy d.ostai;cza?· 

Oro·auizm dzieci Jest mezm1en11e 
wrażliwy na br~k '"?dy. Należ~ 
o tern pamiętac zarowno w dm 
upalne, jak i podczas. c.horoby, 
i najmłodszym nawet d~1~c1om }a
wać czystą wodę do pw1~. I1 ał
szywą jest zasada podawama mleka 
wtedy, gdy syte dziecko ~a pm: 
gai en ie; W oda czysta powmua hyc 
(szczególnie w lecie)stałąskładową 
częścią dyety <l.ziecka. 

Profilaktyka p. Zcpobieganle. 

Proszek troisty. składa się z wę
glan u magnezji i rzewienia; 

Proszki. L Jk przepisa:ny w po
staci p1·oszka najlepiej zażywać 
z wodą cukrową; jeśli po zażyciu 
spostrzeżemy jaką pozostałość na 
dnie. naczynia, z którego zaży-

to proszek, należy i tę ~~sztę w n,o: 
wej ilości plynn wyp1c. Dornsl~ 
i stars·1,e dzieci zażywają proszln 
w opłatkach, które kładziemy na 
język i .. szybko, zapijając wodą, 
połykamy. 

Przeciążenie umysłowe w szko
łach. Od ucznia wymagać należy 
pewnej ilości pracy i pilności, 
zarówno podczas godzin szkolnych, 
jak i w godzinach pozasr.kolnych; 
te wymagania P?Winny .być ~toso
waue do wieku i rozwo.iu dziecka 
lnb młodzieńca. 

Pl'zeciążenie umyslowe płynie 
przedewszystkiem z nadmiernych 
żądai'1, jakie większo,ść szkół sta: 
wia swym wychowancom, ale tez 
i z innyeh źródeł, jako to: zły 
podział czasu przeznaczonego na 
zajęcia, odrywanie dzieci od zajęć 
szirnlnych prr.ez zabawy lub go.
dziny poświęcone nauce ~nzyk1, 
tańców, języków obcych ~ ~· P· 
Ważną też pt·zyczyną przeciązema 
jest fałszywa. a:nbicja. ro~zicó~, 
którzy swe dzieci radz1by JaknaJ
wcześniej widzieć w coraz to wyż
szej klasie - bez względu :ia .stan 
ich rozwoju umyslowego i Ciele-
snego. 

Przecia,żeuie wyraża się w stanie 
rozdrażnienia, niezadowolenia clzie
cka i w opóźnionym rozwojn cie
lesnym, a nawet - chorobach. 

Przeciwgnilne (antyseptyczne) o
patrywani~ r~n polega na ni~zcze
niu w rame, i medopnszczamu do 
niej, drobnoustrojów,które.st~now~ą 
przyczynę powolnego goJema się 
rany i wogóle - przyczynę chorób 
przyrannych. W tym celu używa 
się środków chemicznych, niszczą
cych wzmiankowane drobnoustroje. 
(np. kw. borny, kw. karbolowy, jo
dóform, i t. p.) i całego szeregu 
m·aterjałów (gaza, wata), które za-
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trzymują w swych porach drobno
ustroje powietrza. 

Większość środków przeciwgnil
nych ma własności w wysokim 
.-stopniu trnjące, -ztąd zaleca się 
„szczególna ostrożno8ć przy stoso- · 
waniu ich u dzieci. 

Przeczyszczające środki. Są to 
[eki, których działanie polega na 
oczyszczeniu kiszek z· ich zawar
tości. Własności podobne mają 
niektóre śroclki pokarmowe; tak 
:np. cukier mleczny dodany do mle
ka, lub orlwar z zemlonej kaszy 
jęczmiennej, działają, u ·małych 
dzieci, przeczyszczaj~1co; jeśli nie 

· ,działają te środki pokarmowe, pró
bować należy lawatyw, czopków 

:glicerynowych, wreszcie - właści- · 
wych środkow przeczyszczajt~eych, 
.z których najczęściej są używane: 
·olej rącznikowy (rycynowy), pro
fJzek troisty, ulepek manowy, rze-

• ł 

•Wleli. 

Przeróalca materyi. Pod prze
·11óbką inateryi w ciele ludzkiem 
rozumiemy: nieustanne zużycie ma
teryi w komórkach naszych tlrnnek 
i nieustanną ich odnowi~ przez tlen 
powietrz.n. i przez pokarm. Wszyst
kie przejawy życia zależą bowiem 
·Od czynności komóre~, a przy tej 
foh czynności zawtize zużywah się 
materye chemiczne, z. który eh zbu

·dowane jest nasze ciało.. Zllżyte 
materyezastąpioue być mn,;zą przez 
·dopływ świeżych, które też rloply-: 
wają wraz z krwi~ i limf~. a po
chodzą z pokat•mu strnwionego 
w kiszkach (p. Trawienie) i z po
wietrzii wdych<tnego przez płuca. 

1(P. Oddychanie. Ci'ep~ota ciała.. 
Gorączka). Pokarmy pt"1.er0bione, 
:zużyte, przez komórki są wydalane 
~ organizmu: przez płuea (kw: w~
:glany)1 przez skl>r.ę 'i nerki:. . Za":, 
itrzymanie si~ w .organizmie ·tych · 
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wytworów przeróbki mate1ji po
woduje chorobę. 

Niektóre cierpienia zależą od 
nieprawidłowości w przeróbce ma
teryi; do takich chorób należą np. 
otyłość, cukrowa choroba, artre
tyzm, i inne. 

Przepona brzuszna, diafragma. 
Mięsień odgradzający jamę brzu
szną od jamy piersiowej, ku górze 
wypuklony, oddołn - wkl~śnięty. 
Pol'llszając się rytmicznie - ku 
górze i ku dołowi - bierze prze
pona udział w oddychaniu. Próc~ 
tego, ruchy (skurcze) przepony biorłJ! 
udział w takich sprawach, jak wy
dalanie zawartości kiszek, kaszel 
kichanie, wymioty. ' 

Przepuklina, 1·uptiwa. Wyjście 
wnętrzności z jamy, w której zwy
kle leżą; najczQściej zdarzn się to 
wnętrznościom jamy brzuszńej, mia
nowicie kiszkom. Przepukliny ko
niecznie leczyć należy, chC1ćby -
chwilowo - żadnych dolegliwości 
nie sprawiały. 

Przestrach nocny dzieci. Jest 
to postać roistl'Oju nerwo
wego, którą napotykamy u dzieci, 
pochodzących z rodzin nerwowych, 
a przy tern - dzieci skrofulicznych, 
rachitycznych, niedok1·wistych. Nie
kiecly napady przestrachu zależą 
od chorób dróg oddychowych (wy
rośle gruczołowate*), od· chorób 
serca, od za.burzeń żołądkowych, 
od nagłego przestrnchu; niekiedy 
zjawiają się pod wpływem strasz
nych bajek, opowiadanych na 
noc. 

Przewietrzanie, wentylacya. Wy
·miann. powietrza między mieszka
niem a światem zewnętrznym od
bywa się nieustannie przez ściany; 
przez szpary drzwi, okien, a jest 
tem znat•.zniejt>zą, im większą jest 
różnica. między ciepłotą powietrza. 
w pokoju i na zewnątrz pokoju. 

6* 
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1'o naturalne przewietrzanie naj
mniej jest doskonałem w domach 
nowych, kiedy wszystkie pory mu
rów. są jeszcze zapełnione wodą 
(wilgocią), wogóle .,...-- w, mi.eszk~t::· 
niac.h wilgotnycl1. Ale to natiwal
'IW ·przewietrzanie niewystarcza do 
odnowy powietrza. Do pomocy 
musimy powołać przewietrzanie 
sztuczne, które w sposói:J najprost
szy wykonywamy otwierając okn~. 
Jeśli dostatecznie często to .czym-· 
my - takie przewietrzanie, wy
starcza do oclnowienia · powietrza 
mieszkania. Ale jeśli temu cokol
wiek stoi na przeszkodzie, musimy 
mieć mozność inn~i drogą.sztucznie 
przewietrzać mieszkanie, t. j. za 
pomocą umyślnych we11tylatorów. 

Do przewietrzania przyczynia się 
bardzo - palenie w piecu, które 
wyprowadza przez komin powietrze 
ogrzane, zepsute. 

Przeziębienie, zaziębienie. Wpływ 
długotrwały powietrza wilgotnego 
lub też wpływ nagłej zmiany cie
płoty - mogą być powodem cho
roby. 

Przeziew., fransp1:racya. Przezic
wem nazywamy sprawę wydziela
nia się z powierzchni skóry lo
tnych (g·azowych) wytworów prze
róbki ma1e1ji*. 

Przyprawy korzenne. Uzywk:i'~ 
pochodzenia roAlinnego; zawierają 
materye chemiczne (olejki etery
czne), drażniące zmysł powonienia, 
zmysł smnku,, nerwy, wydzielające 
sok żołądkowy-i dla tego doda
wane do potraw. Do pożywienil;l. 
dzieci ni.e n:.i.leży dodawać przy
pntw korzennych. 

Przyranne c;:ho.rob,y. Nawet naj
mniejsza rana ·Y.· ,.poz~a!a wnikn,ąć 
do organizmu drol:moµstrojom rop
nym, które mogą wywołać .chorob~. 
Po)}iew.az te drobJ1oitstroje znajd,ują. 
si~ prawie ivszędzie, o ile nie .są 

umyślnie zniszczpne, więc mtleźy· 
najmniejszą nawet ranę ochraniać: 
o.d zetknięcia się z przedmiotami, 
które .nie są 'yyjałowione*. Dll;ł. 
tego każdą rankę należy osłonić; 
(by z powietrza się doń drobno
mitroje nie dostały), a do opatr,un~ 
ku użyci materyałów (gazy, waty )1 
wyjałowionych 1t'.. · 

Psucie . się pokarmów. Zalezy 
najczęściej od ich rozkładu pod: 
wpływem drobnoustrojów; dla tego· 
najdłużej p'rzechowywać (P. Kon-
serwow'anie pokarmów) można po
karmy, w których drobnoustroje s~t 
zniszczone. 

Zepsute pokarmy poznajemy po· 
ich wyglądzie, po zapachu, smaku;. 
nie zawsze jednak tak bywa, cza
sem pokarm ma wszelkie pozory 
świeżego, a jednak jest zepsuty ... 
Dzieci są bardzo wrażliwe na ze
psute pokarmy, t. j. te ostatnie· 
szkodzą dzieciom łatwi,ej, aniżeli, 
dorosłym. 

Puchlina brzuszna. Zebranie się: 
płynu w worku otrzewnej.* 

Puls, p. '11ętno. 
Pylice. Choroby narządów od

dycl10wych, wywoływane przer. 
długotrwałe wdychanie powietna,. 
w którem zawieszony jest pył po
wstający przy pracy zawodowej,, 
(np. pył węgla, wełny; szklany,. 
żelazny i t. p.). 

Pył u]ic składa się z roztartej, 
ziemi, ka,rriieni, wysuszonych i roz
ki'uszonych odpn.dków gospodarstwa' 
domowego, pomiotu zwierzat i t. p .•. 
i drobnoustrojów.' • · 

Rąbka. Zdroje sło11e jodobro
mqwe, bąrdzo ·silne. Q-alicja. Sta.,. 
cja ko,lęj trąni;i.yersa~nej. 

f'łana. U szkod.zenie ciuła, przy: 
którem. znis,Zmr.on.ą jest sMxl1. ~
nazywa,my ral).ą. Znac~\n1„~e ,ra,u,y:
dla. zdrow.ia ~al.eży oµ j.eJ wiell~o*v:ii r 

·i głębokości, od miejsca uszkodze,.. 
:nia, wreszcie - od przebiegu go~ 
jenia się. Jeśli brzegi rany mogą 
:się z sobą skleić - rana prędko, 
się goi; w p1,zeciwnym .razie go-· 
jenie jest powolniejszcm, a prze
strzeli między brzegami ·rany za
pełnia l:lię tak zwaną 'ziarnina 
{(jeśli ta zbyt obficie wyrasta ~ 
~nazywamy ją „dzikiem mięsem"). 
Przyranne choroby* bardzo opM
.niają gojenie się rany. 

Do rany nie uależy dotykać ani 
ipalcem, ani jej nie wolno obmy• 
wać gąbką; nie wolno na rane 
:kłaść pajęczyny, ani ·płótna, gał: 
;ganków, waty - uzywanych w go
.-,podarstwie domowem --'-chociażby 
1Uchodzily za „ zupełnie czyste". 

Jeśli nie ma lekarza - rane 
wolno wymyć słabym (!) t. j. dwu: 
tprocentowym roztworem kwasu 
ikarbolowego zapomocą waty* ap
tecznej i pokryć kawałkiem gazy 
(lub waty), umoczonej w. takim 
11:oztworze kwasu karbol0wego i do
:Skonale wyżętej. 

Ręce przed zajęciem się ranę· 
należy dobrze umyć wodą z my
<lłem i oplókae spirytusem~ 

Opatrując ranę czysto, chroni
my ją od zakazenia i przyśpiesza
my jej zagojenie. 

Robaki. W kiszkach dzieci spo
tykamy głównie cztery gattmki 
pasorzytów zwierzęcych, . nazywa" 
nych jednem mianem, robaków: 
1) Glistnica robaczkowa, długa 
:3-10 milimetrów, szeroka 1/ 3 mi
limetra, biała; powoduje poclrnżnie
nie kiszek, głównie odchodowej. 
:2) Glista·», długo 20-40 centyme~ 
trów, moze wywoływać objawy 
-cierpienia narządó-.y trawienia, swę
·dzenie w nosie, niepokój ogólny, 
·zawroty głowy, osłabienie, nawet 
napady drgawek. 3) Włosogłówka, 
dłng. 2 centymetry; żadnych obj a-
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jawów chorobowych nie powodtije. 
4) Tasiemiec (soliter), ll:ilka me
ti·ów długi, wywołuje objawy cho
robowe ze strony, narzadów trawie·
nia: ,objawy nerwowe,' niedokrwi
stosc. 

Rokowanie. W yrażeuie lekarskie . , 
znaczące tożsamo, co : przewidywa~ 
ny przebieg i zakończenie choro
by. H.okowa.nie zalezy od roclzaju 
choroby, od sił chorego, jego skłon
ności dziedzicznych i nabytych; od 
płci chorego, od wieku, warunków 
zycia (zamożność, nałogi, mieszka
nie), od charakteru epidemji (jeśli 
to jest· choroba epirlemiczna) . od 
umiejscowienia choroby, od stanu 
ważnych dla żyćia narządów (ilp. 
serca); i t. d. 

Tak liczne względy wpływają 
na sąd lekarza, gdy zastanawia 
się nad rokowaniem danego przy
padku chorobowego. 

Ropa (matmja). Wydzielina ra
ny, składająca się: z płynu tkan
kowego, zmienionych białych efo.
lek krwi i drobnoustrojów; ponie
waż zawiera te ostatnie - prze
niesi0na na czystą ranę może na 
niej wywołać l'Opienie. 
" Dlatego, ktokolwięk miał do 
czynienia z ropą, powinien dosko
nale oczyścić (wyjałowić) swe ręce; 
opatrunki, zaś ropą powalane, na
leży spalić, a odzież, biefo;nę -
wyjałowić.* 

Ropieli, absces. Zebranie się pły
nu ropnego w jakiejkolwiek tkance 
organizmu. Tworzy się, prnwie r.a
wsze dzięki działalności drobno
ustrojów, które wytwarzają ropę 
w tkance z jakich-b~1dz powodów 
osłabionej (np. przez uderzenie, stłu
rzenie, ranę, chorobę wyniszczają
cą, i t. p. wpływy). 

Rosół. Odwar mięsa; wartość 
rosołu polega na solach i mate~ 
rjacli smakowych; nie. ma więc 
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wielkirj wartości odżywczej, ale 
sprzyja trawieniu innych pokar
mów, ponieważ pobudza gruczoły
żołądka do wydzielania* soku tra
wiennego. Dodanie do rosołu jaj
ka, kaszek, klusek - podnol:li zna
komicie jego wartość odżywczą. 
(P. :Mięso). 

Róża. Choroba zak11źna skóry 
i błon śluzowych; właściwie'jedna 
z chorób przyrannych,* ponjeważ 
p1'zyłącza się do ran, _nawet naj
mniejsz.ycb, dzięki czemu nie rana, 
ale jej powikłanie·» stanowi wła
ściwą chorobę. 

Zapobiedz róży można, troskliwie 
opatrując każdą mnę.* 
Różyczka, J:il· Kiw. 
Rozpoznawanie choroby, dyagno

za. Nauka i sztuka wnioskowania 
z widomych ob}awów chorobowych, 
o rodzaju zakłóceń w organizmie 
chorego zachodzących, a nazywa
nych chorobą. 

Rum. Napój wyskokowy otrzy
mywany przy fermentacyi trzciny 
cukrowej. 

Rumianek. Napar rumianku uży
wany jest jako środek przeciw bólom 
kurczowym, np. żołądka i kiszek. 

Ryby. Mięso ryb jest równie 
pożywnem i strawnem, jak np. 
mięso wołowe,jakkolwiek odróż.niać 
należy ryby tłuste - trudniej stra
wne, od chudych - łatwo straw
nych. Złą stronę tego mięsa sta
nowi łatwość, z jaką ono ulega 
zepsuciu; zepsute mięso rybie stać 
się może przyczyną poważnego za
trucia. 

Wiele gatunków ryb jest sztucz
nie konserwowanem; w tym ·stanie 
są ryby spożywane jako pożywienie* 
lub używka* .. 
, Rymanów. Kąpiele słone jodo

bromowe. Galicya. Stacya kolei 
transwersalnej. 

. Ryżowa. woda. Łyżkę ryżu lekko 

przyrumienić na patelni, zah:ć pól 
kwartą wody, zagotować,· .przece
dzić, ostudzić, osłodzić. Napój nie
co pożywny, dla chorych. 

Rzerzą~zkowe zapalenie oka. Po
ważne cie1•pienie oka; częste u no
worodków. Zapobiedz mu moźe
akuszerka, przemywając, odpowie
dnio, orzy każdego noworodka. 

Sago. Krochmal*, otrzymywany
z palmy sagowej i przecedzony 
przez sito o maleńkich otworach· 
(zkąd postać ziaren · sagowych) .. 
Odwar z sago jest odpowiednim. 
napojem przy biegunkach. 

Saletrzany (azotny) kwas. Przy
otruciu p. Kicasami zat1·ucle. 

Sen. , W okresie niemowlectwa. 
gra sen bardzo ważną rolę; 'zdro
,wy noworodelt śpi po każdem na
karmieniu i budzi się tylko z po
wodu fnnkcyi · , fo.jologicznycb .. 
Z wiekiem potrzeba snu staje si<t 
coraz mmeJszą. Dzieci, ktore źle· 
sypiają, są zwykle wadliwie odży-· 
wiane, cierpiące na zaburzenia tra
wienia; cr..asem przyczyną jest 
wrodzony mepokój nerwowy. 

N alcży od pi(lrWl::!zych dni życia. 
przyzwyczaić dziecko, by usypiał<> 
w łóżeczku, a nie na reku mamki· 
by usypiało bez kołysa~ia na ręk~ 
lub w kołysce. Pod żadnym po
zorem riie wolno brać ssawca d()· 
łóżka mamki, ponieważ się zdarr.ają 
;w~padki ridui::!z<·nia dziecka prze~:, 
sp1ącą mamkę. 

Dziecko roczne' sypia, prócz no
cy, dwa razy dziennie; dwuletnie
raz; od trzeciego-czwartego roliu 
życia wystarcza dr.ieciom sen no
cny, trwający 12 godzin: 

Jeśli chcemy, .by dzieci dobi·ze 
spały . --- należy uregulować go
dziny spożywania pokarmów; ko
lacya nie .p'owinna. być dawaną: 
tuż przed udaniem się nli spoczy
nek., 
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Starsze dzieci pozbawia snu: 
zabawa wieczorem, wizyty, wogóle 
przebywanie w liczniejszem towa
rzystwie, widowiska teatralne 
i t. p. 

Ser. Mleko* ścięte (skwaśniałe) 
pod wpływem ciepłoty 30- 40° C. 
(która sprzyja rozwojowi drobno
usttojów zawartych w surowem 
mleku) dzieli się na część płynna 
(serwatkę) i część stałą; z tej 
ostatniej wyciskamy resztki płynu 
i otrzymuj emu twaróg·; wysuszony 
twaróg - to ser. , 

Ser jest pokarmem bardzo po
żywnym, ale trudno strawnym. 

s.erce. ~erc~ l~ży w lewej p0-
łow1e klatki p1e1·s10wej; wielkość 
serca równa się wielkości pięści 
danej osoby. Serce składa sic 
z masy mięśniowej i zawiera w so: 
bie jamę, k:tóra podzieloną jest na 
czte~·y oddr.rnły. Odróżniamy pra
wą i lewą połowę serca których 
czynności .dadr.~1 Bię tuk,' pokrótce, 
przedstawić: prawa połowa serca 
rozkurczając się przyRysa krew 
a zył*, a kurcząc się - wpy<'ba 
tę krew do płuc*; lewa połowa 
serca - rozkurcr.ając się przysysa 
krew z płuc, a kurcząc się - wy
~ycba tę krew do tętnic* całego 
mała. 

Sernik. Odmiana białka·X· sta
nowiąca część 8kladową mle'ka. 

Serwatka. Płyn pozostający 
~ rnl~k~ po od?zi~leniu się musy, 
z ktoreJ wyrubia SJę ser. Serwatka 
ma malą wartość jako pożywienie. 

Se.zamowy · olej. Lepsze ga
tunk.1 tego tłuszczu zastępują zu
pelme tran·». 

Siara. Wydzielina gruczołu mle
cznego przed porodem i w pier
ws~ych dniach. po porodzie, sto
pmowo nabierająca włarności 

mleka. 
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Sfor~ j~st pokarmem zupełnie 
odpowiedmm dla noworodków. 

Siarczany kwas. Pr1r,y zatrucm 
p. Kwasami zatrucie. 

Siniak. Wylew krwi pod skóre 
~ab~erający zabarwienia sinaweg~ 
i zielonawego dzięki rozkłndowi 
barwnika krwi. 
. Skóra. Powl?ka, otaczająca całe 

ciało, składa się z dwu warstw: 
zewn~tr~nej - cieńszej - zwanej 
naskork1ern, pod którym leży war
stwa grubsza, zw ana skóra właści
~ą. w skórr.e właściwej • znajdu
Jerny: gruczoły wydzielające pot*, 
gruczoły wydzielajace tłuRzez za
kończenia nerwó;* ezucio~ych 
i naczynia krwionośne·x·, a na nie
których miejscach 8kóry jeszcze -
włosy, paznogcie. 

Skórajest bardzo ważnym narzą
dem, którego prawidłowe dzdałanie 
jest koniecznym w1,1runkiem zdro
wia; dla tego pielęgnowanie skóry 
ndeży do najważniejsr.ych przepi
sów liygjeny naszego cia)a. 

Powierzchnia skóry wydziela 
z ciała, prr.ez przeziew*, JJewne 
wytw?ry przeróbki materyi*; więc, 
gdy się zatkają (przez brnd, przez 
od dzież* nieprzepuszczalną) pory 
w skórze - te rnnterye, szkodliwe 
dla zdrowia, pozostają w ciele. 

Powierz<:lrnin ciała reguluje cie
płotę wewnętrzną organizmu, po
niewuż ona styka się z powietrr.em, 
które jest tl1łodniejsze od naszego 
ciała, i tym sp<'sobem oddaj<:) swe 
ciepło otaczającej aimosferze. Jeśli 
do skóry })riypływa więcej krwi, 
t. j. jeśli naczynia krwionośne 
skóry są ro7szerr.one, - z po
wierzchni skóry tracimy wiele cie
pla: jesli 11ac:i,y11in krwionośne 
skóry się zwężają, do skóry mniej 
krwi p1'zyplywa - z powierzchni 
skóry 1raeimy mniej ciepła. Sto
pień napełnieni a krwią naczyń 
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skóry warunkuje wahania w .ilości 
trae,onego Ciepl,a u dfu1ego osobni
lrn~ Inny jednak powM jest przy
czyna, dla c;,,ego <isobniki różnego 
wiek~ ' tracą ;t, powierzchni skóry 
.;różuą ilość c~epła, miariowiąie d:r,ie
"Ci . -:- więcej , i pręd~ej, ail iże li do
. rośli. Przycr.yną tego jest fak~, 
:/.e powierzchnia • 'skóry u Azi~ei 
jest - w ?tosnnku .~o .masy. IC~ 
ciała - wwlrn;,,;~, a.mzeh pow1erz
·chnia ciała osób dorosłych;.nil;k ażdy 
i'unt ciała do1·osłych wypacla mniej 
kwadratowych eau skóry, ailiżeli 
na funt ciała dzieci. 

Dla tego· d;,,ieci łatwiej marzną, 
aniżeli dorośli. 

Skóry pielęgnowanie. By skóra 
·spełniała swe czynności, należy ją 
>utrzymywać w czystości za pomo
··cą wody i mydła. (p. Kąpiel*). 

Skrofuły p. Zołzy. . 
:Skrzywienia. Skr;,,ywienia kośćca 

u dzieci zależa od działania ucisku 
na kości, któr~ nie są jeszcr.e do
state0r.nie twar(le. U nutlych d;,,ie
·ci skrzywieniom kośćca spi·zyja. 
.krzywica*. Dzied starsze ulegają 
skr'.t.ywieniom kręgosłupa dzięki 
wadliwemu trzymaniu się przy 
na u ee. 

Nieznaczne skriywienia, zależne 
od krzywicy, z wiekiem się wy
równywnj ą, nawet bez leczenia; 
skrnywienia powstające u dzieci 
starszych - Mleży koniecznie le-
czyć. . 

Sól kuchenna. Jest to zarazem 
pokarm* i używka·>:, bez której nie 
smakuje nam wiele potrnw. 

Nie należy zaniedbywać doda
wanht soli do mleka dla <l·t:ieci, 
s~.:izególniej 0horych na żołądek; 
ale i zdrowe dzieci należy przy
~vvyc;,,aić da spożywania mleka po-
solone~o. . 

Cza.sem obstmkeya u dzieci za-

leży ocl zbyt małyd1 iloś0i soli 
w i0h ·pożywieniu. 

Osoby lrnrmiące powinny · spo
żywać w dostatecznej ilości sól k11-
chenną, o czem ' często .się zapo
mina. 

Solanki. Źródła zawierając'e sól 
(kuchenną i inne), a działające 
leczniczo przy użyciu do wewnątrz 
lub do kąpieli. Dla dzieci są yvła
ściwe solanki w: Oiechucinku, 
Drnskienikach, Birsztauacih, Iwo
niczu. Rabce, Inowrocławiu, Ja
strzę biu, Solcu. 

Solec. K~~piele Rłono-siarczaue. 
K1'ól. Polskie, Powiat Stopnicki. 

Solny. kwas. 01,ęść składowa 
soku żołądkowego, iiiez1)Qdna do 
strawienia białka. Podcza~ różnych 
chorób, np. gorączkovvych, ilość 
kwasu solnego w zolądk:U: zmuiej
sza się; wtedy mięso np~ nie rnoże 
by<\ trawionem. 

Soxflleta przyrząd. Garnek bla
uy, w który wstawia się pewną 
ilość butelek szczelnie, specyalny
mi koi'lrnmi, zamkni~tych. Mleko* 
wyjałowione w przyrządzie Soxh
leta i przechowywane w zimnem 
miejs011 nie psuje się przez czas 
dłuższy. 

Celem tego przyl"lądu jest rllleko 
wyjałowione chronić· (w ztttilknię
tych lmtelkach) od zetknięcia się 
z drobnoustrojami* powietrza - aż 
do chwili, kiedy to nileko ma być 
.spożytem. J e8li dziecko nie spo
żyje na rn'r, ealej zawarto.§ci , bu
telki - pozodtałość wylewamy, 
a lrnt.ilkę i k:o1·ek natychmiast 
czyścimy (P. l!'la~zk:a do ssania). 

Mleko, które ma być wyjało
wione w pr:.1yrM~rl;,,ie Soxhleta, 
milili być bezpośrednio po wydoje
niu ro;,,lctne do hnteleczck i zaraz 
porldaue wyjałowieniu. W tym 
cuh1 w1:1tawlamy buteleczki., napeł
nione (lecz nie zupełnie) mlekiem 
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i zakorkowane o<lpowieclnio„ do 
garnka z zimną wodą, a ten sta
wiamy. na ogień. N a ogniu pozo
stawiamy ten garnek przez 3/.i go
dziny,' licząc od chwili, kiedy woda 
zaczęta wrzeć. Po tem odstawiamy 
gq,rnek od ognia ,i ostudzamy szyb
ko buteleczki (wstawiając je w zi
mną · wode która pare razy zmie
nia;ny); ~~eszci~. ost1~tlzone bute
leczki stawiamy do zupełnie zimnej 
wody (lub do lodowni), gdzie je 
przechowujemy aż do chwili uży
-0ia. W ten sposób można raz na 
dobę wyjałowić całą potrzebną dla 
dzieclrn ilość mleka. 

Jeśli dziecko jeszcze pije roz
-0ieńezonc mleko, to ustatniti roz-
-Oieńczamy wodą (i dodajemy cn-
krt1) pr;,,ed .ro;,,lanimn do buteleczek. 

Spluwaczki. Ponieważ wysu-
szo1ut pl woeina kruszy się i mięsza 
z kur;iem, wilie plwocinę wy1·;1,uco-
11ą na ziemię lnh do spluwaczki 
suchej - wci~1gamy. sami po tero 
{lub nasi bli'l;ui) wrnz .,, kurzem 
powietr;,,a do płuc. Dltt tego pluć 
należy jedynie do spluw~wzek, za
wieraj1~cyeh płyn, zkąd wiat1· już 
nie uniesie cząsteczek plwociny. 

Spory p. Zarodniki. 
Sterylizacya p. WyJafowianie. 
Stłuczenie. l{.ana bez naruszenia 

·całości skóry, z wylewem krwa
wym w,~wm~trz. tkanek. 

Strup. 'rwania skórka, tworząca 
.się na powierzchni ropiejącej rany 
.dzięki wyparowaniu wody; strup 
.składa się z resztki tkanek (t. j. 
~ kom6rek), <lrohnonstrojów, a czę
:sto jeswzc i z knrzt1, hnidu. 

Sublimat. Jeśli pewnem, lub 
'bal'dzo prawdopodobuem, jest ;,,a
trnilie sublimntem, natenczas - aż 
.do chwili przybycia lekat·za - po
dajemy dziec kil: białkową* wodę, 
mleko. Zgubnie . działa podanie 
w orły sfoucj, 
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Sucharki, Rodzaj pieczywałat\vo 
strawny, ponieważ ·pewna część 
kroehmuli1 w niem zawarta (część 
pr;,,yrumieuiona) już jest zmienioną 
na cukier*. (P. \\'odany węgla*). 
N aj lepiej sucharki przyrządzać 
w domu 1 z ciasta niesłodzonego, 

Suchoty p. Grnźlica . 
Swoszowice. Kąpiele siarczane 

w Galicyi, o JO wiorst od Krako
wa, pr;,,y koleji 'fr::w:swersalnej. 

Synapizm p. Oo1'cz,vcz11ik. 
Sypialnia V· Po!c~j dziecięcy. 
Szczawnica. Źródło wody sło-

nej; uz;drowisko górskie. 
Szkół hygiena. Wan1nki życia 

s;,,kolnego uj~mnie odbijają się na 
zdrowiu wychowai1eów-z różnych 
powodów: z puwocln wadliwcego 
urzą rłze ni n izb szkolnych ( oświe
tl en ie*, przewietr;,,1inie*, meble, 
utensylja, i t. p.), z powodu prze
ciążenia* pracą, '" powotln łatwo
ści, z jaką pl'r.enosz;.~ Kię w szkole 
choroby zakaźne. 
Niewątpliwem jest powstawanie 

pocl wpływem szkoły - krótko
wzroczności, wię0 hygiena szkół 
dbać musi o podręczniki od powie
d11io chnkowane, Właściwe oświe
tlenie ir.b szkolnych, o włuściwe 
meble, i t. p. Niewątpliwem jest 
powstawanie w szkołach - skr;,,y
wiei'.1 kręgoilłnpca; i tu hygjena 
daje przepisy. jak i na jakich 
meblach uczeń siedzieć powinien, 
by ustrzedz się od tego cierpienia. 
Takie s~ zitdanin. hygjeuy szkol
nej, kt6ra stanowi obszemy i sa
morfaielny ·dział hygjeny ogbh1ej. 

Szyja. 01,'ęść ciała łącząca g·lo
wę z tułowiem; tylrn1 C'lęść szyji 
nazywamy karkiem. 

Prze;,, szyję p1·v.echod;,,ą: krtań, po
łyk i wielkie na0zynia krwionośne. 

Dla tego, jeśli ciasna odzież u
ciska na szyję ~ utrndnia to od
clyc-hanie (ltcitłlc na tchawicę) i od-
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pływ krwi z mózgu (ucisk na żyły), 
co znów bywa przyczyną utrudnio
mgo oddychania, zawrotów i bólów 
głowy. 

Luźna oddzież w koło szyj i uła
twi a przewietrzanie przestrzeni 
znajdujących się pod oddzieżą tu
łowia, co jest bardzo korzystnem 
dla zdrowia. 

Zgrzany i zmęczony powinien 
unikać wystawienia szyji na nagłą 
zmianę ciepłoty; poVI inien ją wte
dy osłonić. W zwykłych zaś wa
runkach noszenie na szyji chustek, 
szalików i t. p. oslon jest bardzo 
niebyg·ienicznem, ponieważ wy
pieszcza skórę szyji i czyni ją 
wrażliwszą na oziębienie. 

Slaz. Napar liści, kwiatów i ko
rzenia tej rośliny używany jest. 
jako środek leczniczy przeciw 
kaszlowi. 

Śledziona. W jamie brzusznej 
znajdujemy, oprócz narządów tra
wienia* i wyrabiania moczu, śle
dzionę; ten narząd leży na lewo 
od żołądka, między przeponą brzu
szną a· lewą nerką, zupełnie scho
wany pod żebrami; przy niektó
rych chorobach śledziona się po
większa a .w1edy wystaje z pod 
żeher. 

Śledziona bierze udział w wy
twaizaniu krwi. 

Ślepota. Ze wszystkich eborób 
oczu, mog·ących wywołać ślepotę, 
najczęściej ją powoduje: zapalenie 
oczu noworodków. Ztąd W':J ni ka 
nie1.miema ważność zapobi.e'girnia 
tym rnpaleniom (p. Rerzączlrnwe 
zi:qrnlenie ocrn) i ich wczernego 
leezenia. 

Ślina. WJdzielina gruczołów są
siadujących z jamą usiną gra waż
m1 rolę przy 1rnwieniu* pożywienia 
zawierającego krochm al·lf; kroc11mal 
zos1:ije pod wpłJ wem śliny, a wla
ściwie pod wpływem . fermentu, 

znajdującego się w ślinie, ptialiny r 
zmieniony na cukier. 

Ślina ma zwykle odczyn zasa
dowy i tylko wtedy spełnia swe 
zadanie trawienia krochmalu ; jeśli 
jamy ustnej nie utrzymywać w czy
stości - resztki pokarmów (w szpa
rach n:dędzy zębami) gniją, przez. 
co zmienia się odczyn zasadowy 
śliny na odczyn kwaśny, a wtedy 
ślina nie trawi krochmalu; po nocy 
miewa ślina odczyn kwaśny - tez. 
z powodu gnida resztek pokarmów 
w ustach. 

Ślina połknięta, z pokarmem, do· 
żołądka też - po jakimś czasie -
traci odczyn zasadowy, ponieważ. 
płyn żołądka zawiera kwas solny. 
Natomiast podczas cl1orób gorącz
kowych, kiedy żołądek wydziela 
mało kwasu solnego; połknięta 
ślina dłużej, aniżeli w okresie
zdrowia, dziala w żoładku. Dla 
tego gorąezkującym dafemy zupy 
mączne, trawione przez ślinę, a nie
dajemy mięsa, które strawić można 
tylko przy dosta1ecznej ilości kw .. 
sol11rgo w żołądku. 

Ślina wydziela się i u sH1wców,. 
ale w malej ilośei; gdy, u dzieci 
kilkumiesięcznych, gruczóły wy
cl:delają jej więcej, a dziecko nie' 
nauczyło się jeszcze połykać śli
ny - wylewa się ona przez usta 
(ślipienie się dzieGi). 

Smiertelność dziecięca. W cią
gu pierwszego miesiąca życia umie
ra 1/ 10 część wszystkich noworod
ków; 1/~ część-umiera przed upły
wem pierwszego roku życia; 1/ 3; 

część - umiem w ciągu pierw
szych pięciu lat· zycia; czyli na. 
1 O osobników, które przyszły na 
śwint, tylko 7 dochodzi do Fzóste
go ,roku życia. 

Smiertelność dzieci zulezy od 
wielu wnrunków. 1) Płeć: odse1k3i. 
&miertelnoEci chłopców jest wię-. l 

kszą, aniżeli - dziewcząt, z po
wodów dotąd nie zbadanych dosta
tecznie .. 2) Dzieci urodzone poza 
małżeństwem umierają w wiekszej 
ilości, aniżeli zrodzone w m;łżeń
stwie, poniewllZ pierwsze pozba
wione i:!ą, zazwyczaj, opieki. 3) 
Pielęgnowanie. Ponieważ 40-70 % 
dzieci zmarłych w pierwszym roku 
życia umiera z powodu. chorób ki
szek, więc widocznem jest, jak 
znakomit.ą rolę gra w tej sprawie 
odżywianie. Na 100 ssawców 
zmarłych w pierwszyu\ roku życia, 
znajdujemy: 43 tl\kich, które były 
karmione . sztucznie, 18 takich, 
które były karmione piersią matki, 
19 - piersią mamki i 26- piersią · 
i dokarmione · sztucznie. 4) Za
możność. Śmiertelność diieci ro
dziców zamożnych wynosi (podług 
staty1:1tyki niektórych miast nie.:. 
mieckich) - 8 °Io; dzieci rodziców 
niezn możnych - 17 % ; a dzieci ro
dziców zupełnie ubogich-30%. 5) 
Miejsce zamieszkania. W rniastuch 
śmiertelność azieci większą jest, 
niż po wsiach. o) Pora roku. W le
cie jest śmiertelność dzieci naj
wyższą, ponieważ wtedy panują 
ciężkie cierpienia żołądka i ki
szek. 

Śmietanka. Czwurtą część śmie
tanki stanowi tłuszcz ; prócz tłusz
czu w śmietance znajduje się nieco 
sernika ( 4%), cukru mlecznego (2 %) 
i s~li. (P. Biederta mięszanka). 

Swiatło. Światło słoneczne jest 
najważniejszym czynnikiem hygie
nicznym, podnięca bieg spraw ży
ciowych, niszczy materye szkod
liwe; w mieszkaniach i pokojach 
ciemnych gnieżdzi sie brud, kurz 
i zarazk.i chorobotwór~ze. Dla tego 
pokój mieszkalny, zarówno jak 
i pokój przeznaczony do pracy, 
musi być dostępny dla promieni 
słońca w ten sposób, by one prze-
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nikały do wszy!!itkicb części po
koju. 

Powierzchnia okien powinna się 
rów~ać 1/ 5 części powierzchni po
dłogi danego pokoju. Okien nie
powinua zasłaniać ściana domu 
preciwległego (przestrzei1 między 
domami powinna równać się sumie
':YS?kośd obu domów naprzeciw 
siebie zbudowanych). Ciemne ta
pety (ciemne barwy malowania} 
zmniejs\f,ają światło pokoju. (P. 
Oś~ietleni e*). 

Swierzba Zaraźliwa choroba. 
skórna, która pobudza do dt'apania" 
skóry; prżez to powstawają powi
kła11ia tej choroby w postaci za
pal.eń skóry, wrzodzików. 

Swinka. Gorączkowa ostra cho
robu r.akaźna; zarnzek nie zba
dany. Występuje zwykle epide
mic11,uie. Czasem lJO tej chorobie 
widujemy, jako powikłania; zap. 
nerek., zap. ucha, nawet- mózgu~ 
czai,i~m. gruczoł przyuszny ulega 
zropienm; 

Zapobieganie polega na unika
niu cł10rycb na świńkę: szkoły słu
żą cr.ęsto rozsadnikiem tej choroby. 

Tamowanie krwi p. Ifrwotolców 
tamowanie. 

Taniny roztwór uzywany prze
ciw zatruciom: 1 gram taniny na 
szklankę wody, po łyżce lub ły
żec\f,ce (dzieci) co kwadrans. 

Tapety. Tap6ty stanowią bar
dzo odpowiednie pokrycie ścian, 
jeśli można je zmywać; niezmy
walne . tapety należy co pewien 
cias wycierać świeżym chlebem 
(a użyty chleb spalić). ·Niekiedy 
tapety są barwione szkodliwymi 
dla zdrowia barwnikami (np. zie
lone - arszenikiem). Najzdrowsze 
są tapety jasne, ponieważ nie po
chłaniają ty le światła, co ciemne. 

Tchawica. Rurka,złożoua z chrzą
stek, łącząca gardziel z oskrzelami. 



92 

Tętnica, arteria; Nacr.ynie krwio
nosne, w postaci mrki, prr.ez które 
_przepływa krew z ser,ea do wszyst
kich tkanek ciała. Scianki tętnic 
są elastyczne; mogą się zwęfo_ć 
i rozsze1:zać. Każda fala krwi, 
z serca wyrzucona, roiszerza tętni
cę - co nazywamy jej tętnieniem. 
Z przeei~tej tętnicy wypływa krew 
·strumieniem silnym (p. Khvotok*). 
Krew tetnic jest iasno-czerwona. 

Tętno: pnls. Kafde rozsr.en~enie 
tętnicy* pod wpywem fali krwi wy
pchniętej z serca można, kładąc 
palec na tętniey, wyczuć jako 
lekkie uderzenie, podniesienie się 
ścianki tętnicy (tętnienie). Na dol
nym końcu przedramienia leży je
dna z tętnic·):· tak blfzko powierz
clmi ciała, że jej tętnienie łatwo 
można wyczuć. W tern też miej
scu najczęściej sprnwdzamy, jt1ki 
jest stan tętnic ciałn naszego ; po
nieważ za każdym skurczem serca* 
wchodzi do tetnic fala krwi, roz
szerzająca t(ft~ice·x·, i d:ije siQ od
czuć jako uderzenie- z ilości tych 
uderzeń, i ich jakości, można wnio
skować o stanic serca. 

Tlen. Gaz tak powszechny na 
ziemi, że stanowi 1

/ 8 część wagi 
·całej kuli ziemśkiej. Tlen stano
wi CZdŚĆ składowa najrózniejszych 
ciał, .;, których z~ajci'nje się' zwią
zany chemicznie z innytni vier
wiastlrnmi. W powietrzu znaj<lnjc 
się tlen w stanie wolnym, nie
związany. Sprawa chemiczna łą
czeniit się tlenu z inntnni ciałami 
cbemicznemi, nazywa się utlenia
niem. Utle11ianie stanowi najważ
niejszą ze spraw życiówych, odby
wających si~ w organizmie ludz
kim, a zwanych - przcrt'1bką ma
teryi'..:·. Dla tego ilość tlenu wol
nego, dostarczanego organizmowi 
w powietrzu, stahowi bai·dzo wiele 
o ·zdrowiu. 

Tlenek węgla. Gaz wytwarza
jący się przy niezupełnem s·palanin 
się .węgla ___,, dzięki niedostatecz
.nem1J przypływowi powietrza (tle
nru). [Przy znpełnem spaleni n się 
powstaje rlwutlenek węgla, kwas 
ivęglany.*J Jest to gaz silnie tru;.. 
jący~ P1·zypad.ki t. zw. zaczadze
niu, są to przypadki zatruc~a tlen
kiem węgla; podobnie -'- 1 przy
padki otrucia gazem oświetlają
cym. 

W takie'l1 ·przypadkach wynosi
my chorych na świeże powietrze, 
zarządzamy oddycl:i'nnie sztuczne·\ 
obmywani'a zimne, t::Lrcie skóry 
8Zczotkan;ii, drażnimy skórę gor'
czyeznikami*. 

Tłuszcze. N aj~zęściej spotykane 
w poka.rmie tłuszcze, to : masło, 
t.łnszcz mleka, szmalec, tłuszcz 
w mięsie, oleje, oliwa, sadło. 

Trawione bywają tłuszcze przez 
s11ki trawienne, jakie wydziela: 
wątroba, trzustka i gruczoły ki
szek. 

Nnjłntwiej strawnym tłuszciem 
jest tłuszcz w mleku, śmietanka, 
masło. Te więc tłuszoze używane 
są w pożywieniu d~a dzieci. 

Niekiedy cierpienie kiszek udzie
ci polega na tern, że nie mogą 
trawić tłuszczów (dyatya tłusta). 

Jako lek podttjciny tłuszcz w po
staci szpiku kostnego, tranu*, lipa'" 
n iny*, oleju sezamowego*. 

Tran. Tłnszcz otrzymywany 
z pewnego gatunku zwiel'ząt m01·
skich, przeważnie wytopiony z wą
trnhy tynh zwierząt. Używa się 
w lecznictwie jako środek wzmac
nia.jący. Podawać należy tran po 
jedzeniu (np. w godzinę). Zaczy
namy od pół łyżeczki dwa razy 
dziennie i dochodzimy, stopniowo, 
do 8 łyżeczek, łyżek deserowych 
lnb stołowych (zależnie od wieku); 
po kilku miesiącach też stopniowo 

zmniejszam·y dawki. Zamiąst tra
nu. d(1vrnć można olej sezamowy* 
(oczyszczony) lub drogą lipaniuę .. 

Trawienie. Spożywany przez 
nas pokarm ma .s.lużyć j~ko. mate
ryał do odnowy (u dzieci -'- i. do 
wzrostu) tkanek, jako źródło ciepła 
i pracy organizmu (P. Przeróblrn 
materyi). By pokarm z kiszek 
przetizedł • do krwi"' - musi ulec 
stravyieniu, t. j. musi być roJli
p,uszczony w płynach dróg trawi en~ 
nych (żołądka i ldszek); tylko to, 
co został() rozpuszczonern w tych 
płynach, zost:1je wessane przez na
czynia chło1iue, znadujące i,iię 
w ściankach kiszek; części pokar
mu nierozpnszczone, nie strawione, 
zostają z kiszek wydalone, jako 
nieużytki. Materye pokarmowe, 
z których się głównie skład.a nasze 
pożywienie, białko, tłuszcze i wo;
dany węg·la, rozpuszczają się w so
ku kiszek po uprzednich przemia
nauh, jakim one ulegają pod wpły
wem t. zw. zaczynów (fermentów*) 
trawiennych. 

W jamie ustnej pokarm stały 
zostaje rozdrobniony mechanicznie 
(zębami) i ośliniony; zetknięcie się 
ze śliną* stanowi początek trawie
nia, jesli. w danym .pokarmie znaj„ 
duje się krochmal*. W ślinie bo
wiem znajduje się zaczyn, zwany 
ptialiną, który zmienia krochmal'" 
na cukier. Gdy się pokarm do
stanie do żołądka*; działa nań sok 
żołądkowy, z k tóry,m się pokarm 
dobrze miesza dzieki ruchom źo~ 
łądka. w· żołądku.działają J)a po
karm: kw. solny i dwa zaczyny: 
pepsyna i podpuszczka. Pepsyna* 
zamienia białko na pepton, k:tóry 
łatwiei od białka wessany być 
może; białko , mleka, sernik, ściąa 
się pod wpływei;n. podpuszczki 
i wtedy .dopiero ttlega działaniu 
pepsyny. 
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Z żołąd.ka pokarm przechodzi do 
kiszek, gdzie .ulega dzfołanin żółci* 
i zaczynów podchodzących z trznst-, 
ki*, jednocześn.ie zaś tn zostają. 
wet-Jsa.ne to częsci pokarmu, które 
już zostały strawione. Cześci nie
strawione zostają wydalo~e, jalw 
wypróżnienia. 

U dzieci sp1·awrt trawienia tern 
się wyróżnia,. że: 1) w pierwszych 
miesiącach życia wydziela siema
ło śliny*;. 2) d11iecku do pe~nego· 
wieku bnik . zębów;* ; 3) w soku 
wydzielanym przez trzustke* brak 
zaczynu tnbwh1cego kroch~al; 4) 
żołądek* je::it bardzo mulo po
j en111y. 

Trawienia zaburzenia. Niepra
widłowy przebieg trawienia u dzie
ci groźniejsze pociąga za soba 
skutki, aniżeli podobne zaburzeni~ 
u dorosłych; tak się dzieje nie 
tylko dla tego, że organizm dziecka. 
jest wrażliwszy, lecz głównie dla. 
tego, że organizm dziecka rośnie, 
a wzrost· odbywać się może jedy
nie kosztem materyału dostarczo
nego w pożywieniu. 

Przyczyną zaburzeń trawienia 
bywa albo pokarm niewłaściwy 
(w ilości zbyt wielkiej, zepsuty, 
wogólę' dla dzieci niestrawny), al
bo brak soków trawiennych (np. 
podczas gorączki). Jeśli jedna 
z tych· przyczyn wywoła zaburze
nie w tL"awieniu, w kiszkach roz
mnażają,' się ·drobnoustroje choro
botwórcze i one, ie swej l rnny. 
w dalszym . ciąg;n przeszkadzają. 
prawidłowemw trnwieuiu. Dla te1,w 
najpotężniejszym środkiem ,leczni
czym wszelkiego rodzaju zaburzeń . 
trawienia jest oczy:szezenie kanału 
pokar.mowego i ot-Jzm~ędzanie go· 
przez pewien czas (podawanie po
kai~mów bądź łatwo strawnyeb-;. 
bądź nawet krótkje gło.dzenie ). 

Trychina p. Wlosie11. 
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'Trzustka. Gruczoł trawienny, 
leżący poza fołądkiem; Trzy ro
dzaje zaczynów* (fermentów), ja
.kie wydziela ten grnczoł, służą do 
.trawienia*: białka*, tłuszczbw* 
.i wodanów węgla*. 

Twardość wody. Zależy od za-
wartych w niej soli wapiennych. 

Tuberkuloza p. Gmźlica. 
Tyfus brzuszny p. Dur brzusr.ny. 
Tyfus plamisty, wysypkowy p. 

])iw w.11sypkowy. . 
Ukąszenie przez owady. Obmyc 

amoniakiem miejsce ukąsr.one, 
j)Ołożyć okład z lodu, okład z wo
.dy gulardowej. 

Ustrój = Organizm. 
Ustrojowe (lcon8tytncjonalne) cho· 

roby. Przejawiają się nie w jed
nym jakimś narząd:i1ie, lecz w ca
łym organizmie, np. krzywica, nie
dokrwistość, choroba cukrowa. Tu
.taj tez należy wiele chorób odzie
d:i1ic:i1onych. 

Utlenianie p. Tlen. 
Używki. Człowiek nie może llię 

karmić potrawami niesmacznemi 
i mdłemi. Takie -· nawet w ma
łej ilości użyte - obrzydzają mu 
pokarm. Dla tego też dodawane 
,bywają do pokarmu różne matei·ye, 
1przyjemnie na smak działające, 
~.zachęcające do j ed:tenia. 

Ws:i1ystkie one działają na ner
,wy, chociaż :w sposób roimaity. · 
.Jedne - tylko pobudzają smak 
j węch, inne-zwięksżują ilość so
.ków trawiennych, .inne zaś działa.ją 
. na nerwy nietylko narządów tra
.wiennych, ale i na nerwy całego 
. ciała oraz na mózg. Nadużycie 
jednak używek pociąga bardzo złe 
skutki, a ndanowicie, choroby na~ 
rządów .trawienia i innych orga
nów: serca, mózgu, nerwów .. Do 
używek zaliczany: kawę, herbatę, 

,-0eet, kQrzeuię, ~napoje wyskokowe 
il t. p. 

Do pożywienia małych dzieci 
u~ywki powinny być dodawane 
tylko wyjątkowo i w bardzo ma
łych ilośc.iach. 

Waga ciała. Noworodek waży 
okołu 3150 gramów (dziewczyna)-
3300 gramów (chłopiec). 

W pierwszym tygodniu dziecko 
tr::ici na wadze. około 200 gramów. 
Od 4 do 10 dnia te 200 gr. po
wracają. W pierwszym miesiącu 
przyrost tygodniowy wagi wynosi 
około gramów: . 
1 miesiąc: przyrost tygodniowy: 

200 gramów; po 4 miesiącach 
waga: około . . 4-41

/ 2 kilo; 
2-g·i miesiąc; pr:i1yrost tygodnio-

wy. . . . . . . 200 gr.; 
w końcu 2 miesiąca 

waga: około . 5-51/ 2 kilo; 
3 miesiącwag·a: około 5 1/ 4-fJl/4 „ 
4. 11 6-7 n 

5 „ ()1/2-71/2 ,, 
6 7-8 n 

7 '"· 7 1/2~8 1/2 " 
8 „ 73/4-8 1

/2 n 

9 8-9 
10 " ! 81/2-9 1/2 „ 
11 " „ " 83/4--71/2 " 

W końcu pierwszego roku wy
nosi waga dziecka około 9 kilo. 
W końcu szóstego roku życia -
l 8 kilo. 

Waga dol'o~łego człowieka, prze
ciętna, wynosi ·tyle kilogramów, 
ile - ponad. sto - on mierzy 
ceutymetró'v" Więc pr:i1y wyso
kości ciała 170 ctm., waga wynosi 
70 kilo . 

Wagi. · . [fuut. handl. 
l OOO g1·amów = 1 kilogram = 2,4 
500,0 „ - 1/2 „ 

30,0 „ · = 1 uncja, 
3,75 „ = 1 drachma; 

1 talerz zawiera około 200-250 
gramów wody; 

1 szklanka zawiera około 200 d°' 
250 gramów wody; 

1 kieliszek od wina zawiera około 
100 -150 g·ramów wody; 

1 łyżka stołowa zawiera około 15 
(aż d.o 25) gL'. wody; 

1 łyżka deserowa zawiera około 
7,5 gr. wocly; 

1 łyżeczka zawiera około 3 do 4 
grnmów wocly. . 
Wąglik, cza1'na k1'Dsta, lcarbun

kiil. Ogólne cierpienie zalrnźue, 
~ objawt1mi na skórze. Człowiek 
·zaraża się, stykając się :i1 choren:ri 
·zwierz<~tami lub z mięsem, knvią, 
sk6rą - takich zwierząt: 
Łagodna postać wąglika prowu

dzi tylko. do miejscowej zgorzeli 
{gangreny) skóry. · 

Wągry. Jest to forma mlodzie{1-
-0za t.nsiemca. N a po tykane w mię
sie wołowem i wieprzowem wą~ry 
wyę;lądaj.ą jak pęchel'zyki · wiel
kości grochu; w kiszkach ludz;kica 
wyrastają z. wągrów dojrzałe ta
siemce (solitery): 

Wapienna woda. Roztwót· wapna 
gaszonugo (2 części) w wodzie 
t(lOO części) .. 

Wapienne mleko p. Odlca~enie. 
Wątroba. Wielki grnczoł tra

wienlly, leż·łCY vy jamie bruaznej, 
w prawem podżebrm; w.ydzielina 
wątroby nazywa się żółcią; sh1zy 
do trawienia tłuszczów. 
Ważenie dzieci. O rozwoju dziec

ka małego tm<lno sąrfaić ściśle be:i1 
waooi. w· pie1·wszrrch miesia,cach o ·' • iyeia należy dzieci wa·iyć co ty-
d:ti.eu; później;--; co miesiąc: Jeśli 
<lziecko nie przybiera - należy 
s:i1nlrnć tego p1·zyuzyuy, którą, za
zw11czaj, znajdujemy w wadliwem 
·odżywiani n. 

Węcizenie. mięsa.. Dym drzewa 
m.a .. wla~ności odlrniające*; gdy 
nim mięso ua~iąknie, tt·ndnjej ule
ga zepsuciu, 

Więź, lcąnstytucya, Tern słowem 
{)b(ljmujemy wszyi:;tkie właściwości 
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cielesne danego oso~nika. Więź 
jest wyrazem dzielności (lub sła
bości) życiowej. danego Ol'ganizmu 
i ma pierwszorzędny wpływ na 
powstanie,. przebieg i zejście więk
szości chorób. 

Wilgotność powietrza w poko· 
jach. Kurz, upal., p.i.lenie się lamp 
(szczególnie ga:i1owych), pnlenie 
w piecu. - wysuszają dotkliwie 
w wielu pokojach powietrze, eo 
źle wpływa na zdrowie. W celu 
nasycenia yiowiet1·za wilgocią, sta
wiamy w pokoju miski z wodą, 
lub l'Ozwieszamy wilgotne ręczniki, 
prześcierndła. Istnieją też spe
cyalne przyrządy do zwilżania po
wietrz:a. 

Wino. Wino ot1·11ymujc się przez 
fermentacyę soku uojrzałych wi
nogron. Zawiera ono, prócz wody 
i alkoholu, bardzo nieznaczną ilość 
białka, materye aromatyczne, kwa
sy i c11kier (powstały, niezmienio
ny na wri:;kok*). W każdym razie 
wino jest używką·\ a nie pokar
mem oclżywczym. Używka to po
żyteczna, o iłe nie jest naduży
waną. 

Na 100 łyżek wina jest w niem, 
najwyzeJ, 1~ łyżek wy,gkoku. 

Wina bywają w najro11maitszy 
sposób fołs:i1owane - często za po
mocą materyi bardzo szkodliwych 
dla· zdrnw ia. 

Wina musujące zawierają kwas 
węglowy. .. 

W pożywieuit1 dzieci jest wino 
zupełnie r.;bytecznem. 

Wnętrzaki. Pasorzyty przeby
wające wewnątrz tkanek. i jam 
ciała ludzkiego (P. Robctki) . 

Włosień, t1·ychina. R1ibac.zek, na
potykany w · mięsię wieprzowem; 
spożyty przez człowieka może wy
wołać chorobę, często niebezpie-
czną. . . . 
Dokładne gotąwanie wieprzowi-
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ny, pokrajanej n_a niewielkie czq'" 
ści . za bija włośnie. 

Włoskowate ·· kapilcmie, naczy· , . . . 
ni a. rrętnice*, rozg;ałęziaJ ąc SlQ 
po ciele, dzielą si~ na ~oraz .to• 
drobniejsze gałązln, ktore si~. 
wreszcie stają t:tk drobne, _że JC 
tylko przez mikroskop dojrzeć 
można· t.e m1jdrobniejsze rozgałę
zienilt 

1

tetnic nazywamy naczynia
mi włosirnwatemi; prz·enikają one 
w postaci siateczki w głąb tka-" 
nek gdzie sie znowu po dwa,. 
i więcej, z 8obą łączą, s~ając . się 
przez to co raz grnbsze1~1; te po
łaczone na nowo naczynrn włosko
;ate daja poczl!!tek żyłom*. 

Woda. Woda grn bardzo ważną 
role w życiu człowieka. Stanowi 

.! • • ł . ona czqSć składową cia it Jego, oraz 
pokarmów; w niej Hię t~ż. pol~a~·: 
my rozpuszczają. Łat'A'.ICJ. zrnc~c 
brak wszelkiego pożywiema, am
żeli wody. Przeciętnie przyjmuje
my dziennie 3 kw arty wody: po
łowę w pokarmach, drng·ą - w na
pojach. 

W wodzie znajdujemy zwykle 
powietrze i sole. Pn~egotowana 
woda nie zawient powietrza i jest 
niesm~tczna; nnlezy ją wstrząsat\ 
w naczyniu, by się z powietrzem 
zmieszała, i wtedy jest zdatną do 
picia. . 

Równie brak w wodzie soli czy
ni ją niedobrą; zbytek zuś soli 
(wapiennych) czy11i wod~ "twar
dąt. Po przegotowani n sol~ . osia
dają na dnie, a zlana zwierzclm 
woda jest zdatną do użytku ku
chennego. 

Dobrze jest dodawać do wody 
twardej niewielką ilość .sody; tym 
sposobem'. czynimy ją· "miękką". 

Woda deszczowa i śniegowa nie 
jest zupełnie c\l:ysta, zawiera bo
wiem wiele resztek ciał org;anicz
nych,· któl'e jalrn pył unoszą się 

w powietrzu i .zost&ją przez spn
daj ąee krople deszczu . 'zabierane. 
Części te ·łatwo W wodzie gniją 
i czynią ją niezdatną do 11żytku .. 
W'oda źródlamt nie zawiera' cześci 
organicznych, podl~ga.jących gni-. 
cin lecz za to z:i wwr a wiele soli,. 

' d' • z ziemi. Woda st.n 'Z'l.enna · bywu. 
bardzo czesto zanicc?,yszc!lona od
padlrnmi orga:tJ.iczuy rni, które iv niej. 
griiją. Woda rzeczna za
wi'era najrozmaitsv.~ zaniec~ysz
czenia, które pocboclv.ą z sledlisk 
ludzkich. Woda sadza°"vek, sta
wów zawiera zawsze zanieczysz
czeniu orga:niczne, gnijące i czy
niące ją niezdutuą do nzytku_ 
Używanie takiej wody bywa przy
czyną zimnicy. .W9d3: ~orska 
zawiera wiele soh, dz1ałaJących. 
drażniąco na przewbd pokarmowy. 

Oiępłota wody nżywanej do pi
cia nie powinnu być nizką, gdyż. 
zimna woda psuje truw_ienie i zęby. 

Wody gazowe zu,wicrają głównie .. 
kwas wqglowy; u żyw une w małej 
ilości pornagajf~ trawieniu, w więk
szej jednak ilości są szkodliwe: 

W wodzie zn:tj dujemy czusero 
zarazki niektórycll, chorób, np. ty
ful:!u. Jeżeli wodn 11ic~d11tną jest 
do picht, to ·ją należy pr;r,ed · uży
ciem przegotowac~. 

Nieczystą wocl~ oezyścić można. 
za pomocą specjalnych przyrzą
dów, t. zw. filtrów. Budują Sil,) one
z materyałów prnenikli wycb, p1"'tez 
szpary których woda pr'l.echod~i, 
pozostawiając na filtrze ·wszelkm 
zanieczyszczenia. . 

W wielkich ilościaeh filtrują wo-. 
d~ przez piasek i żwir. . 

Wodany węgla. Ciała eh~mfoz~ey 
w skład ktÓl'ych · wchodzi 0węg1el 
i ol>adwa składniki ·wody (wodór 
i tlen). Wodauy w<,igla spożyw~;.. 
my glównie w pok.artu ach pocho
dzenia roślinnego, w posta'e.i kroch:.: 

Irl:alu*, kt.ói-y .stanowi główną cześć 
składową· kartofli i wszelkich po
ka1~rn6w ni ą~tnych, w postaci cu
kru*, drz~~;D1~a*; · 

· Wyjała~aa~Je,~ sterylizacyn. Ni.sz.
c~eui~ w Jakun,$ pr~edmiocie, pły
n~e i_ t.. p- -.. -. wszystkich .wogóle 
(P.ie tylkq,. ?horobotwórczyc~ - co 
czyni odknzanie.;;) zarodków oży
wionych .w tym celµ uzywa się 
tych sarny-c~ ~l'.odków, jakie wy
liczono· przY. odkażanłu.. . . · 

... Wylęga9.~. Pr;zy1:ząd ułatwiający 
wychowan1q. dz1ec1 przedwcześnie 
urodzon'y,cb- .. Zadaniem wylęgacza 
j~st · c~1ron i p . t.e dzieci o,d , µJraty 
c,1epln_, na, .. ktorą. są one .o .wiele 
wra:Hiwsze.·. aniżeli ·now01;odki nor
m a:1he. ,NaJ p_ros tę~ym wylęgaczem 
jest wanienka o podwójl)ych ścian:
kach'' miedzy które wlewa sie .wo
d".t go"rącą.. w takiej wanieuc:e 
utrzymujemy. stale, przez pierwsze 
tygodnie, dzieci p1·zedwcześnie uro-dzone. · , 

Wylęgania (choroby) okres. Tak 
nazywamy pewien okres rozwoju 
choroby zakaźnej, mianowicie: ten 
przeciąg czasu, który mija od.chwili 
wni~n ięcia zarazka do organizmu 
ludzkiego, aż do chwili wystąpie
nia· -wyraźny eh objau·ów choroby za
kaźnej (t. zw. zwiastunów*). W tym 
okresie zarazek x·ozmnaża się i za
czyna wyt-warzać jady, które sta
nowią przy<.:.zynę objawów choro
bowych. Czas ten zależy od zja
dliwo~c.i _zarazka (im .ten jest zja
dli"wszy, ten::i szybciej dosięga tej 
siły, jaka "Wy~tarcza do wywołania 
objawów choroby), zalezy też od 
odpo1·ności* organizmu (bo im ten 
jest ~odporniejszy, tein trudniej za
raz.k owi gospodarować). Tern nie 
mniej, można oznaczyć i1rzeciętl!Y 
czas wylęganja się róinych chorób 
zakaźnych. T~k np. dla zarazka 
ospy ochronnej wylęganie trwa 

„Czas". Dzia1: popularno-nauk. 
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2-:3 dni, dla . płonicy 4-7 dui 
cblla odry 9-11 dni, dla <lun; 
rzusznego 12-16 dni, dla wodó

~v~trętu (wściekliz11y) 60 dJJi i dłu
zei, 

Wy~ioty. Akt polegający na 
teru; ze kul'czowe ruchy przepony 
brzuszn~j i mięśni ścianek brzneha 
wydalają, przez połyk i usta za.:. 
wartość żołądka. . ' 

Po~czas wymiotów należy cho
re~.u pomóc, podpierając go i trzy
m aJ~C mu glo;v~; Po wymiotach 
nalez.y 'Yyczyscw nos i jamę ustną. 
W ym1ocrny nalej,y zachować aż do 
przybycia lekarza i temu je poka-
zac. · · 
' Wymioty małych dzieci sa nie

jako objawem normalnym; żoladek 
małych dzieci ma kierunek pi~no
wy (nie-1~o~iomy 1 jak u dorosłych), 
two.rzy me~ako prostą linję z po
łykiem, w1ę(I też zawartość żo
łądka łatwo się znów zeń wylewa. 
Mleko zrzucone zaraz po nakar
mieniu bywa jeszcze płynnem, -
zrzucone po pewnym czasie po
winno już być śeiętem; jeśli wte
dy nie jest ściętem, lecz jeszcze 
płyuuem, to wskazuje to na cier
pienie żołądka. 

Wymioty bywają pierwszym 
objawem bardzo wielu chorób, nie 
tylko żołądka, ale i innych. 

Przy męczących wymiotach na
leży dziecko ułożyć spokojnie (no
szenie sprzyja powtórzeniu się wy
miotów); zimna woda, czarna ka
wa, czasem - woda sodowa, uspa
kają wymioty. 

W celu wywołania wymiotów 
możnn, podraznić, up. piórkiem tyl
ną .ścianę gardzieli; ze środków 
aptecznych na wymioty dać wolu(} 
tak zwa:n,ego. winka emetykowego 
po łyżeczce kawowej, co kwadrangt 
aż do wywołania wymiotów; dzie
ciom niemającym trzech lat lepiej 

7 
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teg:e środka nie dawać, lecz sta:
uać' się wywołać wymioty inecha
nh2znie ...:.- drażnieni.em gardzieli: 

Wymowy wady. Wady wymo• 
wy są zbyt często lekceważne 
u dzieci; t. j. w jedyny.m czasie, 
.~iedy.je, wyleczyć można~ · 
.· · Wypróżni·enia" ·Zawartość ~iszek 
·wy:dailona nazewnątl'Z, składa się: 
1) z resztek pokarmowych. i. 2') 
'2.•wydzteliny kiszek, trzu13tki, ?;. żół
ei~. :d1robnoustr9jóW'; komórek złuez..: 
elzon:ych. Przy' zup.ełneni głodzeniu 
1:1}t.Mdają się wypróżn:ien~a tylko 
z• tych ozęści, któ1•e wymieniłem 
pod :lf11 2. Ilbść części nazwanych 
pod J'fa 1 zależy nie tylko 0d ilości 
pokai:mu, ale i od1jego stravynoś9i: 
im 'Wl~Cej ·ZOStllfo' I Z pOŻy'Wienitt 
str.awi;onem; ii~ · j. prze:t. mlczynia' 
chłonne 1.1 kisżek· wessanem~ tem 
mnjeJ -'-jako. 'odpadki niezuzytko
wane - opuszcza kiszki w postaci: 
wypróżnień. Jeśli kiszki są chp~. 
re .C-· wtedy i łatwo strawny po'
karm nie zostaje wyzyskany ·'i o
puszcza, niesti·awiony, kiszki. 

W stanach chorobowych widzi
my w; wypróżnieniach' n:iepi'awi
dłowe · skłatlniki : krew, lllu'l., roi}ę. 

Wyskok, alkohol. Wyskok c'l.yli 
alkohol, powstaje z różnych cze
ści roślin przez wpływ g1·zyb
ków fei·mentacyjnych, które za.,. 
mieniaja,i cukier '"" roślinach za
warty• na alkohol i kwas węglowy: 
Różne napoje wyskokowe zawię

rają rozmaite gatunki alko holi1 
i w. rozmaitej. ilości. 

Alkohol wpływa na .nerwy w ten 
sposób; . że naprzód działają one 
żwawiej, lecz wkrótce, wyczerpa
ne ,...,!._ stają się: słabsze, ·niż były 
przed użyciem wyskoku. · · ' 

W pierwszej chwili po uży~iu 
alkoholu czaj emy się rzeźwiejsi, 
pr~c;1jemy raźniej, prędzej, bar
dzrnJ ' ochoczo. Lecz nowych· sił · 

alkohol n,ie dodał; sp1·z;r.jał on t,yl
ko temu, byśmy mogh wydobyć 
do pracy ten zapąs sił, który w rias 
był. Ąle po ich zużych.i: pad~~y 
wy,cieńczeni, bezsilni. · 

Nadużywa!lie ·alkoho1'u sprowu
dza przed:ewszyst~iem. chorpb~ n.a
rządu trawienia, a potem i innych 
nl\rząd'ÓW. : . 

Wszyscy zresz~ą wiectzą, jaki jest 
los ludzi, 'którzy nadużywają trun~ 
ków zawięraj!\cych alkohol. Sz,cze
g6h1ie gorsze ga.tunki alltohołut zn
wurte w wódce wyrabfap.ej z kar-'
tofli, są niezmiernie szkod1iwe; · • 

. Alkohol, jakkohviek . sprawi.a 
W wnęt1·zuościitch- naszych 11C~ilc1e 
ciepła, jest używką, zmniejszajf!cą 
ciepłotę. : ófoła naszego·Ydla tegQ 
to bywa dąwfiny:· gorąc'zkującym, 
choi:y'rn. · ·. ., · · '. · · • 

Alkohol, utleni\lj'ąc się łatwiej, 
niż ' tfu$ZCZ i' węglowodany; .:_ 
oszczędza je, w pewnym sto~nin, 
od spalenia podczas przeróbki ma-
te1·yi*·. · ' · 

Potomstwo ludzi nądi1żywaJą
cych alkoholu · bywa niezdrowe, 
skłonne do' chorób. •· ' · 

Dla dzieci. stanowi wyskok; dłu
żej. używany', czy to w postaci pi
wa, czy wina, czy słodkiej wód-. 
ki ~ truciznę. (p. Alkoholizri1). 

Wywi;'ldy. o~ęść badai1ia lekar:.. 
skiego, polegająca na zbieraniu 
danJch, tyc~ących się: po przed'-. 
niego życia' pacyenta, szczegóto,..; 
wego przebiegu.· obecnej ·choroby;,• 
p t•ze biegu ·poprzednich chbró,b, · sta,';' 
uu zdrowia przodków, ,warunków 
życia, przyzwyczaj.eń, i t. p. 

Wzdęcie brzucha. Objaw cho
robowy 'zależny najczęściej od n41-d
mi.ernego wytwarzania się gazó .v 
w kiszkach. 

Wzrost p. Dlugoścf ciala. 
Zac:iadzenie p. Tl!Jnel~ węgla. 
Zaczyn, fó·mh,nt, p. Ji'ehneńtaJ,IJa. 

. Zakażenie;. infekcya.· Jeśl.i' zai·a~ 
;zek-l!· cho~obo~wiórc~y, .. wniknąws~y 
do, orga1Hzmu1 znaJdZ1e· ten:,ostatni 
wratli":ym,• tl j., znajdzie w• nimi 
1warunk1 sprzyjające powstaniu. 
~ho~·oby; na~enc~as następuje •zak:a
:zenrn1 on~amztnu' da:nym zaiiazkiein·". 
•w: prizeoi:wnym', razie . orD'lśn:izni '.. 

h " ?. ' ' ' ' 'o ' -c omaz za:raioily; poiostanie zdro'"'' 
wym., a;·, zara~ek1 • zginie.' . . 

.· Z.~ltopanei • Uzdro\Visko1.górskie;, 
<Gahcya. . . . . . , , 

'z~~i~k;~' Zn;i'Jłiejszei;iię 'się I jakiejś; 
,.części. c1:ała 1 • zaleiżne np;· iod•· ·tego , 
.:ż? mało krwi prz_ypływa< ·do. niej': 
(Jeęt• ona; źle odży:wianą;)!. ~ub npi 
<Qd tego, ~e':.d,ana część :ciaHi jest" 
1prze~" ozn~r.dłu;iszy· niecz;ynn~.· . : . .. 

. Z~par.cie .. Niedostateczne' opróż'"' 
a.iia,n~e Slę. k~szek·; przyczyny_ .za
;pauma by:wa9~p dwojakie: 1J .miej"", 
'scoWte, n.?·'s~tipiel,lie• sję :.d użej1 ilo,ścii , 

. :ętwardmaił~J 1 zawartoścj, ,, kiszek i 
fob.·;...,,.. ·osłabienie mię,fmi :b11zuoha~ . 
-0słabienie: mięśni kfszek; ·2) ':.ogQl~ 
ne, np. chorot~y w;vcień.ezaiace . I . . " " . , crne ~ygienrnzne wrurunki źycia-, ,)J.rak:' 
inte hu, błędy. 'w.· dy('lcie, i t. ·. p. 
~zęsto, d :V'~e te :przyczyn.}'~ .działają 
.JC<lnocze~me; "np; ·ch9rob~. goracz
~ow~ (przyezyt~a: ogólna)\'sprai'Wia„. 
:ze z~wartość '.lnszek. mO'CllQ •wysy
cha 1 tw~rdmeje (przyczyua.,miej~ 
:scowa). . , . · . : .. 

Przewlekłe (nawykowe) zaparcie!, 
~wa~cz~ć często 'Mina .. zmianą· ·PO"' : 
.zy:wrnma! tak nr 'e,zęsto::wystąrcza:J 
·dodawame . do . . okartnó'w cukru .. 
mlecznego, miódu;;.; masfo;, śmie.i.; 
·tanka, .tran, oliwa,Cmaj}1 ten sam'.' 
t1kntek ,; czasem dziecko ciei;pii uai 
··...,aparcie, ponieważ i. p\jru za· mało,: 
wody; małe dzieci, skłonne' do ;,i;~„„ 
ipar~ia, .. po':inuy dosta«r.aó odw:a1; 
-0wsrnny'; meco starszy"m poma~a 
kefir;. bardzo wła13ciwym1środk:i:n:v . 
!pr~e~1w;z~iparein prze:v:l~kłemwjest·. 
m1ęsieme, • (massaż) ,1 wodoJeczni:. .· 
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. ctw!};: · ~ d.18:, dzieci stal'siyoh 
ruch' {~1,egn:me, zabawy).. : · · ·~. 
. \O~ w1lo'we zaparcie' Ie.czymy środ~ 
~am p~zeczyszczają'oyimi?f, · . · · 

Zakazne ch·orobyi. Do choróh 
który:ch:. Jłl"Zy~ZJD!i upatruje• nauk~ 
":sp(:lłczesna yv zau~kaoh . n .1 .~ .• b 1e U k 1 . . . ' l).:i.e"~h ' g ~·.a r:rwaw~; .błonfoa1 cłtolera 
~hole,ryna, . dław.\ąo;, d.ur., b,1.1zuszn· ·'. 
; · wky~y,p~ow:y, gt:n~lica;,, kata1•, k•·~ 
za 11zeme,. krztusiec kui· ..... · któ' ·· · • . , .„„ozo.u n.1~ re. ch.or;oby, nerek Żaipaleufa. 
oczu zap~lema, opłucnej zapaleuia1', 
osv,a~ .~~p1101a, otrze~n~j · zapalenia: 

, p~cb:etza za\}ai.ema" ple'i:u··a·'""'·k' 
ł. 'ń' "ł'': ,· ' i:I 1 „ 1 . p o. 10a, p uo zapnleriia'' pi·zymi t·' 

p'rz1ran:rte ~hordby; ·'robaki' ; 
0
.' 

h' "b' „ ,~ 6 · . , iopne 
c ?;o y, s~ ry niektói-e choroby 
śwmk.a, usztt~ zapalenia; wąglik'.: 
n:-łośmca.' wśc.ieklizna; 'zimnica. '~' 
: ~-apob~eu~me,1 p.~·ofilaktyka! ·Ś!!lld

k1 .·1 ,zab1.eg1:stosowane 'W celu pi•ze.:. . 
· si;kodz!3llHll .po~ątanin chorób . w0:-
góle lub 1 daneJ choroby. OdrMnia.:. 

, my:: profrlakty~ę ogólną i profilak~ 
: tykę szczegó~ową. ~gólną profila:k..; 
· ty).c.'ą ·Stanowi· wła.śc1wie ·cala; na "k h ·· · . . n a ygJeny, · po1,ueważ, to, GO c~yniaj 
w ce~u· .ochrony, wzmocnienia i· u„: 
trwalema: naszego . zdl!owia· ...,...: to·, 
wszystko ochrania: nas od:'chorob. · 
P~·ofiln.~tyka szczegółowa daje prz~2 
p1sy.' Ja~ .ustrzed:.i; ~~ę od danej 
ch.or~by1 np. od odry*, od grużli.:, 
cy* •1:t,, p; ' I 

, ' Z~razki;, .. 11, Drobnoiistr1(je chora„. 
botwo1•cze. · • · .. , . · · 
. }~k~,zetiie. Z~tknięo:ie się :za-,· 
~ azlfa cł~?robotwol'.czego ... z orgaui'-. 
,r.m~m; m~ 'lrnżd.e zarażenie poc:ią„ 
ga '.zru ~~b~ chorobę,· zakazenie*., 

·Zarodni.ki, i spory. •Nasionka 
~ !ctóry~h wy1;astają, przy spl'zy~ 
J aJąoych." okolrnznościach· drobno-
11stl'O,je·*. Nic wsr.ystkie' drobno-. 
~st1.'~Je. rozmnaltają się za pomocą 
zaJ!~dmkó w; ... ?3~rodni ki,• są'. więcej 
opollle, ·· an~!Łeh satn dpobt10.ustrój, . 
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na :wpływy szkodliwe (gorąco, osobnika1.' jego1płec,. "wiek, stan je

wyauszenie, .· .. środki chemiczne}; go. nar.ządó:w, i ;L,d. •' · .. · · ·. , 

dla· tego· ~y.jaławianie zabić .mo~~, : : Zasad.y, allcalja. Związki .. che~ 

same drobno.u.stroje; •:.a. ·pozostawrn' miCzne, · nisll;czące własności, :kwa':'." 

ży'wynii:-•za1~odniki.' ::.·. " s.ó:wi: 1 
• ' ' ·::. :.:•' ·•, „ ... 

t:".'f'o-•też\' ;gdy mamy. wyja·~ą.wić · ·Ząbknw~_nie. ·· ·Wyrzynanie: . się;, 
przedmioty\ 'zawierające di·obno;-' zębów .. jest 'sprawą: fizyologiczną; 
ustroje„ musimy wiedziea: ćzy-dane norroalną; więc; u d.zięci żdrowydt• 

drobnoustroje rozmn·ażają ·się , za. nie:.może wywołać ż~dnych. zab~:.. 

pomo'cą' zarodnikó~; c~y .te~ nie, 1 : ~zen .. To. t~ż· przyp.1s~~a~~e na~, 
i i·w"'1J.ierwszr,m ~·az1 ~„, ma~zeJ . po:-_· , i óżnmo~meJsz:yoh. cie1 p1en, .. ,k:tó.1 e. 

stepować,>aniMh w. dntgiem'. (P;1 występnJą w .tym. samym .. ~zas~e,, 

D;obn'ol'lsti•oje).'• ''·" , . , : : .· . w: który.ro. się ~.ęb\Y· wyrzynaJą, 
. . . : , . · . ! • . tyi:µ os ta tm;m .,- .Jest.'' błędem. T~w 

· Zatrucie, .. , Trucizną .. nazy,wąmy. błą:d pociąga ,częst(} za sob~ ,złe· 

niateryę chemiczną, kt,ó1;~ }'" pe~ sk~1tki;. ponieważ .właściwa przy:-· 

wnych . wa1:unkauh . ąrg·amzmow~. czyna , eierpienin; przypisywanego• 

ludzki~mu szkodzi, bąd$ chwi1oi"o, · ząbkowaniu, pozostaje, nieuwzglę~' 

b·ądź na stałe ; tę, szkpdę nazy~.a" dniorią i nie usuniętą:; .. , , 

my zafruciem.,.. ; . • . ;Zemdlenie. Nagła·. utrata przy-· 

.. ZatrMie nastąpić może albo przez tomności\ . któr~ .następuje pocf:1. 

wprow!l,.dzenie. , zzewnątrz:,: (prżeż wpływąm złego·.· powie.trza,, prze".' 

skóre . usta, pluca) trucizny do strachu; uti•aty;hwi i t; p. 1. naj..,.. 

orgaÓfzmu, ąlbo też trucizny wy".' c~ęściej zależy; :?d niedostatecznego.. 

twarzają si~ w samym organizmie przypływu krwi do, mózgu. · 

ludzkim. · · Zemdlonemu należy rozpiąć odzież; 

. Zzewnątrz wprowadzone trucizny na szyjj, piersiach i brzuchu; na.,.·. 

znajdują się albo w pożywieniu, stępnie, należy go ułożyć w miej-

albo w powietrzu, czasem w odzie- scu, do.ką.d .dochodzi świeże powie

ży, w Jekach, w przedmiotach u- trze,. z g~o:wą. opuszczoną nizkb;. 

żytku codziennego, i t. p. . jeśli twarz: jest blada, zaś z głową 

Tn1cizny wewnątrz ciała nasze- uniesioną ·.wysoko, jeśli twarz jest•. 

go powstające są też różnego ro- zaczerwienion,11. Twarz opryskiwa& 

dzaju :. czasem są to zwykłe wy~ wodą skronie wytrzeć spirytusem 

twory przeróbki materyi*, które"; (lub wodą kolońską), do wąchania 

jeśli nie są we .właściwym czasie podsunąć amoniak·, ocet - roztarte· 

z organizmu wydalone - zatrn· ni). ręku lub wylane na chustkę-; 

wają go: J?.P· mocz niąwyd11,l~ny, (a nie· z butelką, z której łatwo, 

staje się trucizną; tak. samo i za- można nalac leżącemu choremu1 

wartość kiszek, je.śli zbyt długo płyn do nosa). W ciężkich. 

nie jest wydalaną .:.-,. zatruwa or- przypadkach . zemdlenia - trze~ 

ganizm. Innym razem są t9 nie- skórę szczotkami, gorczyczniki, 

normalne wytwo~·y p1·zeróbki ma- na ·okolicę serca. 
teryi, powstające skutkiem choroby Zębów ból. Zależy albo od. 

-np. - ropa. · zmian. w miazdze zęba, albo odi 

Działanie trucizny zależy od zmian w okostnej zęba; ale "bó,..

wielu · warunków; działa tu nie łem zębów~ nazywają, w mowie· 

tylko jej iloś~, al.e i więź* danego p(}tQcznej i .bóle zależne od zmiam 
t 
t 

I' ' 

' 

ł w' szczęce; w dziąsłach,. rózne ner
wobóle w okolicy. twarzowej ""-'
IWięc. leczyć ból zębów .. ·moze ten 
tylko, kto -:- pi.·zedewszystkiem -
umie określić, od czego, w danym 
przypadku, cierpienie zależy ... · 

f ' • ' ~ . ; j ot l - . i ; • i 

.'Zębow p1ełęgnowan1e. · W szpa,.. 
il'ach między zębami, w dziurach 
:zębów, pozostają resztki pokarmów, 

.. które gniją, przez co psują zęby. 

Pielęgnowanie zębów ma na celu 
ich ochronę, w tym celli należy 

:przedewszystkiem usuwać· z jamy 
nstne,j wspomniane resztki pokar
IDowe - przez płukanie ust wodą 
iletnią; w celu rozpuszczenia naj
<lrobniejszych cząstek pokarmów 
.dodajemy do tej wody - wysko
lkn, a w celu odkażenia* zawar
tości jamy nstuej - dodajemy do 
miej środki odkażające (np. salol). 
.ZQby oczyszczamy za pomocą szczo
teczki i kredy, lub węglanu ma
,gnezyi. 

Zbyt zimne lub zbyt gorące po
karmy, zbyt słodkie, twarde, nisz
.czą zęby . 

Zęby dzieci powinny· być raz na 
n•ok poddane badaniu specyalisty. 

Zęby. Cr.łowiek ma trojakfogo 
1rodzajn zęby: siekacze (8) z przo
,du, kły ( 4) po obn stronnch sie
kaczy, i zęby trzonowe (20). 

Pierwszych zębów, mlecznych, 
ro11 dziecko 20; rosną one do 7-go 
11.·olrn życia; między 7 i„.12 rokiem 
wypadają zęhy mleczne, a na ich 
miejsce wyrastają zęhy stałe. 

CzęM zęba, ukryta w szczęce, 

111azywa się korzeniem, część wy
;atająca - koroną. Ząb zbudowa
ny jest z kości; korona zęba po
kryta jest szkliwem, a korze1\ -· 
<Okostną. Wewnątrz jest ząb wy
.drążony i napełniony miękką mia-

zgą: (zwój naezyń krwionośnych 
i nerwów). 

Ziarniaki' p .. Drob1Wust7·oje. 

Ziewanie. :Głęboki ruch wrle
chowy ,Przy kurczowo · otwartyćh 
ustach, po czem następuje głeboki 
wydech .. Ziewanie jest oznaką• bi·a
ku tlenu w organizmie (np. przy 
zmęczeniu), a to dzięki osłabionej 

działalności seroa ; wtedy zmęczo
ne serce dostnl'cza mało krwi do· 
płuc*, gclzie - jak wiadomo -
krew nasyca się tlenem. 

Zołzy, skrofv,ly. Przewlekli 
(chroniczne) cierpienię naczy1 
i gruczołów limfatycznych*; przy 
czyną •tego cierpienia są najczę

ściej laseczniki gruźlicy. Objawy 
zołzów zjawiają siQ zwykle w koi1-
cu dl'ugiego roku życia; do zoł
zów uspasabiają: skłonność odzie
dziczona, złe warunki hygieniczne 
(mieszkania duszne ·i wilgotne, 
:ąiedbałe pielęgnowanie skóry, uie
właściwe odżywianie), i niektóre 
choroby zakaźne, up. odra, ko
klusz. 

Zwiastuny. Tak nazywamy o.:. 
kres choroby zalrnżnej, następu

jący po okresie wylęgania'K'. Zwia
stuny - to pierwsze objawy, roz
poczynającej się choroby, obj a wy 
ogólne: uczucie 7.męczenia, brnk 
apetytu, bóle nieokreślone w ca
lem ciele, brak humoru, wymioty, 
dres7.cze. 

Żegiestów. Żródła żelaziste i ką
piele borowinowe. Kąpiele w Po-
pradzie. Gnlicya. ~ 

Źołądek. Narzącl leżący w jll
mie brzusznej, tuż pod przeponą*; 
łączy się ku górze - z poł~·kiem, 
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ku. dołowi _; z .kiszkami. (P. Tr,a,
wienie) .. 

Żoł.ą(;lka choroby. Zp,leż.ą p1'ze
ważnie · od niewłaściwego pokar
mu; czł\sem ,.......,. od .zą~ie.bięuia. 
?o9c.ZM choró.b innych Jrnrz,ądów 
ciei·pi też, wtól'nie, i żołą~ek (np. 
przy ogóhi.em ł"Ycieńczeniu, prn 
ZQłzac~1, ~ru,źlicy i t. p . .). , 

Żołądkowe objawy: brak ape
tytu; odbijanie, .:w;yrnioty ·- mogą 
byc objawami za1'ówno . cierpie;nia. 
żołądka, jak i 'inny eh narza-
dó.w. · · ~ 

Żółć .. Wydzielina wąt1~oby, sta~ 
nowiąc.~. je.den .. z solr,ó~ ,tr.a:wien-
D. eh*. · · ··· · · 
y ' ·.• 
.żywfonie p. Pokarm. 

· Ułoż;Ył: Dr. Seweryn Sterling~ 
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Rys hygi~nicz:ny chorób i :zakaźnych 
Podał Di·. Stanisław Gutentag~ 

Ochrona życia . lndzldegó oraz walka z najpodstęp
szym jego wrogiem-'-chorobą-stanowiłll zawsze irnjżywot
niejszy cel działalności społeczn'ej i jednostkowej. Slrntec:ż.;. 
nego or~ża do tej walki d:ostarcza· nam· medycyna, 'a 'iwła.:. 
szcza· jedna z młodych gah~11,i · nauk leka1•skich -'-hygiena. 
Zad ani em tej nanki jest badanie wszelkich zewnętrznych 
i W:tlwnętrznych (znajclującyeh się w, organiźmie. ludzkim) 
czynników, wywołujących p0wstąwanie rhorc>b. oraz ieh 
sze1·zenie w postaci epidemij. W tym celu bygienistw 
podduje badaniu powietrze, wodę i pokarmy nasze, pr:.1e-
11ika do mieszkań, s11,kół, fabryk i więzień, poszukując 
i wskazując wai·tmki, wywierające· wpływ chorobotwórczy. 
Ale tern się nie ogranicza zakrr,s hygieny; w ołfręh jej 
wehodzi też wskazywanie środków, mających na celu mnt
nięcie owych czynników, wywołujących choroby ora11, sprzy
jających pr11,enoszeniu się ich z jednego osobnika na dru
giego. 

W tern dążeniu hygiena idzie ręlrn w ritkę 11, baktery
ologią, nauką o zarazkach, które stanowh~ najważniejszą. 
przyczynę wszystkich chorób zakaźnych. Bad~uny więc 
ich cechy zewnętrzne, sposób rożmnażunia się, closf.awauia 
i wydzielauia. z ciała i t. d. · Zbarlawśźy przyczynę pewnego 
zjawiska, śmir..ło można hvierdzić, że jesteśmy na drodze 
do całkowitego jego zrozumienia, do zdarcia zasłon ze stron, 
dotychczas dla nas ciemnych. I rzeczywiście dzięki tym 
badaniom, nauka osiągnęła nic jeden wynik dodatni, zwła
szcza na polu walki z chorobami zakaźnemi. 

W nlka z wrogiem stokroć się 11fotwii:t,. gc!y poznnjemy 
jego taktykę, gdy wiemy, jak i w które miejsce zwykle ude
rzii. Celem obecnej pracy jest dać. ogółowi dokładne pojęcie 
o tern, <.\O to są choroby zakaźne, jaka jest ich przyczyna, 
jak się one sze!·zą, m~yli zaznajomić go z najzaciętszym jego 
wi'ogiem. Poznajmy go, a walka z nim stanie się stokroć 
łatwiejszą! 

D d ·1 ób. I /. h · f' 1 · · 1 l' Co to jest o rzę u c 10r za <.aznyc , 111 e rnyJnyc 1 za iczamy chorolia ztt-
tn.kic, które zależą od przenikania do ciała naszego nstr1>~ kaźnu.. 
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jów, znajdujących tiię na najniżśzym szcze hlu rozwoju, czyli 
tak iw. drobnoustrojów, bakteryj pochodzenia przeważnie 
roślinnego, w rzadkich bowiem przypadkach, jak np. w zi
rnnicv zarazek je~t pochodzenia zwierz1cego. Drobnoustroje 
t.e zaliczamy do grzybków, i wobec t~go, że przyswajają 
sobie pokarm li tylko w formie gotowej, organicznej 
i czerpią go z tkanek i soków ~rganizm:1, clo którego się 
dostały, nazyw:amy je pasożytarn.i. Rozmiar. ty~h tworó~ 
jest bardzo meznaczny, wyno.31 on ledwie kilka, naJ
wyżej kilkanaście tysięcznych cz·irni, milimetra, gołem 
przeto okiem nie jesteśmy w stanie ich dojrzeć i musimy 
w tym celu po.>iłkować się mikroskopem. 

Wrnląd .t1ro- Pasożyty mają ·formę latieczek lub k~1lek i. ~ ze-
bnoustroJów. wnetrznego wyglądn otrzymują naiwę laseczn1ków (bac1llus), 

gdj mają postać podłuiną, ziarniaków ( cocc[1s ), gdy mają 
postać kuli:itą, spidllów, gdy la:'leczka je.st skrqcona na 
w;t,Ór śruby. 

'Spos_ob~ ro.z- Bakterye rozmnażają sili w sposób dwoj~ki: każda 
mnazama się z nich ·dzieli się na dwie c:i;ęści lub też wewnątrz ni_ch 

formują się zarodniki (spory), twory okrągławe, które 110 
wydofltaniu się na ze,vnąt.rz wyra~tają w bakterye. · 

Hola bak-· Rola bakteryj polega na l) wytwarz.anil1 zaczynów 
teryj. (fermentów); 2) wywoływaniu procesów gnicia, 3) wytwa

rzaniu pewnych materyj - najważ iiejszych pod wzgl<;idem 
hygienjcinym-zatruwających organizm czyli tak zwanych 
toksyn.· 

W!tr.1rnki roz- Bakterje swobodnie mog·1ł sict rozwijać przy odpo-
wo.i11 bakt. wieduich ku temu warunkach zewuętrinych, wymag·ają one 

pewnego stopnia wilg·oci, (wysy0hanie działa na nie za
bójczo), oddowiedni.ej ciepłoty; działanie bezpośrednie pro
ILieui słońca jest dla nid1 bal'Clzo szkodliwem. Naj
odpowiedniejszą clla rozwoju· drobnoustrojów ciepłotą 
jest ciepłota ciała, a mianowicie 34° C., niiej 5° i wyżej 
45° rozwój ich ustaje. Działanie dziesi·iciominlltowe tempe
ratury 55°-60° C. starczy dla zabicia bakteryj chorobo
twórciych. 

Wy~rzyma- Natomiast zarodniki są bal'clzo oporne na najrozmaitsze 
lo~c :rnrod- czynniki zewnetrzn·1 i to w sto...,nin daleko wyższym, niż same ników. • t' baktel'ye: znoszą one dobl'ze powietrze wysuszone, zimno, go-

rąco i. by .ie zniszczyć, potrzeba cie1lłoty o wiele wyższej; 
w wodzie g'in11 one dopiero przy l00° C. po upływie 10-15 
minut. Nadr.wyczaj szybkie rozmnażanie się bakteryj, 
wielka łatwość ich przenoszenia za pomocą prąrlow po
wietrza, wód bieżących oraz ciągłych stosunk/iw ludzi po
mie.dzy sobą-oto czynniki, sprzyjające niezmiernie wiel
kiemu rozszerzaniu sie. ich. 

I 
I 

[ 
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·· · •.Najważniejsze z prinktu;widzełlia hygienicznego środowi• Gdzie znaj
:Ska, w których znajduj eniy"za1·ażki,są następujące: 1) powiehr.e dują si~ za.-
do któr.ego. dostają sie. one z powierzchownych, zupełnie razki. 
w.rschmętych wal'stw ziemi pod wpływem 'viatl'ów; :3) po
w1erzch~wpe wari>t': y ziemi; . 3) woda, . g~y znajduje się 
w zetkm·:icrn z powietrzem lub.· wari>twa.m1 ziemi, zawiera-
jącem~ w sobie bakte1·je; w płytkich wodach stojących zna-
fo/.ć 1 srę nawet m:ogą bakterye cł.10lery, c1uru (tyflisu); 4) 
proc1t1kty sp.~żywcze, zanieczyszczone ·dzięki nienmiejętnemtt 
przyrządzam!~ lt1b przechowywaniu; 5) ubranie, bielizna, 
miei!'zkanie; 6) ciało. ludzi oraz zwierząt; na'powierzchni 
·ciała •mi-Jwi•!cej drobnoustrnjó.w zuajdnje się w brudzie pod 
pazrtokc1am1,' kanał pokarmowy ·zawiera wielkl) iCh ilość 
ja'lla list orai 'nosa jest . siedliskiem. wielu najroz1naitszych 
gatu~k·)w i to niernz . hal'dzo złośliwych p~sożytó'~v, jak np. 
blomczych (dyfterytycznych). Powietrze wydychane przez 
chorych, jest zup dnie wolne od zarnzków, o ile tylko nie 
·z~wiera w sob~e ·:najdrobniejszych choćby cząsteczek plwo-
cmy lnl:i wydzielmy• ·nosowej, w nich bowiem żnajdnją się 
bakterye. 

Za.razkl ~horobotwórcze przedostają si'l do. ciała na- Drogi pr~e
szego przez ~korę (bakteryfe ropne), błon:,~. ś lu:i;ow 1 dl'óg ~ostawama. 
<>cldechowych (lusec1,iJ.ik gruźlicy. gl'ypy, krztuśca, prnwdci- stęd ba.kW'YJ 

d b . 1 . ' b k h d . ł . l o cia1a. p:> o ~lte c ~oro wysy!,J owY.c : o ry, l1 ourny, sz rnrlatyny, 
-0.3.PY ,! błonLCy (dyfterytu) i hl one. śluzową kariaht polrnr-
mowego (bakterye cholery, durn brzusznego, biegunki krwa-
wej, gmżlicy). Wogóle możua powiedzieć, Żf' wrota przez 
które ·zarazki przenikaj<ł. znaj1iują sili tam, gclzie chot"Oba 
się umiej.icawia, a więc przy błonicy· na: błonie śluzowej 
gardzieli; prny tyfusie, cholel'ze, czerwouee-na błonie śln-
:zowe:i kanału pokarmowego. U dzieci zarazek gruźlicy 
przenik~t przez kanał pokarmowy i skórę (grucr.oły), u do-
1·osłych zaś przeważnie przez drogi ocldechowe. Do kanału 
ipOkal'moweg·o dostają się zarazki wraz z wodą, .produktami 
-spo~ywczemi, mlekiem _i prócz tego wprowadzamy zarazek 
-O.o kanahi pokarmoweg·o za po~rednictwem nieczystych pal-
·ców, naL"zędzi, przy polyka11it1 plwociny (w ten sposób po
wstają często suchoty kiszek u cierpiących na g1~uźlicę 
'[>łnca), przy pocah111kach z chorymi na na błonicę. 

By zara·.i;ek po przedostaniu się d9 organizmu sprowa- Kiedy zara
dził w nim zmittny chorobowe, musi on znaleźć cały sze- zek spr?wa-

. · · h t · l ó 1) p . . - dza zmiany ;reg E:!przyJaJącyc em•1 warun t w. o pierw~ze, musi chorobowe. 
być dostateczna ilość bakteryj' im więcej ich jest, tem 
łatwiej org;1nizm zapacla, przy zbyt niałej zaś iloślli nie s~ 
one w stanie żadnych zmian wywołać. 2) Powti'>re, powinny 
t<)lle posiadać dostateczny stopień jadowitości, który polega 
na niniejszej lub większej zdolności wytwarzania toksyn. 
2) Po trzecie, bakterye muszą się dostać na właściwe dla 



io6 

nich .tkanki, naprzy kład ,zar.odek dąru brzusznego na błonę: 
ślmr.ową kanału pokarmoweg·o, ·W· przeciw~ym bowiem .razie 
gim~:.'· .. · . . . . ·• .. Przeszkody Zarazki nutrafh1ją na przeszkody i .ze strony Ol'ga-

ze st~·ony nizmu . samego,. tak: np .. skóra • zdrowa .nie .przepuszcza. 
organizmu. bk' l b. . h t . . t lk l g1:zy . ow c ioro otworczyc ; .. ma o. mieJsce y o wtec y,. 

gdy znajdują się na niej maleńkie ranki, nieznaczne choćby' 
złu~zczenie naskórka t. j. warstwy ppwierzchow.nej, ochton
nej. Zara.iek, dostawszy,się .do żołądka, ginie tam w ogro
mnej większości przypadków, a to .. dzięki działan~u b.akter
jobójczemu kwasu solnego, jaki w normalnych warunkach 
żołądek. zawsze wydziela. W. kwasie więc solnym„ tej. 
części niepodzielnej soku żołądkowego, ... posiadamy• brou 
bardzo .. skuteczną w walce . z zarazkami. . Wsielkie .. zabu
rzenia kanału pokarmowego zmniejszają ilość wydzielanego· 
przez żołądek kwasu. solnego i upośledzają przeto jego· 
zdolności bakterjobójcze, i dłn,. tego .też rzeczą bardzo. wu,żną; 
jest utrzymywać . kanał pokarmowy w największym·. po
rządku podczas grasowania epidemii duru brz1,JSznego i cho-

Hypotcz1t 
Miecmi

kowa. 

lery. , Kdy zarazek przedostał się do tkanek, to i tu jeszcze 
czycba 11a niego nieprzyjaciel W' postaci białych ciałek 
kl'wi, które wchłaniają w siebie, niszczą bakterye. oraz ich 
zarodniki. Miecznikow nazwał takie białe ciałka fagocy-
tami i na tern zjawisku oparł hypotezę; że między bakte-· 
rjami a białemi ciałkami krwi wywiązuje się walka, i jeśli 
uda się białym ciałkom krwi zniszczyć wszystkie drobno
ustroje, to organizm nie ulegnie zarazie, w przeciwnym zaś. 
razie t. j. gdy zwycięzcami pozostaną zarazki, rozmnaiaj~ł. 

. , , się one i vvywołllją zmiany chorobowe. . . · . _Sklonnos~. Wiemy, że nie wszyscy ludzie z jednakową łatwością 
1 od:pornosc. nleg~ją. ch?robom za_k~źi1ym, ż~ zarazek o wiele łatwiej 

przyJmUJC BH:} u osobmkow osłab1onych, źle odżywianych. 
Dla wywołania więc zakażenia nie dostateczną jest suma 
tylko obecność zarazka, lecz w osobniku samym musi istnieć: 
cały s.zereg sprzyjających .te.mu momentów. Zbiór tych 
ostatmch nazywamy skłon11osc1ą chorobową, stan zaś, przy 
którym pomimo wtargnięcia iarazlrn zarażenie nie uastępujc 
nazywamy odpornością. Skłonność efo pewnych chorób za~ 
kaźnych z wiekiem zmienia. się, tak np. w wieku dziecię-· 
cym mamy do czynienia ze specyalną w1·aźliwością do cho
rób wysypkowych (odra, płonica, ospa), błonicy, krztuśca kt~1;a z wiekiem coraz się 1.mniejsza, gdy przeciwnie skłon~ 
nosc do duru brzusznego (tyfusu) i gruźlicy jest u d:t.ieci 
stosun~owo mała i dopiero z wiekiem się powiększa. Po
przedn10 przebyte choroby zwiększają skłonność do chorób· 
zaka~nych, tak, np. zaburzenia kanału pokarmąwego zwię
ksza Ją skłonnośc do cholery, duru oraz biegunki krwawej„ 

p.OlJl!zeclnio przebyte katary dr() . dd siec. zwiększają skłonność .d'o .. ~ ~l" echowych,. odra, k1•ztu'-hi}',c.~e n.iektórych .. dwrób·. ·gkwzrny. Jedn01:azowe ,prze-. . . · ·· ·. za a0nych np 1 1 z~nie)sza w. znacznyw stopniu skło . . r l. :Ysifp ~owych 
tez ,po.wtórne zapadniicie na od. . nnmi~ co m~h, . t:~la Y,ego •. 
krztusiec zdarza sie dość ; , dLę, p~omcę, : ?- rowmez i. na 
tego nie jest wykluczona)· 1,zabłrn,_ Jakk~l:wrnk m0żebnoś.ć 
m I 

. d · . . · '· z · om ca ' b1eg·t111Jr. k. ·· a aiyą . ZieJe RH,) o.dwrotnie· . . l . : ·' . . . . . „'fł ' , ,r:wawą, .·. 
ksza tylko skłonność do . ' r.J~~ llOiaZOWe przebyCif.l ZWil;!
cho.ro.by. . · · · · pow om.ego · z~tpadnięcia n.a .t~ 
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. Czy~tość, dobre odżywianie l „ . , . r \ .'' mrnszkame-wpływają ujemnie n ' 11f gien;czme t~~·z.ąc}zonc ·wpływ czy-
chorób zakaZ11ych .

1
., te .. t' ·ż· . a 8 c onnosć do mekto1.·yclr stości. · · · ' · m e m Ożna sob· e" · · t]' · · · · · częste . za:padaiiie, ludzi z warstw . .., \ .wy,' omaczyć nie syp,kowy. · , . , · . Za,IDOZ11y~h ya dur '''y.:. 

. · ?gólne. ~va'1:m1ki l"ozszen;ania Rie •) · . .· · ·; ' · · • · .... :.· ·. rnz;~a1te: mektore przenosza sie~ • ~ wi ó?~ ~a.ka*nyclL są ~góh.ie wachm ego na zdrowy lub t /. ·, ·. • , bez1~oś~e~~uo,,z .ustroju rnnln prze
itszych pi·zedrniot<J . .ez za po "redmctwem. naj1·6zma noszenia się , ·. ł . · . w, mne zaś np. zimnic . ·, ·· · · , ' . -. chorób za-zupe 1~1e mezależnie od choreg~ Ok 1 ~ ,~ oz~~erzaJą się Irninycl1. 
w zwrnzku z własnościami . . '-o icznosc ta ... stoi . 
roz,viJaja sie tylko we'< i t ~a~ych ~arazk<Jw: jechw z nich . l .. • v upz orgamzm<Jw ż .. h . z. mel wyc1zi.ela1H:1 w stanie zdol d . ywyc 1 zostają 
o.sobników. J eiUi wted< . ~ . nym 0 zarażenia innych 
ż!'vczych, bieliźnie, ~1ifi.a11~~1ą~ld . ~~1e. na produ~taph spos1,ę zarazić. Do rzedu tak" ,1

1 
. l~~~(lz te ost,a~me możeUJy r~zki gTuźlicy błoi~icy , .JC \ w.lasme zarazkow należą za

durn wysypko.;,,,.ego odr zap~ enrn op01_1 móz~ordzeniowych, 
choroby tak zwane' kon'f~g-ij~l?' ,.~łm~i.cy; . Są to wszystko 
z osoby I)a osobe iiie przenosi ',. g y z1mmca, która .nig(ly ją)>: przypuszcza11'0, poclw,dżi z 0.:~~t a ,zi~·a:ek jej (miazma) 
zwanych chorób m1·admat . h o u, za iczaną )Jyła do tak p .. , . O .yc I 

, o za o.brebem organizmu , . tagijny.ch predz~j lub ó' . · ... zywego .zarazki chorób kon-
.Czynnikiem 1)l"zyspieszR. z~ieJ t7 a1~ą swą zdolno~ó zarażania. Jest :vysychanie oraz 1~vl:i~ .la~ "o t.em. wyże.} wsp~~iano 
wościach zimnych wilc~otu .. ]' p1.zec.1wme zas 'Y m1eJSCo<lłL1żej s~ą żywot.n'ość. o . yc i, ciemnych, zachowują one 

. Zarazki .wydzielają się z ci ł . . , , . . . . lmą: nosa i gardła, plwocin a a v;iaz z~ ślmą~ wyclz1e- '._Vydzielanie 
moczem, pot.em mlel . ~·, masarrn wym10~ncnu, kałem, się za~·u~ków 
Powiet1·ze kt, .' dueml , wraz z łm1zczącyro się naskćirkiem z c1ala. ' cne wy ee 1amy 1" • • . Nazewnątrz chore "0 z i. J~ ~awier.a w so~ie zarazków .. się mogą wszedzie dok~d t ~~azk1 ch~n o_botworcze znaleźć 
rego, najcześciej ' prżeto Y 0 yr~~nrkaJą _wydzieliny cho
~. pierwszej ·linii-w bieliii;fe naJ~h~Hfem Jeg~ otocze~1iu, 
I Jedzenia, dalej w mieszkani~1 po c~e _i, na,chzylllach do picia . . . . . . ' na scianac ' podłodze, n;i.e-
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hlach1, następnie na próduktach spożywbzych (woda,· ffileko, 

masło, ser; 1t..ięso; owo.ce, jarzyny); · . . · . '. 

Sposoby •· ', Zara;z;ki w sposób nailttwujący · zostaJą przen?szone 

·przenoszenia z ·osobnika' ćhoren·o na zdrowy:• 1) przez 'bezpośredme ze

; za.ra1· zk?w tkniecie się ·z sa~yro. cborym.· ·lub j.ego wydzielinami;· 2) przeż 
z cz owrnka. • . . . . · . , , · d . : 't • , '· , •. 3) 

chorego na zetkJil~~ie SH~ ż·. ·pr~e ,m10 .a~1 za~1~czyszczonym~, · za 

zdrowego. pośtedmctwem owadow; 1 a mianowicie much, ktore były 

w zetkriięeiu z wydzielinami 6horeg·o\ a ' następnie bądź 

w pro8t bądź przez ukłucia, bądż przez zanieczy11~czetii~ pokar

mów rozszerzają· zarazę. W ten sposób moze byc zawle-

., c~onym)~sf)ązni)~ 1 .g·rnilicy, yh.olery,, duru, ospy. ;W .krajach 

zwrotriikw:VYi:i4 w .t\cm spospb .;moskity szerzą zimmcę.-4) 

dz~~ki n$yęi\1, 1xocly oraz, produktów spożrwcz:r.ch, do kt.ó

rych w,jakjkolwLekbądż spos?b drogą posr~dn1ą, czy b~z

pośreclnią do:,;tały się zarazki: przez zakazane ręce, i:;iie

czyste naczynia, owady i t. d. 'l'en sposób odgrywa pier

wszbrz1.3dną rolę phy cholerze, biegunce krwawej, durze 

brzusz1{ym; 5) przez powietrze, clroga to nie częsta, . potrzeba 

do fog;o zarazków bardzo wytrzymałych na czynniki ze

wnętl'zne; zalicz~imy do nich la:-ietJznik gruźlicy, a być może 

i zarażki chorób wysypkowych. 

Na czem po- · · Drobnondtroje rozmnażają się z nadzwyczajną szyb

le&a dzhtla- kością i wywolnją charakterystyczne zmiany chorobowe, 

me kÓarnz- działanie zaś to chorobotwórcze nie polega na samym 

w. akcie wniki:liiicia ich do tkanek zdrowych, lecz przeważnie 

na przedostawunin się do luwi substancyj trujących, wy

twarzanych przez zarazki; w ten spos6b objawy ogólne, 

jakie spostrzegamy przy chorobach zakaźnych, zależą ocl 

działania 1ia krew i ośrndki irnrwowe owych pierwiastków 

trujących. 

Okres wylę- Nie należy je<lnak sądzić, że wpływ szkodliwy bak-

gania się teryj ujawnia si\i zaraz po 11arażenit1 się; przechodzi zwykle 

ehoroby. czas pewien, zanim wystąpią objawy, naprowadzające na 

myśl o groż.ącem niebezpieczeństwie. Przeciąg· . czasu od 

przeniknięcia drobnonstroj ów clo organizm n naszego do 

wystą11icnia pierwilzych objawów chorobowych nazywamy 

okre;;iem iltajonym, wylęgania shi choroby, okresem in

kubacyjnym. Okres to stały i mniej więcej ściśle określony 

dla każdej choroby, i t~l~ .np. d.la odry wynotli .on. 9-10 

dni; płonicy 3-5; krztusca 2-8; ospy 10-13 dm. W tym 

to czasie chory niczcril nie zdradza, że tkwią w nim już 

zaroclki choroby, cieszy się on najlep1>zym stanem zdrowia, 

tli w niP1 jednakowoż. zarzewie, gotowe każdej chwi

li wybuchn~ć płomieniem. Dopiero po upływie okresu 

Okres zwia- utajonego występuje t. zw. okres zwiastunów, to je~t cały 

stanów. szereg objawów, zdradzających, źe dziecku coś grozi, że 

organizm jego znajduje się pod wpływ0m czynników szko

dliwych. HuroOl' dziecka się zmienia, staje si~ ono ka.

pryśnem i grymaśnem, uskaria się na og·ólne o.słabienie1 

I 

I 

l 

o 

ti:aci apetyt! sen staje się 'niespokojnym; tego rodzaju ogólile 

medom,agame spostrzedz siq daje przed każda· choroba, a- .. 

kaźną, próe;z teg~ zaś widzi?'Y . szereg· . immych. oiija.W~w„ 

na. pod~taw.ie .' ktory~h, z .w?ellnem: .prawdopodobieństwem" · 

wmoskuierny, Jaka nnanowic1e choroba zakaźna rozwinie si~. 

• o 

')1 
'1· 

I, , ,J' 

,1;: : ',J• 

Dla wieln chorób zakaźn\)'c.h (gruźlicy, błonicy, .dnnr 

brzuszuego),. poznaliśmy właściwe· zarazki dla innych nie 

są one dotąd znane. A jednak nawet co do chorób takich 

w których. zarazel~ 11ie jest je,-zcze t>ożnm1ym, jak odra; 

ospa, p~omca~rnozemy na' pewno ·twierdzić,' że przyt·zy1u!i 

wywoh1Jąeą te choroby są zarazki.;, .. , . , 

Zarazek 
odry. 

. Ok1;es ~tajony ~odr'y wy11osi pi·zeciętnie dni fo, · okt~s' Opis odry

zw.iastunow 3-4 dm.; .. VI' tyni to uzal;lie do powyżej opi<ianyeh 

O~JaWÓ~ .ogóln,ego, .nied~ll)aganła przyłąl·Za i:>i<t zaczerwienie-

me b~on s.ln~owyeh pow1~l~, ~Z~>vim~ie .. oezu; ni~zyt (katar) 

11108~ 1 .ga1:dła,, obfita Wydzie}u~a ~;;UOSa, częste kicbauJe,, 

a. m~k1~dy ~u~hy kai;zel wraz .. ~. mrznac~nem podniesieniem 

się ci.epłoty. Cł~Ja., Dnia F~14 o4~1chwili, ~ar~zęnia się .wy~' i 

stq~nJe na Ciel~ ;WY.SY_Pka ,~ .. Pc~stap l!ladorożowyc4 plamek, . 

ktoic P? upływie.dni 4--:;-;p zmka,1ą, i skóra rozpoczyna się, 
łuszczyc w postac~ bardzo, drobnych hlsek: . · 

Zaraz.ek dostaje się · do organizmu prawdopoclobnię 

przez ~hog1 o~~echowe; .. P?dcz~s choroby umiejscawia się·· 

w skó1 ze w m~eJscacp wy~ypk1, znajd~jc . w wy~zielinach 

błony ś!uzo-~\'eJ . powiek, .. ~osa . oraz w łus.kach. w okrel'.'ie 

łnszczema się skóry. , · · · 

. ' : ; ~ 

, ~aJwa~niej~zym źródłem za~ażenia jest bezp'.lćrednie Zaraźliwos&· 

zetkmęcie 1m~ zd1 owego z cl1orym i to we wszystkich okre- odry i spo

sach, p~cząwszy od nta~onego, · a skończywszy na okresie so~y .zar~

Juszczema, w tym ostatmm jest. ono naimnieJ'sze llllJ'wieks· • raza.ma się .. 
· · t · ~ , • ze 

w czas:i.e zw1as unow oraz trwania wysypki, obory wiec 

na odrę przez całe 4 tygodnie może udzielić swa chorobę 

zdrowemu. Zaraianie się za pośrednictwem osób ·trzecich 

zdrowych zdarza się. w wyjątkowych tylko razach, niektó~ 

rz.y wpro?t ~api:zecz~Ją temu .. Używanie ty~h· samych przed

~motów: Jakiem1 po~iłkował .się chory, a więc szklanek, ły

żek, misek do .mycia, ręczmków-jest również źródłem ·za

razy_. Ogródln. fre~l~wskie, ?chrony, schroniska, szkoły, 

a w1.ę~ >;s~ystkie mi.eJsca, gdzie zbiarają się dzieci w wię

k.szeJ 1losci, wpływaJą w znacznym. stopniu na rozszerzanie 

s 1ę choroby. 

. . Skło~n?ść do odr! _Jest bardz9 duża, i to pra- Slrlonność· 

:vie wyłącznie w~ród dz1~01: .do pierwszego półrocza życia do odry. 

.Jest ona mała, zwiększa się az do 10-go roku, by następnie 
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znów sir;i zmmcy:izye. D.deoi rodziców biednych ozęśoieJ 
Wpl~w wa- zapadają na. ocLL'iJ, niż dzietJi ze sfer zamożuych; przycwyny 
T1;m~ow hyh- zaś, tego: szLtkać 1taldy w złem odżywianiu; nieznajomośoi! 
giemcznyc . l . h l ł . . . ł . k . . . d . poc stawowyc , zusac 1ygrnny; ciąg. e111 stf ametn BH} ziecii 

w ·ciasnych; wilgotnych · iz·bach lub też nu podwó1~zach, 
JednoJiazowe przebycie odry czyni org·anizm odpornym na 
powt<'>rne zarażenie się tym .srnn1ym jadem, dwukrotne za
padniecie na odre zrlarza sie l'zadko. Dorośli nie choruja 
na odi·ę dla tego, 'że pr:,1echodzili już ją w dzieciństwie. • 

Cierpienia di:óg. oddechowych, a• szczególniej• hztutiiec 
czynią organizm mniej odpornym na zarnzek odrowy oraz 
p,11zl:lciwnie:---odra. zmniej:;za odporność: ·organizmu na· oie1"
p!enia. płucne, które . często zdarzaj~ się 110 odrzę. 

SmiertelnoM od odry wynosi 1.% 1 <lo 6%, choć by• 
. \~ają epidern ie o przebiegu daleko gortizym. 

P ł o n i c a. 
Opis pfonicy. . Z.a11azek płonicy!' (szkarlatyny) dotychcza~ i1ie jest 

zba:chmy.m; okres wyl1tgri.liia ·t1;wa ,dhi 3_;_5, zwiust'unów naj
wyżej 2li godziny. Cżę~to zdarza· się, że ii.ajzdł·owsze na 
pozór. dziecko' poszło,' do,. szkoły lt1ll, na spacer, po· powrocie 
do: doni,u kładzie silt dO 'Józka, rozpoqzyna sili1ie goraczko,;. 
wa'.ć,"1'1tŻ'--drugi zwymfotuje;' i po' upływie kilku. ledwie go~· 
dzin występnje · Już wysypka,· którą . ciało obsypane jest' 
w ciągu. dni 4--6 i po zniknięciu jej rozpoczyna sie łu:.: 
szc7.ei1ie. w postaei dużych nieraz płatów. • 

Zarażl~wość , ' . Zarazek dostaje si4' do ntganizmu przez drągi od. cle:. 
pl'.omcy h ' . . . 1 li . . . . . "a· . . . 1 ' Żródla, z~~ c owe, i m1g·c a o, znaJ U,JC się w s mrze. oraz w odpadają-

rażania się. ?Ybh po' ~l~ończeniti się ch?roby ł\.tsk:ach skórnych. Płonica. 
Jest zarazhwi~ we wszystkich swyoh okresach t. j. w ciągt1 
6 tygodni i najłatwiej. przenosi. się , przy bezpośroclniem zet
knięciu •Sil,\: zdrowego z chorym; prócz teg·o • szei·zą zara:iiq 
przedmioty, ktqre były: w blizkiemzetknięcin z cho1:ym:11branie, 

· bieJiznu zabawki efo. Niekiedy źr<'idlem :iiarazy może być rnle" 
ko, w jakikolwiek bądź sposób zunieozyl:!zczoi1e. Bardzo hyć 
IDi)że„ że ~a posreclnictwem ,chleba lub bułek sprowadza, się• 
zarazek· do dornu ... Przecli:!tawmy sobie; że tuż obok sklepiku 
z piecżywern leży dziecko chore na. płonicę. Matka-sklepo.:, 
wa, oo ,chwil~ odbiega od .swego cho1'Cgo clzieol~a, l>y podać 
knP,njącyrn i żądany towar, o zachowimitl jakichkolwiekbądź 
środków, b:;troż116ści; o myciu choćby rąk~nie ma iuowy. 
Kupujemy :więc nie samą bułkę, li.lcz bułkę z mnóstwem za-· 
razków s0karlatyny: Prze'noszenie .zarazy.za pośrednictwem 
osoby .trzeciej---,zdrowpj zdarza się nader rzadko. . 

Wy~rzyma- Zarazek plouioy jest bardzo wytrzymały i dłng' o może 
losc zaraz- tk · • · cl . . . . · ków. ':w .w JC nem r tern samem mieJsou. (szpary w podłogach, 

sufity. i t. cl:) i po upływi'e całych .tygodni i miesięcy dać 
pqwód do nowych zaehorbwań·. i !

" 
i 

O s p a .. 
.P,9d~z~'>: 1 \O~~ 3~to .1dnio'wego okresu wylęganiu się Opis ospy. 

-0:;p:y- cho1y mes~y ·się najlepszym stnnem zdrowia w osta-
tmch ,tylko :chiia~l1' 1.'zj~"'.ia się brak. apetytu oraz 'hóle gło-
~y, .~ą .to .' ~łaścnvie · prnrw.sze zwias.tnn.r, rozpoczynającej 
się cl,1010~y'.; do k~óryoh. ~lnłąoza się silny ból kt:i;yża, 
w.ys?.k~ g'orą?zka, i oso.~n~k odr~zu,. spr~wia wrażeniel 
-0błoime c~1orngo, u dz1ec1 występu1ą •iueraż 'drgawki. 
~o 3 eh. clmach ~a kiego Giężkiego niedomaganio sto pni owo 
i powoh'. bo w ciągu ~-eh ;dni występµje wysypka ospowa 
.w potita~1 clr~bnl~h p1:Yszczyków, któ~·e w ciągu następnych 
2-ch., dm z:~m1emaJą s1.ę w: p.\icher.zyk1 z, z{Lwartośda ·prze
~r?c7(ystą„ 8~go dnia. za'Yar.~oM pęcherzyl~ó.w, .m'ęti+ieJe, 
10;.;pocz.yna s1.<i p1:oces. rop1enu1i,. który trwa. znów • 5 .dui, 
nas~ęnn1e. r.opa, Jliasych~, tworzą; s1ę, &tn1pkii •które oclpa,daj ą, 
1la iph .ffilęJ1'Cu pozostavą inale blizny.. . . .. , • 

, ,2;ara:z;tik , do~taje się cl.o org·aeizn;rn przez drogi. odde- Zarażanie 
·Ohow;e, .znaloźc gu. mQ:6na w ,ropie pfło,lie1jzy!)ów or.uz w o.d~ się. 
pfl,daJąoych strnpkaoh1 pró.cz. tego za~•.w, bieliźnie chore~o 
·or~.z na,w.::izys.tkich, pr~ecl~i<;>tach,. ztia.jdnjących się,.w„naJ· 
~l~zsz~~~!·Jego o~ocze:i1~1, i przez ni.e'. te~ zar.aza może. być 
10~sze1:(._a1ia. ·· N1:1..1.łatyv1e.1. zas prze1\QllL się „ospa pr,zy, pąz-. 
posredu1em zet~męorn .sie. ., .. · .. . · · .. 
•• 1 :. Skłonność clo; ?spy •. j.e;s~ uade1~ wiel~a., ,skłonni są' ,do Skłonnośc 

111(:\J ~v11zyscy. b.Elz t'.ozn1?y: w1ektt, zda1'ta ,s1ę niv.~et, że płód· clo ospy. 
~ntttk1, cho~·e~. W: ?7ta~01Gh dniMl,1; ,ciąży na ospę, .. zaraża 13ię 
J c "Z<"JZfl w, JOJ lonrn .• l. zara,z .. po,„narodzeniu, no~v;oi:odek. ,za.,. 
p<.da .1~a o.~pę'. Jeduomzowe przebycie ospy stwarza od· 
pdrnosc, ·tego ' ·sa~eg.o ·osiągamy drogą .stokfoc~ łatwiej-
szą, bo przez szczep1eme ochronne Oijpy. Wobec kolosalnych . 
u::iłt~g,jakie \za.wchięczit lud·~kośc szczepieniu ospy, pozwolim Szczepienia. · 
solne doda•\. kilka słów objaśnienia w tej kwestyi. O >pa aż clo ochronne. 
po0a)tku lneżąoego stn'leeia. czyniła straszne spustuszeni~\.; 
stn.rauo, się w najro·Mnaitszy sposób zapohiedz temu lecz 
bez skritku, iida.ło 'się to dopiero lekarzowi· ano·iels

1

ld~mn 
Jen.1,1e1•owi 'w; i~oku ·17~{);. Niejeclnokrotnio jt1ż ;r~tid tern 
a·obione bY:łY' ·i:!posttzezema;.' że · osoby, które zarazą,ły się 
pou.0zas clOJU chorych na osp 'i. krów, w cz.asie najgorszych 



· .. epidemij .nie . zapadały. :więcej na:. tę. cborooę:·· O.t.óź .J c~;ier 
pierwszy w Flpo:;ób nankow;y wyzysk~ł ten;fak:t· i do.:v1odł, 
że zaszczepien~~ ospy·. krowiej• z~h~zp~ecz!l,· lnpv,:i., :od t~J atra.,.. 
sziiej plagi'.. Odporność ·PO; szozt(pJę,uui, oc;?n>m)-Qtn .me trw11 
dłużej nacf lat 10, .. dla tego tę~;yo ąpłY,:Wl? t~g·o, wi:as11. •na~ 
leży dzieciom powtórnie,; ęzc'.'e1!1c,(qs~ę, ,ilC;1llql;Ldany~hista: 
ty:btycznych ,najlepiej, ~am „ ~,1luijtn1;Ję•;1.:1~1el~ąi . donw~l~~e 
S>';CZepień. ochronnych. .~ę. ;staty,sty,c;ty)r~,_, J~tws1n~!ql},:;1 ~t%~ 
obejmuje 150.0CiO przypadkow ospy, wymka, że smiertelnose 
śród f'zczepio11ych waha i;;ię, p<;m~1i,ędzy O°lo a l 2,5°/0 , śród 
nieszczepionych 14,5-53·,8°;~:. '· · 

W Bawaryi· w· roku 1871 śmierteb~ość1 śrót1::.·,!i··" 
• • • · 1. ,.ęzczepiąny~l,i-,rn1G°lo· . 

„ „ , śmfo1·,tęf1,10M::$n6.d ,„.iJ ,, , 1i1.; 

" . . nies,zczepionyc.l~-60, 19/o .. 
Podczaś 'i'ojny fruncusko-prµskiej z pośró,d • nieszcze7 

pionyąh .. żołnierzy. fra.ncuskich zqiarło ~a ospę 23·A6,9, a śród 
szczepionych niemieckich zmarło. ledwie 2GJ ... ,, ; ... „: • 

G r lJ ź I i c a. ,,. 
Co to jest ·Pod ogólnem mianem gruźlicy pojmujemy cały; szereg' 
gruźlica. spraw ehorobowych, umiejscowionych•· w najri:Jz~aitszy~h 

organach, a wywołanych przez. wspólny za~·az~k, laseczmk 
gruźlicy, lasecznik Kocha. W chorobach, Jakle spro'Yadza' 
lasecznik gruźlicy, podzfat na okresy, jak to ma· miejsc&' 
przy od1'ze, ·płonicy 'jest niemożebny. Zmiany· na przykład. 
w płucach (suchoty płucne) rozwi_iaj.ą się tak stopnio~Q 
i powoli, że przechodzą nieraz miesiące, .lata całe, ni~ 
uwidocznią się one. · Zarazek przez czas dłuższy może tkw~c 
w jakimś gruczole i nie sprowadza żadnych choćby URJ.;. 
mniejszych zmian w org;anizmie. · Starczy jednakowoż,· by 
dziecko przeszło odrę, kr.ztusicc, a zarazek rozpoczyna• 
szybko się ·rozmnażać i• stoso~nie do tego, gdzie się usa
dowi; wywołuje cierpienia kości, szpiku kostnego, stawów, 
opon mózgowych .. Takąż samą role momentu w:J_"wołujące150· · 
gruźlicę szczególme opon mózgowych, odgrywa 1 uderzeme„ 

Drogi dosta- Do ciała naszego zarazek. gruźliczy może się dostaći 
. wani~ się. zarówno przez skórę, jak i drogi oddech o.we oraz pokar-
1 wydzikelóamamowe. Umiejscowienie zarazka jest najrozmaitsze: tak np„ 

zaraz w. d . . . .i • • • t ł bł · u z1ec1 naJczęticJeJ są zaJę e gru~zo y c onne BZJJOWe~ 
oskrzelowe, kości, szpik kostny, kanał pokarmowy, opony 
mózgowe, płuca, u dorosłych zaś prz.ew:ażnie .płuca. , Wy-. 
dzieła sio on z· organizmu wraz .z plwociną o.raz z kałem;. 
pow:ietrz~, wydechane przez suchotników, o. He 11ie zawiera 
w sobie drobnych cząsteczek plwociny, nie zawiera w. sobię; 
laseczników. 

I 
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. Najważniejsze sposoby zarażania się gruźlicą są na- Sposoby· za-
stępujące: 1) zarażamy się wdychając powfotrze, w którem razanla się. 
znajduj~ ~ię najdrobniejsze. cząl:lteczki wyschniętej plwociny 
stichotrnkow; 2) zarażamy SJę za .pośrednictwem pokarmriw-
prr.eważnie mleka od· krów, dotkniętych gruźlicą, i to mle.ka 
niegotowanego, gdyż pr~y ciepłocie 65° O. g·inie zaraz.ek w mle-
ku po upływie 1

/ 4 godziny, a przy 70° O. 1/ 6 godziny; zara-
zek w rzadkich przypadkach może znajdować się w maśle, 
serze. Wobec tego zaś, że dzieci do roku żywią się wyłaczuie 
a później pl'.Zeważnie mlekie:m, staje sili zro:1,umiałein, ż~ 
gruźlica kiszek bez zajęcia płuc jest zjawiskiem dość częstem 

.u dzieci. Prócz tego zarażenie może nastąpić 3) pi:zez ranę 
jak to ma miejsce np. u żydów podczas obrządku obrzezania: 
gdy krew z runy operator-wysysa swemi ustami. W tych 
więc nieszczęśliwych razach, gdy operator dotkuięty jest 
gruźlicą płuc, zarazek zostaje zaszczepionym noworodkowi 
i sprowadza bardzo opłakane skutki. N alezy przeto bezwa-
runkowo położyć kres szkodliwemu temu zabiegowi i zabro-
nić wysysania krwi ustami. 
. Z trzech tylko co wyliczonych sposobów pierwszy t. j. Szkodliwość 
zarażanie si-i za i1ośrednictwcm wyschniętej plwociny wysch~iętej 
jest najważniejszy; zagraża on każdemu z nas, a przede- plwocrny. 
wszystkiem najbliższej rodzinie suchotnika: żonie, dzieciom, 
oraz jemu samemu, gdyż obraca się on wciąż w kole' swych 
własnych zarazków, kt<'ire wdccha napowrót i zaraza coraz 
inne, dotychczas zdrowe kawałki płuc. A tak łatwo zapo~ 
biedz temu: każdy suchotnik powi»ien pnmiętać e teru, że 
nie wolno mu pluć na podłogę, lecz do spluwaczki, jaką 
taki chory powinien mieć zawsze p1·zy sobie. 

Zarazek gruźlicy jest bardzo wytrzymały na wpływy 'YJtrzyma
zewnętrzne: w wodzie np. nie traci on swch własnościl:osc zarazka. 
w ciągu całych miesięcy, długo również znosi on bez kam ie 
wysychanie, tak, że plwocina wyschnięta w ciągu trzech 
jeszcze miesięcy zachowuje swe własności chorobotwórcze. 
Pod wpływem działania światła słonecznego ginie lasecznik 
gruźlicy po upływie dni 5-7, skoncentrowane zaś promienie 
zabijają go w ciągu kilku minut. Na powietrzu, gdy za-
razek znajduje się w środowisku plynnem, pod wpływem 
światła słonecznego oraz procesów gnicia, szybko traci on 
złośliwość, najdalej w ciągu dni 8-1 O. W ogóle można 
powiedzieć, że plwocina gruilicza w stanie wilgotnym nie . 
jest niebezpieczną, że na powietrzu wkró+ce staje się nie-· 
szkodliwą. Postać rzeczy się zmienia, gdy plwocina pozo-
staje w przestrzeni zamkniętej, w pokojach: wysycha ona 
ta mprędko, słońce nie jest w stanie wywrzeć swego dobro-
czy1111ego wpływu, i dla tego tez najsłuszniej w świecie wązkie, 
pozamurowane ulice i podwórza, a szczególniej ciemne, nie-
'słoneczne mieszkania uważamy za rozsadnik gru:Uicy. 

„Czas". Dział popularno-nl\uk. 8 
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Sklonuość Skłonność do gruźlicy może być \Vrodzoną, dziedziczną 
wrodzona, lub nabytą: pierwsza zdarza ilię często u dzieci rodziców 

suchotników. Należy zwrócić uwagę, że mowa tu jest 
Gr~źlic~ nie o wrodzonej skłonności do grnźlicy, nie zaś o wrodzon·jj 
d;ae~z1czy gruźlicy samej: gl'użliea dzledziczy s'ię bardzo rzadko, tak, 

się. że śród dzieci 3-4 tygodniowych nie spotyka się ona wcale. 
Dzieci rodziców cierpiących na grnźlicę, jak wogóle dzieci 
ludzi wyniszc1.0uych ctiorobami przychodzą na świM mało 
odporne w walce z chorobami. Jeżeli dziecko takie prze
bywa w tern samem mieszksniu, pokoju, co i jego ojciec 
lub matka, cierpiący na grużlicę, to ma <lane do zarażenia 
się, do nabycia .gruźlicy, jeżeli zaś dziecko takich rodziców 
będzie wycho\vywane zdała od nich, to grnźlica u niego 
nie rozwinie się. Tak np. w Monachijskim domu sierot na 
620 dzieci gruźlica była obserwowana tylko ::l razy, gdy 
w 430/o dlbo ojciec, albo matka, w 41°/0 oboje rodzice 
zmarli na grużlicę. 

Sktonność Skłonność do gruźlicy zostaje nabytą dzięki chorobom 
nabyta. podkopującym organizm, a przedewszystkiem ujemnie od

działywającym na płuca, więc odrze, krztuścu grypie. Jako 
moment usposabiający do gruźlicy należy uważać złe wa
runki hygieniczne, częste p1·zebyw11nie w mieszkaniacl1 
zamkniętych, źle wietrzonych ornz tam wszędzie, gdzie 
przez czas dłuższy zbiera się większa ilość ludzi: w klas:G
torach, szkołach, koszarach, więzieniach, fabrykach. Gru
źlica jest bardzo ro·1,powszechnionn, w większem przeto zbio
rowisku ludzi znajdziem niejednego dotkniętego tą chorobą., 
który zaraża swych najbliższych sąsiadów. 

Wpływ Zajęcia, połączone z wydzielunicm się kurzu, silnie 
kurzu. drażniącego błonę śluzową dróg oddechowych, również 

usposabiają do gl'llźlicy. Na 100 pr'acujących: 
w kurzu metalicznym jest suchotników 28,0 

mineralnym „ 25,0 
zwierzęcym " 20,8 
roślinnym " „ 13,3 

podczns, gdy na 100 vracujących w powietrzu czystcm, 
wolu em od kurzu spotyka się 11 , 1 suchotników. 

C~ę~t.ośc W miejscowościach mniej zaludnionych gruźlica spo-
wg~i~~flch tyka się rzudziej, po wsiach jest ona również nie tak 

i wsiach.· cz1istą, jak w miastach tak np. stosnnek zmarłych na gru
źlicę w Bawaryi !mieszkańców miejskich do wiejskich wy
nosi 41,~:2'{,1, w Szwajcal'yi 32: 19; spotykamy się z nią 
w miejscowościach o klimacie .ciepłym i zimnym, na wznie
Hieniach i nizinach. Miejilca wysoko polożone po:-iiadają tl 
stronc.i dodatnią, .że wBzelkiego rodt111jn knrz w powictr:.m 
Tozrzeclzonem prędzej opada, jest więc ono wolne od s:.r,ko-
illi wycli domieszek. · 

ł 
1. 

f 

I
. 
. 
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Gruźlica je~t to, najbardziej na świecie rozpowszech
mio~a choroba zalrnżna; prawie 1/ 7 część ludzkości jest do
·tkmęta tą plagą. Śród noworodków oraz dzieci kilko
tygodniowych nie spoty]&a się ona wcale, wzmaga się 
szybko do końca pierw13zego roku życia, by nastepnie 
.spaść i. dopie1;0 od 15-go roku żyoia ilość zachorowań ~nów 
,się podno:>i aż ~o r?ku 60-70. Prawie 1/ 3 część wszy~tkich 
łPl'Z:ypad~ów Ś?11erc1 jest spow0dowana grnźlicą. Zadna 
WOJna nie poc1ą!l,'a za sohą tyle ofiar w ludziach co to cier· 
pienie. W wojnie francusko-pruskiej zmarło od ran i cho
n·ób 40,95.1 osoba, a w j ednem tylko królestwie Prusliiem 
przeciętnie umiera rocznie 80,000 osób na gruźlice. Gru
'..Mica ·pochłania rocznie więcej ofiar, niż błonica, k~ztusiec 
!Płonica, odra i tyfus razem wzięte. W Niemczech w rok~ 
J 894. 

na błonic~ zmarło 
krztusiec „ 

" płonicę 
„ odrę " „ 
„ dur 

63,701 
21,521 
8,937 

16,173 
6,373 „ --,-,.-,,.:_,.,,..--

11G,705 

,, gruźlicę „ 123,904. 

K r z t u s i e c. 

115 

Cr.ęstośa 
gruźlicy. 

Okres wylęgania się choroby trwa dni 2-8, zwia- Opis eho-
i;tunów 8-14, nazywa się on inaczej okresem kataralnym, roby. 
nieżytowym, gdyż przyp o-mina bard:.r,o zwykły nieżyt oskrzeli. 
Spoi!trzegamy u dziecka katar nosa, lekkie zaczerwienienie 
:powiek oraz suchy kaszel, przy bacznem jednak obserwo-
waniu uchwycić się dają pewne cechy charakterystyczne 
dla krztuśca; k~s.zel, powtarza się w pewuyeh odstępach 
-0za'ln.' trwa dłuzeJ, mż to bywa przy zwykłem zajęciu os-
krzelt oraz-szczegół bardzo ważny-powtar'.l.a się częściej 
w nocy, nad ranem, niź we dnie. Następnie kaszel staje 
się coraz częstszym, tJojedyiicze ut11ki kaszlu coraz dłuższe 
'i bardziej męczące. Wstępujemy w tak zwany okres konwul-
syjny, który trwa przeciętnie 4 tygodnie. Stopniowo kaszel sta-
je się łagodniejs:.r,ym i po upływie uowych 2-3 tygodni 
·dziecko uważać można za zdrowe. Przecietnie krztusiec 
.trwa l O, tygodni. • 

?arazek krztuśca nie jest zbadany i dostaje się on do Zarazek lrn
·orgamzmu prawdopodobnie prz;ez błonę śluzową clróg od- klnszowy. 
.dechowych, znajduje się w wydzielinie jamy ustnej, 110io!o-
wej, w masach wymiotnych i wraz z niemi dostaje się na 
~ewnątrz, znaleM go można na za.hawkach, · nhranin, bie-
iliźnie chorego oraz na podłodze i ścianach· mie:;izkani.a. 

8* 
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Zarażanie 
się. 

Wiek cho
rego. 

Krztusiec udziela sie innym .. w ,okresie nieżytowymi 
oraz konwulsyjnym bądź bezpośr~dni? pr~y z~tknięciu się: 
dzięcka zdrowego z chorym, bądz tez posredrno. za pośre-· 
dnictwem zarażonych przedmio.tó'i\.. . . . 

Jest to choroba przeważme wieku dziecięcego; szcze
gólnie grasuje ona śród dzieci w wieku od lat 2 do 5-ciu,. 
od 6.go do 10-go roku ży~ia zc~arzasięjuż rza~zi~j .. śród do
rosłych spotyka ·się krzt1:s1ec. n~e c~ęsto, rówi:iez me często· 
zapadają na tę chorobę i dzieci. _k1lkn~yg·odm~'Ye, lecz pa
mietać o tero należy, że mogą I one się zarazie. , ,. 

. • · Jednorazowe przebycie krztuśca wy~warza o~por~osc· 
na ten sam zarazek, dwukrotne. przebyc1.e. krztusc.a Jest 
rzadkie. Dziec.i cierpiące na nieżyty drog oddechowych„ 
są bardziej skło~ne do tej choroby, niż zdrowe; po krztuścm 
zostają nieraz zmiany w pł~cac~: , . . , , 

W czasie słabych ep1demIJ, smiertelnosc jest bardzo, 
mała, podczas ciężkich może dojść do 150/o. 

B ł o n i c a. 
Opis blonicy. Pod mianem błonicy (dyfterytu) pojmujemy zmian~-

miejscowe na podniebieniu miękkiem, migdałach a czai;am1 
i w nosie, krtani, błonie śluzowej powiek, wywołane przez 
zarazek swoisty, bacillus Li:itrlera. Zmiany ow~ P.olegają 
na pojawieniu się na migdałkach, łukach pod111eb1~nnych" 
nalotów z odcierdem brudno szarym. Prócz tych obJawów 
miejscowych spmitrzegamy ~ał;r szere~ objawów. ogólnych, 
jHk to ma miejsce. przy kazdeJ chor?bie. zakaźneJ., ~oczą..,. 
tek choroby przebiega bardzo skrycie, .mespostrzezeme t~k 
dla samego chorego, jak i jego otoc~ema; okl'e.s wylęgama. 
sie zarazka trwa dni 2-7. Og<'>lne medomagame, brak iipe-· 
tytu, czasami wymioty, skargi na Ml gardła i .ból przy 
poły kani u, (ssa wcy niechętnie biorą pierś, przy ssaniu· 
płaczą) zniewalają rodziców zwrócić baczniejs:i:ą uwagę na. 
<lz.iecko. Okazuje się, że gorączkuje ono, że głoR ma 
troche zmieniony i przy pierwszem nieraz badaniu gardła .. 
przek~nywamy się, że mamy do czynienia z błonicą. 

Zarazek bla- Do orguni?:rnu zarazek przenika przez usta lub też. 
nicy. górne drog·i oddechowe, znajdujemy go w błonach, wyfecie

lających miejsca schor11;ałe oraz w wydzielinie jamy ustnej, 
i 'nosowej. Zarazek błoniczy znajduje się niekiedy w jamie 
ustnej ludzi najzdrowszych oraz u rekonwalescentów po· 
błonicy w ciągu nieraz kilku tygodni, a nawet miesh~cy. 

Na zewnątrz zarazek dostaje się "' cząsteczkami błon· 
lub wydv,ielin ust 'i nosa przy kaszlu sub wymiotach, znaj-· 
dujemy go na wszystkich przedmiotach z najbliższego. oto
czenia chorego, a więc na bieliźnie, ubruniu, naczyniach, 
produktach spożywczych, zaba"\\'lrnch, meblach, podłogach, 

I 
I 
~ ,, 
l 
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i ścianach etc. W miejscMh ciemnych, wilg;otnych, zacho
_wuje długo swą zlo~liwość, nieraz w ciągu całych miesięcy. 

Zarazek ~ostaJe pr~enoszony z chorego nit zdroweo-oZ<trażanie się. -0.rogą bezpośrednią lub pośrednią. Pierwszy sposób zaraź~i-
.oia Hię ma miejsce przy pocałunkach, przy kaszlu gdy 
·cr.ąsteczki wydzielin dosttiją się na błonę śluzową ust,' nosa 

' -~)Sobnika zdrowego, drugi zaś przy spożyci.u zanieczyszczo
,uych napojów, potraw, przy używaniu wspólnych z chorym 
'llacv,yit do. jedzenia i picia; za pośrednictwem r.aś bielizny 
:ubrani~ lub też zabawek mogą zarażać się i osoby, nie ma~ 
jące ·me wspólnego z chorym. " 

Pewną l'OlQ w rozszerźaniu błonicy odgrywają i je-Rozszerzanie 
-<lnostki na pozór zdrowe, które jednakowoż w sweJ· błonie 2 dp~·zez, 0•80~Y 'l 't • • łśl' kL"f'fl . ZIOWL!Ie-;8 uzoweJ us maJą meraz z o iwy zarose o erowsk1 oraz konw. 
:;rekonwalei;cenci po błonicy, gdyż - jak o tern była wyżej 
mowa - zarazek błonicy nie r.nilrn wraz ze zniknieciem 
1błon, pozostaje on jeszcze w ustach w ciągu clłnższego' nie- „ 
:raz czasu. 

Błonica jest to choroba przeważnie wieku dzieciece()'o Wiele cho-
u dorosłych zdarza się rzadko. W pierwszych miesi;e;cb rych. 
źycia skłonność do niej jd~t bardzo mała, szybko ona ~zrn-
•Sta pod koniec pierwszego, a szczególniej drugiego roku źy-
.cia, szczytu dosięga między 4 a 5 rokiem, potem już rozpo-
·czyna stopniowo, a po 10-ym roku szybko się zmniejszać, 
tak, że po 14-15 roku staje się znów bardzo małą. 

Cierpienie to w równej mierze nawiedza biednych i bo'~ 
.gatych, w niektórych znś miastach, jak np. w Budapes•t1de. 
-0za·1, Sztokholmie częściej zapadają na nie dzieci rodziców 
:zamożnycl1. · 

Błonica nalefała clo najniebezpieczniejszych chort)b Surowica 
wieku dziecięcego. N a szczęście, możern mówić o tern za- Behringii. 
irav,ie przeszłym, gdyż od r. 1993-1894 t. j. z chwil~) wpro-
wadr.enia w użycie surowicy przeciwbłoniczej Behring·a stan 
1·zeczy uległ wielkiej zmianie ku łepszerriu. Surowica niszczy 
jad błoniczy, nagromadzony w organizmie, i działa tern sku-
foczniej, im wcześniej . zostaje zastosowaną. W sm·owicy 
T>Osiadumy środek nie tylko leczniczy, lecz i zapobiegnwszy, 
to Z\tacr,y, że wstl'zykn.ię:ta dzieulm zdrowemu wytwarza 
·w niern odpornodć - wprawdzie krótką, bo 3-4-tygoduio-
W<h na. zaral':ek blouicy. Diiałanie prv,cto ochronne sur.o-
wicy przeciwbłoniczej pod tym względem mozna porównać 
z dzialauiem szczepień ochronnych przy ospie, z tą jednak. 
różnicą, że te ostatnie v,abezpieczają organizm ocl zapa.dnię-
-0ia na ospę na cały szel'l~g lat, gdy pi.erwsze tylko na kil-· 
ika tygodni: 

Dziqki użyciu surowicy Behringa nie jedno życie ludz
Jde zostało uratowane, liczby najlepiej niechaj mówią za 
siebie. 
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. w szpitalnch Paryskich' wr . 1886 zmarło na błonicę 1524„ 
1887 1565„ 
1888 " 

1718,... 
1895. " 

411„ 
" 1896 445„ 

" "· 1897 " " 
274~ 

w berlińskim szpitalu Charitć :. 

w okresie czteroletnim 1894-1898 było zmarłych 134, 
. . 1890-1894 li " 308. 

n 

w szpitalach. berlińskich : 

w roku 
przyjęto choryr.h 

na błonicę 
zmarlo % 

1885 1928 789 41 
1886 1738 609 35 
1887 1636 598 36 
1895 3061 484 16 
1896 2138 285 13 
1897 1947 263 . 13 

Dur brzuszny. 

0 is chorol'Y Do oro·anizmu zarazek duru brzusznego (tyfusu b1:z~-
P · ) d i;itai·e 81·e IHzez kanał_ pokarmowy, przewazme_ sznego os · • · ' 1 d · J „ t l rzez usta; okres wylęganht trwa 7-;-2 m. uz .w. ety 

~hor narzeka na ogOlne niedomagama, bóle w koscrnch,. 
·ło/ kr~ za, brak apetytu, we w1::11r,;ystkich J1aś pozo~tnłych 
~hor~bach ~akaźnych okres ten v.rz~lll~ga b~z "'.8z~ll'"1ch .o?
' awów. Wraz z pierwszem podmesrnmem i:ną ciep oty> roz=· 
J oczyna się właściwa cl101:oba, która trw~ od 3. do. o ty 
p·odni i szczytu swego dosięga w . 2--3-cn:i tJ'."godm.~i, gd! 
~ kiszkach ko:liczy się proces formowuma się ow~ ~wdzen. 
N a skórJ1e tulowht występuje wysypka w postaci blado-
różowych plamek' , , I . · , r i ' • Zarazek Zm·azek cZ7wu b1·z1iszne,qo, scJSle ol~reślony, 7:'1 JC~a się 

duru. do rzedn tych· drobnomitrojów, które me t~lk~ me gm~. ~-0> 
za obi·ebem organizmu, lecz prnwdopodobm~ .1 ~·ozm1rnrnJą 
sie. N a czynniki zewnętrzne: wysyclu\nie, ~m.me J<.'St bard~O· 

• t ł a ubraniu w ciągu 2-3 m1es1ecy zacl1owuJe 
wy rzyłm'al'y, ;1ó w wypróznie~iach wodzie, •mleku, maśle; swa :ii: os iwos , ' · 1 · · · · mie~ie oraz w ziemi znajduje on wsrun u s1!rzyJa.1ące swe~rn 
ist~ieniu. O fonych drobnoustrojach pow1edz1ec :ego m.e 
mo ·liśm : rozwijają się one 1.ylko wewnątrz ?rg~ln1zrnu,, 110· 

g · y ·cl 1'eJ' lub późnie1· gina W orgamzm1c zarazek za mm pre z . • · · I · · 'b, . sobie mieJ'sce przewaznie w kannle po rnr~owy171, o ier a . . . . l V/ dzieh SJA, śledzionie or.az w skórze w tnlC'J::iCtl w J'SJ11C c Y , • ~ 

I
, 
~-. 
, 

. 

' 

i ' 
, 

,_J 

on z organizmu wraJ1 z wypróżnieniami .oraz r. uryną. No. 
zewnątrz organizm znadujerny go w wodzie, w ziemi oraz 

c na przedmiotach, na które dostary się cząsteczki wypróżnień 
chorego. 
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Choroba jest zaraźliwa przez cały czas swego tr,wf!.nia, Sp~so~y z.a
więc w ciągu 3-6 tygodni. Zarnzamy się dmem bczpo- razama się. 
średnio oraz pośrednio, Pierwszy sposób jest nieczęsty, 
zdarr.a słę śród osób pielęgnujących chorych i ma to miejsce 
wtedy, gdy osoba zdrowa dotyka się bądź samego chorego, 
bądź jego kału lnh moczu i wprowadza sobie zarazek wprost 
do ust za pośreclnictwem swych palców lub tez za pośre-

) dnictwem napojów, produktów spozywczych, których doty
kała się swymi własnymi, zanieczyszczonymi palcami. Da
leko częstszą jest pośrednia droga zarażania, a mianowicie 
za pośrednictwem najrozmaitszych vrzedmiotów, na które 
wraz z kułem lub moczem dostały się bacillusy <luru i które 
to przedmioty poźtlicj były w zetknięeiu z ustami zdrowego 
człowieka .. Pod tym wzglc;dem najważniejszą rolę odgrywa 
wo4a, do której znraiek dostaje się bądź wskutek tego, że 
zawartość dołow kl<\acznych jest wylewaną wprost do sta
wów, rzek, bądź tez wskutek złego urząclz.enia dołów klo
acznych zawartość ich przesiąka przez ściany i dost a je się 
do studzien. Tą okolicznością tłom~1czymy ·sobie, że dur 
brzuszny ogniskuje się w pewnem ograuiczonem miejscu. 
w określonych domach lub ulicach, a nie obejmuje wiqk
szych obs:imrów, jak to ma miejsce przy innych chorobach 
zakaźnych 

Prócz tego zarazić się można za pośrednictwem mięsa, 
ostryg, masła, chlf~ba, karto-Hi, sałaty, owców oraz mleka. 
Owoce, jarzyny oblewają przekopnic wodą, by nadać im 
pozór świeiości, do mleka zaś zarazek clostaje się, gdy my
jemy naczynia, w których przechowujemy ten napój lub też 
gdy rozrzedzamy je wodą zaniecr,yszczoną. Wobec tego, ze 
zarazek dobrze znosi wysychat1ie, być moze, ze po wysclmię
ciu prąd wiatru unosi go z JJOwierzclrni ubrania, bielbmy 
i zaraz.a produkty spowcze. 

· •Wraz z wypl'óżnienian1i' przenika zarazek do powierz
cliowa'nych warstw: zienii, pozostaje on tam prżez czas dłuż-

. szy, nie t1·acąc swej złośliwości, a następnie wrnz z wia
trem unosi się; rzecz naturalna. · ze wsr.elkiego i·oclzaju TO
boty ziemne, np. podczas kanalizacyi, sprzyjają w znacznej 
mierze _wydostawaniu siQ r,arazka na zewnątrz i osiedlaniu 
się w organizmie ludzkim. 

Najbardziej skłonnym do tej choroby jest wiek mfo
dzie{1czy, 56 % wszystkieh l)rzypadków przypada .na wiek 
ocl 15 do 25 roku, po 30 a szczególniej. 40 roku życia ilość 

Wiek 
chorych. 
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zachorowań znacznie opada, dzieci do 1-szego roku życia 
dur brzuszny przechoclzą rzadko. 

Choroba ta nawiedza często osobniki zdrowe, dobnie. • 
odżywiane i podczas epidemii gr~suje V/ :jednak?wym ~top
niu śród biednych i bogatych, mie:izkancow lepianek I pa-
łaców. 

Jednorazowe przebycie duru stwarza ?dporn~ś~;. dw~
krotue przebycie tego cierpienia zdapa: SH,l c.z,ęscieJ, n~e 
przy innych chorobach zakaźnych. Smierteluosc od durn 
wynosi 8-12 %. 

Dur plamisty. 

Opis choroby. Okres wyleO'ania trwa 5-13 dni, okre.s z.w~astunów 
3-5 dni; już wt~dy osobnik sprawia wrażenie mę~ko cl~o
re 

0 
d ż do zwykłych przed każdą chorobą zakazną ob~a

w~~ ;rr~.tacza się silny wstrząsający dreszcz. ora·~ P?dm~-
.. · sie ·ciepłoty do 40°-41° O. Następmc ZJ aw.ia się 

sienie , · ł · · k · 1 ktora po bardzo obfita wysypka na tu owrn 1 onczynac ~· _ , 
,;pływie dni 10-ciu znika, skóra rozpaczym się łuszczyo 
w postaci bardzo drobnych łusek. 

Zarazek. Zamzek tyfnsa plamist~go nie jest zbadanz. pr~enil~1~ 
do ciała naszego przez drogt od<lechowe, a ~yc moze, ,..,e 
za pośrednictwem pcheł, p~nskiew doa.taje się wprost. ~o 
k ·wi znajduje sie on więc we krwi chorych, w skorze 
V: mJej~cach \vysy1;ki oraz z odtlziclaj ących się łuskach. 

. Dtn· plamisty zaliczamy do· najbardziej u~zielających 
:Sla~~o;iK ~tę~ się chorób zakaźnych; zarażamy się bezpośredn~? otl . cho-

' reO'o dla tego też oi;oby mające z_ nim stycznosc, z p1~rw
sz~· 'zaś linji l~karze tak często chorują na tyfu.s plamisty, 
l~bJ tez pośrednio dzięki najrozmaitszym przedmiotom z oto-

. Sklonność. 

cenia chorego. 

Skłonnoś6 do dnru plamistego śrócl dzieci tlo lat ~je~~ 
bardzo mało, u dorosłych jest największa, po 40 roku zyc1e 
stopniowo się zmniejsza. 

Złe warunki hygieniczne, przebywanie .w. g~.sto za= 
· „ 1. łych i źl. e przewietrzanych pornieszczemach, złe .od 

mrnsz1rn , 11 · · l t · choroby ż ·wianie sie, głód .zwiększają st onno~c co e.J . . , 
· y dl· t O'O ·spotykamy sie z nią w biednych dzielmcach 
1 ,t eo • . 1 l . W Irlanmiasta w wfozieniach, w WOJS rn. poc czas .WOJllY: . 
d . .' G '1· • 1· RossJ'i gdy nedza wskutek menrodzaJÓW wzra".' J i, a lCJ ' ' • . d . . amy go sta, szerzy się dur plamisty ep1. em1czme, nazyw 
wtedy tyfnsem głoc1owym. 

C z e r w o n k a , b i e g u n k a, k r w a w ·a •. 

Czerwonka, dyzenterja - najczęściej spotyka się w kra
ja~h zwrotnikowych, za wybrzeżach wschodnich i zacho
<lnich Afryki, w 1'ranswaaln, za Madagaskarze, w rożnych 
miejscowościach Azji .i Aust.ralji, w naszym zaś klimacie 
nie sroży się z taką silą i zdarzają się czasami pojedyncze 
przypadki, przeważnie zaś szerzy się w postaci epidemij. 

Głównym objawem tej choroby są wypróżnienia cze~ 
ste, krwawe połączone z silnemi parciami. • 
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Właściwy zamzek czerwonki nie jest zbadany, okrns Zarazek. 
wylęgania wynosi dni 3-8. Do organizmu dostaje się przez 
błonę śluzową kanału pokarmowego, znaclujemy go w wy
p1·óżnieniach i wraz z niemi przenika na zewnątrz, znaleźć 
go przeto można na bieliznie, ubraniu chorego, w wodzie 
zanieczyszczonej przez wypróżnienia. 

Choroba rozszerza się czasami przy bezpośredniem ze- Sposoby za
iknięciu się chorego za zdrowym; najłahviej zaś drogą po- rażauia się. 
:Średnią, a ·więc dzięki piciu,. wody, do której' dostały się 
wypróżnienia chorych, za pośrednictwem pokarmów spo-
żywczych, snrowych owoców, na kti'>rych 'zn!~jdują się czą-
stec1 ki wypróżnień, bielizny, u brania oraz najrozmaitszych 
przedmiotów, jakich używuł chory: irygatorów, lewatyw, 
naczyń nocnych. Bardzo być może, że osoby pielęgnujące 
:ehorych, wprowadzają sobie zarazek wprost l:lo ust za po
;Średnictwem nieczystych rąk. 

Cierpienie kanałtt pokarmowego, nadmierne używanie Skłonność. 
napojów wyskokowych, a szczególniej złe warunki hygie-
niczne zwiększają skłonność do biegunki krwawej; d_oświacl-
·czenie pokazuje, ze choroba ta często przytl'aiia się w czai>ie 
wojny, lub głodu, że nawiedza ona wię::?;ienia, koszary, że 
fodiie biedni ornz mieszlrnł1cy wsi częściej zapadają na nią, 
niż zamożni i mieszkańcy miast. Jednorazowe }Jrzybycie 
jej n.i~ wytwarza w organizmie odporności przeciw powtórne-
mu zarażeniu się. 

Koniec lata oraz początek jesieni - pora najbogatsza 
w owoce oraz zaburzenia kanału pokarmowego - to pora 
występowania biegunki krwawej . 

bmiertelność od tej choroby bywa rozmaitą; w kra-Śmiertelność. 
jach zwrotnikowych jest ona dużą, w naszym zaś klimacie 
jest bardzo niejednostajną. Tak np. w Morawii w r. 1889 
procent śmiertelności wynosił 0,05, podczas gdy w Galicyi 
w roku 1891 na 23, 17 4 zachorowań przypadków śmierci było 
:3225, t. j. 14,6%. W calem państwie Rosyjski!'lm w r. 1884 
(1885) zachorowało 59.579 (96,315), zmarło 6247 (11.319). 
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, h . bami zakaźnemi ma na celu: 1) niszczy& Walka z cho- Walka z c 010 , . 'k · ci do organizmu· 2) ~, robami za- zarazki, 1miemoźebnic im przem mę e , oznali i ~ba-każnemi. ograniczyć rozszerzanie się choró~. Gdyb~smy.p k ~ ·h' to· 
dali dokładnie zarazki wszystkie~ .chorób za ~znyc„, . 

.. b łob nam skutecznie z mmi ;wa~czyć, I , dązeme-
. łat';ieJ !ioźy~ tamę nietylko rozszerzan.rn. s1ęc .ch?~·ob zak.a

nasze . p .d d . , do inoźliwego mnumum Ilosc zacho1 o-· żnych lecz oprowa zie . · . ż 'ł ia nak!ze· , , b loby blizkiem urzeczywistmema, e us1 owan , : 
:a~, m ykierunku nie pozostają bez rezultatu, ~a;my naJ.-

y d wód na błoniey <lurze brzusznym, gruzhcy, t. J
l~ps:~ac~ których zarazl\i zostały ści1He. określone, o~·u~ na. 
c 0~ 0 N' 1 , lki z temi ohorobam1 15ztuka lekarska. 
~~i;:i~·sła ~i~o je;~~ zwycię~two, ~wi~ci, ~ie jeden. trynu~;~ 
Zarazkowi błoniczemu przec1wsiawiamy s1ode.k s:vo1~t.y, s .. ~ ice Jrzeciwbłouiczą, wynalazku. Behringa 1 dz1ęln zust~row. ~ I , , lk śmiertelnośo od błonicy trzykrotme
s?wamu. t.ego ł• sro~z~ęki poznaniu zarazka durn brzU8'f,nego,. 
BH~ zmknóieJSZ~ ,i .. 'stn' l'en1'". oraz s1)osobów zarnźania wi.emyr w·1nm w Jego i "' . . l" d . ' ··iki s osób n·Llcźy sie go wystrzegiić, dosz ismy o wio-'~. J' „ pdobra 'woda de; picia oraz racjonalnie ,urządzona. 
~~1~al~~acja zmniejszają w wyso~dn_i st~pniu iloś~. pn·?~p~d
ków duni. .Pokolenie obecne po,ięma mema; co zf s:11:szne: 
s rnstoszenia szerzyła ospa W ~z~su~h ~lłnegłyc.i, ,'a'" np. 
I · k XVIll 95 a1 całeJ' ludnosc1 Europy choi O'\\ ało na w wie u 10 • 1 · J • os e cz li że tylko. 5 % było wo.lne od teJ p ag.1 ; o ):c~ne,. 

dzf C'ki ~a rowad.,,eniu szc.,,epień ochronnych, si~s~nek Jest 
• t p . . . 5 % ludności Europy zacbodmeJ zapada 

wpros ·. przec91~fYnfe z~a J. eJ· wen le. W owych cznsnch 1/rn na ospę, a .> 10 ' · · • • h ł ·<low ana cześć wszystkich przypadków śm1erc1 Y, a. sp~w<> d ' · 
ospą. Bardzo pouczając~ jest statystyk~ slm7~~rc\ o. l~'J~)l 

Sz e. 'i gdyź obeimuJe ona czas od I. . co J. .' „ wo 
6

. w CJ •1 . · ·1774J 18· Ol t J. przed zaprowadzernem t z w o nes1e -- • · • . · T szcz~'pień ochronnych umiernło pr7:eciętme rlo8c5zn51et nll m1l~091,11 
mieszkańców 2050 osób, w okresie 1810- Y w • 
(12 razy mniej). 

W. królestwie Cz~skie1~1 ~.okresie 1766-180: (~~n 72Z 
przy cgólne.1 ludnos?1 · · · · · ' 94,95 5. 

umierało w ogóle roczme . • 7, 66~ 
od ospy . . . . , " 8~5 · 2 1 1 t 1)0 ·~a1)l'owa-w okresie 1882-1 o., t. J· w. -t. a a. „ 

dzeniu szczepiei1 ochr. 
przy ogólnej ludnoś~i : 

umierało wogóle roczme . 

4,248,105' 
113,412: 

'287' od· ospy 

cży li, że gdy stosunek śmierte~n. ośc.i o~ ospy do ogólnej śmiertelności,· w pierwszym okrC'Q·e wy:'os:l 1: 1~, łtl w dru-
gim 1: 458. ' 

.,.; 

I 

Pr<'icz · tego · w walce ze wszystkiemi chorobami 
zakaźnemi siły nasze wytężone są, w kierunku ograniczenia 
rozszerzania k!ię ich. Brodkami ku temu są: oddzielanie 
(izolacja) chorego oraz odkażanie (dezynfekcja) przedmio
tów, na których tkwić może zarazek; wobec tego zaś, że 
stosuje się to do wszystkich chorób, nie będziem opisywać, 
jak należy pąstępować przy każdej oddzielnej postaci cho„ 
roby, lecz trzymać się będziem formy bardziej ogólnej. 
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Umiejęt:nie oraz w porę przeprowadzona izolacja rtaj- Izolacya. 
skuteczniej prze ci w cl zał a rozl:lzerzaniu się eh. z. W okr.esie 
wylęgania jest to niemożebnem, gdyż wtedy stan zdnrwia 
niczem nie róźni się o.cl normalnego, w okresie zwiar:itunów 
dałoby się to prędziej przeprowadzić, szczególniej gdy wie-
my, jako epidemja grasuje w mieście, w rzeezywistości .,,aś 
oddzielamy chorego dopiero wtedy, gdy choroba na dobre 
się reizwinęła. 

Dla chorego powinniśmy wybrać pokój duży, widny; Pokój dla 
do którego światło słonecz11e miałoby dobry dostęp. W po- chorego, 
koju 1ym powinny znajdować się sprzęty najniezhędniejsze: 
łóżko -- najlepiej żelazne - krzesełka, ·stolik przed łóż-
kiem, ólejno pomalowane, spluwaczka porcelanowa lub inna, 
byle nie drewniana, a w niej trouhę wody lnb płynu odka-
żającego, oraz sofka dla osoby 1Jielęgnująoej cl10rego. Dy-
wany, firanki, portjery, chodniki, lll('ble wyścielane, obrazy 
oraz wszelkieg·o rocbaju sprzęty (kmize) i spr'.l.<ęciki muszą 
być usunięte. Ciepłota pokojowa powinna dóehodzić do 15° 
najwyżej; podlogQ należy co<hiennie wycierać ścierką wil-
gotną, w ten bowiem sposób zbiera się kurz wraz z. z;awar-
tymi w nim drobnoustrojami, okna uale'.L.y otwierać dla od
świeżania. powietrzu. Pożądauem jest bardzo, by chory 
miał do swego rozporządzenia dwa takie pokoje. 

Pow1zeclmie przyjętem jest zawieszać szc:z.elnie okna, 
by światło nie miało najnrniejs,.,ego clostL)pn. do pokoju, 
w k t<'irym leży chory ·na o.drQ; jest. to zwyczaj nietylko 
zbyteczny, lecz wprost szkodliwy. Chorzy na odrę nie zno
szą światła wskutek zapalenia oczu, starczy. łóżko tak usta
wić, by prómienie padały nie wprost, lecz z tyłu, usuwając 
zaś z po)wju światło słoneczne, pozbawiamy się czynnika 
zabójczo dziułującego na .bakterjo. Chory powinien mieć 
swe własne sprzęty, spluwać do· spluwuozki, nigdy zaś na 
podłogę, qsoha pielęgnująca go nie powinna stykać siQ 
z pozostałem rodzieństwem. · . 

Wszystkie te szczegóły nale~.y śoiśle· p1'zestrzegać przy 
wsz:r.stldch chorobach Z!tkaźnych, szczególniej zaś przy bło
nicy, płonicy, <lurze, ospie. Przy krztuścu jest wprol:lt nie-' 

\ ' 
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podobieństwem coś podobnego pzzeprow_adzić; gd:y, jedno 
dziecko zapada na koklusz, niemożebnem .iest uchromc resztę 
rodzelistwa od zarażenia się, } dla tego też w tym przy
padku izÓlacja nie ma racji bytu. Należy jedn.itl~owoż 
strzcdz w miarę możności. dzieci do 2 -3 Lat, skrotuhc~ne~ 
anemiczne skłonne do cierpień dróg oddechowych, dzrnc1 
i·odzicó~ 'suchotników przed zarażeniem _się,_ g~yż u nich 
krztt1siec polliąguąć może . za sobą crnrpiema pł.ucn~. 
Wszystko, co powiedzianem było o krztuscu, stosnJe się 
również i do odry. . . , 

:Szpitale dla Izolacya, o jakiej była mowa, daje ~ię pr1.eprowad~ic 
dzieci. wyłącuie w domach zamożnych i to z wtelką ~rt1~uośc1~; 

u ludr.i biednych i mowy o czemś podobnem byc me moze, 
z chwilą ro11poznania choroby dziecko powinno być oddanem 
do s11pitala. Zwykle pierwsze przypadki c.ho;·ób zakaźnych 
r.darząją się śród warstwy biednej_ l~dnośc1, i ,gdyby W. ~orą 
można było te pierwsze i~rzypadlu rn?lo~ow~c,. to chornba 
nie przyjmowałaby tak .~ielk1ch rozm1.aro:v I me szerzyła.by 
sie z taka gwałtownośc1ą po całem mieśme. 

' Wiei'uy aż nadto dobr11e, że mieszkania biedaków skł_a-
dają się ~wykle z pojedy1;czej_ i,zb~, _w d.od~tku częs~o c1~
mnej i wilgątnej, w które.J g111ezdz1 się me J erl na, lecz d:Vie 
a nieraz i trzy rodziny z których każda obarczona Jest 
dość lieznem potom1:1tw~m. Gdy więc w takiem otocze~iu 
zachoruje jeduo dziecko, to dzięki złym waru~lrn~ hy~ie: 
nic11nym. oraz ciągłemu. her.pośredniemu stykanrn. się d_zIC?I 
pomiędz:y 1:1?bą, chor?b~ ro~i. s11ybkie postęp! 1 po~błan~a 
coraz ,vieceJ ofiar. S<1siadki i kumoszln, któ1e wogole me 
wierza w' udzielnnie sie chorób, często odwiedzają chorego, 
towarzysze zabawy ró;.nież o niem nie zapominają, i .cho
roba pt·zedostaje się z jednego mieszkania do drui:pego, 
z jednego domu do drugieg.o. Wraz z chorobą dzieeka 
szczupłe zarobki rodziców - robotników, handl~rzy, prze
kupni nie opęd:mją wydatków, lub ustają zupełme. a wtedy 
w tych murach zjawia się gość niep,ożądany: głód, nędza-
ów wierny sprzymierzeniec ws11elkich chorób. . 

A zaradzić temu mogą, jeśli nie w zupełności,. to . po 
części przynajmniej jedJ,7nie szpitale~ dla .dzieci! obo~i~zlne~ 
przeto naszym jest clbac o to, by biedm rodzice _mieli gd~ie 
pm;lzi'ltć swe dzieci w razie choroby, by każde większe mrn.
sto pósiadało s11pital dh1 nich, 

Czas izolacji. Ściśłe oddzielenie chorego od reszty rodzeństwa po-
winno być przestrzegane nie tylko przez cały czas trwania 
właściwej choroby ciyli objawów mniej więcej niepoko;ją-:
cych, lecz dopóty, dopóki tkwi w nim najmniejsze choc?y 
niebezpiecze11stw() udzielenia swego cierpienia innym. Wie
my, że wysypk!i płonicza po 4-6 dniach znika i, o ile• nie
ma żadnych komplikacji, gorączka spada, i dziecko wrnca. 

do s.t~nu. prawi~łowego; jeżeli zaraz wtedy pozwolono mn 
baw~c ~1ę z s101:1trzyczkami i braciszkami to ci . t t · 
z wielkiem. prawdopodobieństwem pozarażaj~ sie gd 

0~ u Ul 
razek płom czy wciaż 1' eszcze tkwi w ni"ein 1· ·w ~· . 7z zad · 1 • · · Ciaz srn wy-
D

zlte ~tl nazte';nątrz wraz z. odpadającemi łuskami' skó/nemi 
. a . ~go ez we

1 
w11zystk1ch chorobach wysypkowych 0~ wmrnsrny czekac, aż sie skończy ol\i·es }usze · p . . • .zemu przy ospie - az odpadną wszystkie strnpki. Wiem . .' · :. że zarazek błoniczy nie zawsze znika w1·az ' y Iko~mez, · , · . . , z za ·on cze;.. 

me~ się spraws: m~eJscowej w gardzieli, że znaleźć . 
mozna po upływie mernz kilku tyo·odni w jamie ust · ~o 
konwalescentów; gdy chcemy pn:~to z zupcłn. n:J _iepozwolić takiemu dziecku obcowaÓ ze zdr~wem. 1!rn SJ~O r?~em · · dt b I • · , powmnrnmy p1ze em z ac uc pod względem bakterJ'ologiem · · e ust · d · k ym Jego Ja-m.. ". ną, I g_ y s1.ę o ·aże, że nie zawiera ona w sobie 
w1ęceJ bakteryJ błomcy, dać dopiero swe zezwolenie 
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Rzecz. ~atnralnu, że po każdej chorouie zak ,. · 
a szc'.l.ególmeJ wysypkowej chory· powinien st . . azne.)i · ' · ' kó ' aianme zmyc I oczyscw sw:1 ~ rę, a więc wziąć kilka ciepłych wanien 
. ' 

Po pr~J'.JŚCJU chorego do zdrowia należy zniszczyc' •za~ o ik · 
rn11ek w mieJscach, dokąd tylko mógł sie on dostać : ' azanie. 
zdeniyufekow ' k · · • < ' a wiec . · . , a.c po. OJe oruz wszystkie sprzęty. Zw kie 
wyciera SH~ sciany I tapety chlebem podłogę łóżka { 
sła obmywa się 1 °!oo roz_czynem su'blirn·ttu. 'teg~ '. /z~odkażan ·e J'est 1 ·· · d < ' iouzaJU : · ~ epsz~: mz. za ne, w.J'.starczające~ jednak naz-
wac go me wolno, gdyz zarnzek tkww może w szparach dłć ·· 
w lu~tach wogóle w miejscach, dokąd dostąć się nie m~~e~g, 
~ wiele lepsz_e re~ultaty otrzymujemy przy zastosowanh; 
lampek Schermga l Aronsona, aparatów dezy f k · h 

l tó · h · t lk" f' l" ' n e cyJnye ' w. ~ 1;yc . pas y I _orma mowe pod wpływem ciepła ulat-
maJ_ą się I w ~ost~c1 lot~ej dokładnie odkażają; w pokoju 
takmi. szczełm~ zam31mętym, można porozstawiać różne 
sprzę:,Y.' porozwies11ać ubranie, porozkładać poduszki które 
równiez zostaną zdezynfekowane. ' 

Bieliz~q, ręczniki, chusteczki należy chować eddzielnie 
przed pramern zać złać je obficie 1 °!oo ro11c:i:ynem subl" t ' 1 b 20; 30; k b 1 , , ima u u 0-:- 0 ?r o ,u, po wypnmiu dłu:S'o gotować w wodzie 
~ydlaneJ: J':ór.ka zelazne. poduszki,' dywany, firanki, uhra
me z wyJą~kiem futer oraz rzec11y skórzanych. oddać do 
dezy~~fe~cy1 za pomocą pary, za~awki dziecka spalić, na
czyma s11klane dobrze wygotowac meble do· bi·ze wyt. ' · t · ·L . . ' • izepac 1 rzym~c przez ( m kilka Dll powietrzu. 

. 'Y1em1, że produk~y spożywcze, 1nleko, ·woda odgry-Czystośćpro
waJą 1 olę I to meraz 1nerwswrzędną w powstawaniu cho-duktów spo
r?b zakaźnych: tak np. mleko może być przenośnikiem pło- żywczych. 
mcy, dnru ł!rzusznego, a głównie gruź1icy. woda_ duru 
brzuszne~o i czerwo~ld i. t. d. Dla tego też obowiązkiem 
naszym .JC~t z';racac baczną n.wag;ę na dobroć i czyste·prze
chowywame produktów spożywczych, tr11ymać je zdała od 
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chorych,. zuieM mieszkania przy piekarniach, -składach 

wędlin, sklepaeh z piec:1;ywem i t. d., nie dotykać się pro

duktów spoźy wczych nieczystemi rękami, ktokolwiek miał 

styczność bezpośrednią z chorym zakaźnym, a szczególnie 

na dur brzuszny, czerwonkę powinien przed każdem jed11e-

niem skrzętnie myć l"<iCC. . 

Mleko surowe nie powinno służyć nam r.a napój, 11ić 

je można dopiero po 1/4 godzinnem gotowaniu, gdyż dopforo 

wtedy jesteśmy pewni, że mogące się w niem 11naleźć za

razki, np. gruźlicy zostały zabite. 

Nie mniej powinniśmy dbać o dobroć wody do p1C1a 

i użytku gospodarskiego, gdyź woda jest głównym rozsad

nikiem duru brzusznego i biegunki krwawej. ·W Hamburgu 

w roku 1884 chol"Owało na dur brzuszny 1053 osoby, w roku 

1885-2172, w roku 1886-3890, w roku 1892 -1941, w roku 

1893 - 1094. 'ra wielka ilość 11achol'owań stuła 

w związku z tern, że 11awartość kanałów miejskich · wcie

kała do Elby niedaleko wylotów rur wodociągowych, tak 

że mieszkańcy pijali wodę 11akażouą. W roku 1894 po 

usunięciu tego bhidu przypadków durn brzusznego było 

tylko 462. 
Odkażanie Szczególną u wagę należy poświęcić wszelkiego rodza

wydzielin ju wydzielinom chorego oraz jego wypróżnieniom, gdyż 

wiemy, że zarazki odry, błonicy, krztuśca ino.jdl\j ą się 

w wydzielinie no::iowej i ust, że gruźlica szerzy się prze-· 

waż.nie dzięki wdeehaniu rozpylonej i wyschniętej plwociny 

suchotników, ze wypróZnienia chorych odgrywają wielkf!. 

rolę w epidemjologji. czerwonki oraz dum brzusznego. 

Chorzy na bieg.nnkę krwawą oraz dur brzuszny powinni od

dawać swe wypróznienia, a ostatni i urynę do naczyń 

szklanych lub porcelanowych, zawartość tę można wylewać 

dopiero . po dokładnem odkażeniu świezo przygotowanem 

mlekiem wapiennem (1 część wapna gaszonego na 2-4 

części wody). 
Rzecz naturalna, że doły kloaczne powinny być tak 

uriądzone, by zawartość ich nie przesiąkała prze11 ściany 

i nie zatrnwała wody do picia, że w k.ażdem więlu1·r,em 

mieście powinniśmy mieć dobrze urządzoną kanalizacją, by 

wszelkiego rodzaju niec11ystości w sposób racjonalny były 

usuwane. 
Plwocina każdego chorngo, a szczegolnie siichotników -

na co kład~iemy wielki nacisk - nie powinna być wyplu

waną na podłogę lub w chustkę, lecz do naczynia, w któ-

. rem znajduje się trochę wody. Spluwaczki tego rollr.aju 

m11ją być porozstawiane w lrnżclem mieszkaniu, w sieni, 

w ko1·ytarzach. we wszystkich miejscauh publicznyuh. Jest 

to środek -bardzo łatwy do wykonania, a mimo to bardzo 

sknteciuy, nader brzemienny w skutki dobroczynne: plwo

cina st1chotników nie wysycha, zarazek gruźlicy nie unosi 

~ię w powietrzu i nie zaraża inu h 
:strzega tego prawidła t .:__ . yc · Gdy suchotnik prze-

:ataje sia zupełnie bez' ie~zn Ize? można-obcowanie z nim 

.strzegau1u tych prawi~eł s' ~m~tnlteszś~odliwem. Dzięki prze-
. - . . m1e1 e no c od gru~ l" • 

SH~ zmmeJsza. Dokładnie . d· z wy znacznie 

ności w królestwie Pruski p1owa .zo.na statystyka śmiertel-

~a 10000 ludności od ru~llc poka~u~e, ż? gd;y poprzednio 

.31,4 ~o od r. 1889 lic~ba tI ~:ie1.ało rnc:.1me p~·zeciętnie 

-Odbe?m.e 2!,S°!ooo, czyli że w latach p~1~S9o-1psa9d7a l wynosi 

-0 sm1ere1 184000 Ol:lÓb. uratowano 
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Nieco o ubezpie.czeniach. 

W ostafoicb czasach, dzięki staranioin i r;półzawodnictwu agentów 

różnych Tdwrti"zystw asekuracyjnych, idea ubezpieczenia na życie za

częła przedostawać się powoli w naszym kraju do warstw nawet mniej.

zamożnej i oświeconej ludności. Faktem jest jednak; że warstwy te 

mało znają zasady i warunki ubezpieczeń, mają n11dto niejai,ine p~jęcie 

o podstawacli, na których opiera się byt instytucyj asekmacyjnych 

i o rękojmiach wypełnienia przez nie zobowiązań; jeżeli pomimo to ubez

pieczają się jednostki, to przeważnie nie dla tego, żeby zrozumiały one 

i odczuły fatotę i polrzebę ubezpieczenia, lecz najczęściej, że ulegają 

jedynie namowom agentów. 

· Wielu naprzykład uto~samia 'l'owarzystwa ubezpieczeń z istnieją

cymi ongi kantorami aferzyst6w, w rodzaju osławionego ,,de la Fare" r 

domu quasi-ba11kierskiego, który w swoim cz.asie za pośrednictwem licz

nego zastępu agentów op-erował sprzedażą premjówek na raty i w koń

cu haniebnie zarwał swoich klientów, z których większa część pogrze-

bała bezpowrotnie w kasie oszusta swoje oszczędności. Nic więc dziw-. 

nego. że takie pojęcia, w których niestety utwierdzają ogół mniej tak

towni agenci asekmacyjni przesadnemi i naturalnie nieziszczalnemi; 

obietnicami ogromnych zysków, wyradzają wśród nieoświeconych warstw 

łatwo zrozumiałą nieufność do ubezpieczeń, tam.ując prawidłowy ich 

rozwój z krzywdą dla ogólnego dobrobytu. 

Zaznajomienie szerszego ogółu z istotą i zasadami różnych postacf 

ubeżpieczeń jest celem niniejszego artykułu, który może też przyczyni, 

się do wyro hienia właściwego sądu o przedmiocie i poda niejednemu 

wskazówkę, czy, jak i kiedy ubezpieczyć się należy. 

Urządzenia ubezpieczeniowe istnieją już kilka wieków; s~ one 

oparte na zasadzie, według któ1·cj straty wyrządzone siłą żywiołową,. 

lub jakin1ś wypadkiem pojedyi'iczym osobom, rozdzielone zostają między 

dużą ilość osób. Tym sposobem zapobiega się ruinie jednostek bez na

rnżenia współucze1:1tniczących na d.itkliwe straty. 

Socyalno-ekonomiczne znaczenie takiego urządzenia jest widom~

nem. Zrujrniwane materyalnie jednostki stałyby się ciężarC'm .vn:pół

oh:ywateli. Ubezpiecz~nie zaś zachowuje z jednej strony zdolność pro

dukcyjną d1 tkniętych nieszczęściem osób, z drugiej zaś strony rodzina 

tychże uchroniuną. zostaje od nędzy, w którą by popadła w razie 

zniszczenia np. przez pożar całego mienia, lub zatonięcia statku z ład\\ll

kiem towarn .. 
Nietylko jednak straty materyalne doprowadzić mogą poszkodo

wanych do niedostatku i nędzy. Nierównie dotkliwiej cierpią intere

sowani, gdy jakiś nieszczęśliwy wypadek spowoduje śmierć, lub cho

ciażby takie uszkodzenie organizmu, które uczyni poszkodowanego nie-
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zd.oluym na zawsze do pracy. Gd l'' . . • 

C~J c~ły chociażby majątek dotknfet~ .~Y s~iac1e ru~te1Jaln~j' stanowią
Cle się ponowne z cicżkieo·o położe~ia g ' . me':'y~lnczonem Jest wydoby

dzinic w razie śmierci . luli , . 'l,. ' meumkmona rnina zag·raża ro 

cego n,.·1 nia żywiciela, W t~11kę1.zchnego dolżywotniego kalectwa pracuJ·a

, · · ' · ' raza c i ub · · -

sn11erc1 lub od wypadków nieszczęśliw eh ~zpie?zen1e na wypadek 

Jest rzeczą naturalni.e niemożliwa zab y . st~Ją . Się dobrodziejstwem 

lesnych uszkodzeń. • , ezpieczyc się od śmierci lub cie~ 

Celem wiec ubezpieczenh . est l . 

stl'~t materyalnych, na które' ~ „ „ ~o ,{ryci~ w. całości luh częściowo 

śmierci lub kalectwa sweg·o lr n~1 ~zle. m zostali zarnteresowani, wskutek 
~arm1cie a. · 

Nadzwyczajny ro:i.wój w b' . 

i od wypadków .dowodzi w i'a1 ie~ącemk' stuleciu ~1bczpieczefi na życie 
d • · ' . ' '- "yso 1111 stop mu w " · 

.wy"'.o Y w caym świecie urnane zostały R , , . Y.zeJ przytoczone 

w wielu wypadkach żony zatem . : . zec~ szczególna, że ri nas 

radzają . swoim .mAźom zaw'a1·c1'e ubezna~w1ęc~J zamteresowane osoby· od-

. ·• ~ ' pieczema. ' 

. . . Ubezp1eczcn1a na życie rozpowszechnił . d • 

zeli ubezpieczenia od wyp·tdków 1,, '. dl Y się otychczas więcej :mi 
n· .. . . t ' . . :.az a teg·0 że fo. b . ' 

,1 zyc1c Jes znacznie starszn· powtó· k 'l ' , ima u ezpieczei1 

. t . • , . . -:t' Ie, azc emu zuan . . f 1 
n.is ąp10me smierci 1·est tylk 1 , . ym Jest a zt że 

, , • , • „ o >:We8tyą czasu I ube . . . ' 

wno1o1c, IZ on lub jego hlizcy odbior kied ; zp~eczony ma pe-

zatem 'l'ow:i.rzystwo asekm:acyjne _ą d ,Y~ ~um_ę uhezp1eczoną; µważa

Przy ubezpieczeniach natomiast odJ~ no~}~ónrn J~!w kasę os~częduości. 

wpłacone premja pl'zepadają. YP c w, bdy ten me nastąpi, 

vV ll0W8Zych czasn.ch Towarz stwa . ' 

P.ieczeń od _wypadków pojedyńczyc'h osób w~r~wa.dz1ły kombinacye ubez

s1c .. wszys~k1ch wpłaconych skład~k, co ·a; zi;10,tem. po pe:"nym cza

nąc Uft .większe rozpowszechnieni' te . ' .J l• .się zdaj~, powmno wpły-

J .1 
. . 0 go io( za,iu ubezpieczeń 

. a drnlwiek uLezpieczenia n „ . . . 
grzebowe etc.) istnieją od nie mm~tzyc~ w pewnych formach (kasy po-

był jednak bardzo 0'graniczonl. D~ ~~~o ~zasów, z::kres ich działania 
pewne dane. statvstyczne "miye1·tel P, . g~lykbadama naukowe zdobyły 

· ·k ·' ' ;:i nosc1 w1ę szei li - b ób . 

wie u w pewnych okres~ich czasu (tablic . .'1 c~. y os rożJieg·o 

puszczaluej dłuo·otrwałości życia os 'b a śmiert~lnośo1), a także przy

zyskały już sze~sze podstawy· dl 
0 pewnego. wieku, - ubezpieczenia 

, . , a swego rozwOJU. 

o kreslrn naprzód <lłu o•ośei ż „ ' . . ' 
Dokładne jednak badania 0 w kaz!cia ,.P01edyńcze1 . osoby niepodobna. 

liczby osób jednakowe"'o wie~t · ... ły~ ze ~yfry śmertelności większej 
prn,wie ściśle wyp1·owadzone. ~ : pcwnyc okre.s~ch cz~srt mogą być 

z góry dla wieksze· ·ru y. sposobem mozhwem J€ist określenie 

śbi życia. To· doś!i~dcf!nieos~~łc;edla~o':eg·o 1;'.ie~~ przeeiętn·ej. długo
wek premiowych na cał , t. c. oprn1 o .mozn~sc unormowania sta

wem każdego roku asekfir;~a~ iwa?ia uhe.zpieczema, jakko1wiek z upłJ
osohy rośnie równiez' i·yzykoY.TJnego I z zwiększaniem się wielbi danei 

, . ' ' . .owa:rzystwa. J 

J:.\, m.erykanskie t.owarzv. st;wa za po, ds. tawę do b·1· . 
mii' IJJ Y. ł t o 1cze11fa ·swych pre-

, z NY nas ęptiJącą tablrnę śmiertelności, 

„Czasu~ Dzial popularno-nauk. 9 
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10 
16 
21 
26 
Hl 
36 
41 
46 
51 . 
56 
61 

ro 
·. 16 

21 
26 
31 
3.6 

rr a, h 1 i c a ś m i e r t e l n o ś c i. 

100,000 
95,550 
91,914 
88,314 
84,721 
81,090 
77,341 
73,345 
68,842 
63,364 
56,371 

48,7 
44,9 
41.5 
38,1 
34,6 

' 31,l 

~ 
·O 
,!d 
"!;;) 
~·..-1 

P< ~ 
I» <O i::·s 

•ro 
•O 
•OO 

~ 
4,MiO 6 
H,63o 5 
i3,600 5 
3,593 5 
i3,63l 5 
3,7 49 5 
3,996 5 
4,503 5 
5,"178 5 
6,993 5 
9,010 5 

41 
46 
fi 1 

.56 
61 
66 

(:j(:j 

71 
76 
81 
8() 
91 
92 
93 
94 
95 

47,36.1 
36, 178 
23,7fil 
'12,388 

4,193 
462 
216 

79 
21 

3 

71 
76 
81 
86 
91 
95 

:?2 ~ o 
1::4 

11,183 5 
12,417 5 
11,378 fj 
8,190 5 
3,731 5 

24() 1 
137 l 

58 1 
18 1 
3 1 

8 
5,9 
4) 
2,5 
1,2 
0,5 

· Picwwsze Towarzytitwo asekuracyjne ugruntowane na zas~dach 
~owocze:-my,ch założone zosta}\J w Anglii w rok.u 1705 (~)he A~rn~ł!l~ 
Assul'.anqe in London}, w · Nic:mczech w ;-, 182~ ~~otlrnci , w '.18 ;~ Y~ 
w r. 1834 (.General), w Rosyt w r. 1835 (Rosyisl..te Tow. Ub. n,1 "'Y 
cie 1835 r.). 

Obernie eg'l;yslnje: 
W B.osyi . . 
„ Niemczech . . . „ Austryi (prócz Węgier) 
,, Szwajcaryi . 

6 'l'owarzystw 
42 
16 
6 

,, 
" „ 

\ „; 
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W Anglii . 80 '.rowarzystw „ Fnrncyi . . . . 17 „ 
,, Ameryce (działających tyl-

ko w Stanie New-Jol'k) 35 
„ Skandynawii . . 16 

,, 
" Tych 218 Towarzystw osiągnęło w roku 1897 następujące re

żultaty: 

G rosyjskich Tołv. 
42 niemieckich ,, 
1G austrya<'kich ,, 
6 szwajcarskich „ 

80 angielskich ., 
· 17 francuskich.. „ 
35 amerylrnf1skich 
16 skandynawskich 

135,780,000 marek 
557,500,000 ,, 
23G,200,007 „ 

29,:300,000 " 
] ,015,100,000 Il 

270 ,800, ooo " 
3,-'1B8, 700,COO ,, 

77,800,000 „ 

590,530,000 marek 
5,D09,400,000 ·" 
1,G00,300,000 ,, 

311,000,000 " 
11 ,246,900,900 ,, 
2,8:39,200,000 „ 

22,33G,800,QOO . „ 
l;)OJ,400,000 

"· Jak widać z powyiszyeh cyfr, rozwój ubczpicczefr ua życie ~ Ro-
,::iyi, w porównaniu z innemi krajami, n. szcr,ególuie Aliglią iAnieryką 
uobił. małe jes'te.ze postępy. Sumy ubezpieczeft w Rosyi okażą się nie.
co większe, gdy do sum wyżej .przytoczonych doclamy ubezpieczenia 
zawarte przez operuj1~ce .w Paf1stwie Ros.. Towarzystwa zagrni.1icr,uc 
(Equitable, New Jork, Urbaine). Sumy te nic zostały tt1 uwzględnione, 
ponieważ i w krajach wziętych do porównania operacye zagranir.znych 
'l'owarzystw zostały odnmcone. Powyższe cyfry nie zawierają równi.eż 
sum ubezpieczeń, zawartych przez niektóre Towarzy,~twa po za. granica-
mi swojego kraju. · . , .. . 

'l:ow1frzystwa asekuracyjne. są ·po części prze<lsiębierstwami akcyj
nemi, po części zaś ugruntowane s~~ na ·zasadach wzajemności. ·Zarząd 
pierwszych znujduje się w rękach akcyonaryuszó'w, którzy. wydzielają 
ubezpieczonym pewną czciŚĆ zyskriw (50%). W 'l'owarzystwach opar-. 
tych na wr,ajemuości tak zyski, jak i straty ·w całości rozdzielone zo-
stają pomiędzy 'f.Szystkich ubezpieczonych. · 

Zyski roku ubiegłego potrącaj i~ się z premji roku następueg·o. 
W. Prusach rziłd odebrał w swoim .cr,asie koncesyc Towarzystwori1 

l,lrnerykańs'ldm, aż ,do wprowadzenia przez nie pewnych ,zmian w swoim 
itstroju. ' Rząd wymaga głównie, aby Towarzystwa kapitały swoj'e umie-
ściły w akcyaQh. · .... ' · ' · ' ' ·· ' . · · ' · · ' 
· ,RZlłd rosyjski i1ci~ieia koncesyi T(;warzystwom' zagranicznym pod 

warunki~m zdepol10wanfo. .w :)3anku Pai1stwa .. t rniliona rubli,. nadto obo
wiązuje· Towarzystwa .do powięks~e1\it} tego depQzytll .25%:-:-33% procen-
tami napływających premij. ' 

·Ubezpieczenia na• życie ·można ~·o zdzielić na trzy grupy:· 
1) uhczpiecr,cnin na 'dożycie; 
2) „ na wypadek śmie1·ci; 

. 3) „ . mięszaue> 
.',i' 'I 
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· · d ~ · ·' T(lW ·11"'Y"two WYtlłaca kapitał po Przy iiberqneczei1,1i1t na ozy1,u, ' '" ·~ . . . , upływie umówionej liC'zby lat osobie w polisie wynnem?ne1, ~dY. uhe:r,-
. 'd ' · bedzie przy zyciu. W razie śm1erm osoby 

Pieczony znaJ owac sie • , , , . t . d 'Y 
b · · d te . 1~inern wpłacone premie . s osowme o umoV\ , u ezpieczoneJ prze i , ' i · 

albo zwracają się bez procentów, albo też przepal uJą. . • . . 
Prz itbeZ' 1'.eczenh1. nrt wwadek iJrnierci T~wo obo."l'!f!iZU,)~ Sit} .do 

· l ~ e ;n ego lrnpitału ·spadkobiercom, lub okazrnielow' poh~y wyp acema P ' I'> · w•"a, bvć oplaC'llle nat chrniast po śrnierei ubezpieczone~o. remie , n ti :, , .J , · .• ~. ,_ 
y ł • · lub tylko przez jalus czas naprzod ok1 eslony. W p1ei "' 

przez ca·~ zyCie 'e S". nat111·al1,1i'e, mnieisze Opłata premij ustaje zawsze, szyrn razie prei:i1 , <~ • • „ · . 
gdy nastąpi śm1erc ubezprnczonego. . . 1 . 1 . 

Pod nazwą ilbezpietjze11 m'1:qszany::h poj1~rnją SlQ ta. ne ~~ >ezpiecze-
'a pn:y których Towarzystwo obowH~ZUJe się do wypłacema pewnego 

km '·t ł' ły. wie jakic11;oś z góry określonego czasu samemu uhe:-<;;
~pi a u po uply te11 clo&vJ·e· <lo terminu lub w razie śrniel"ci tegoż, na-pieczonemu, gc ,"J, . · • • , • • 

tychmiast jego spadkobiercom lub olrn2amelow1 ~ohsy. . . 

P , ·. opłacanq. bywa w cia.n·u pewnei· lrnzby lat;, ustaJe jednak l ernlcl '~ .n • } . l • ' . 1 natychmiast po śmie1:ei :1bczpie~zonego .. Te.~ .ro< ~a). ~1 >czpi.eczen? .PL rn 
d · d · y 11 iiJ'wieceJ celowi ohemue b,mlzo srn iozpowszechma. o powia aJąc · • · ' . . · • . · , , . l b ,, ie Przy ubezpieczeniach na. wypadek śm1crc1 ,1 1'.11\s~any~, 1 u .t,zp ·-

czony musi poddać się oględzmom lek:-u·za odnosnego l owai zyst1\ 11, .od 
którego· opinii zaleiy pr'.t,y,jęcie lub odn~ow:t 1n·oponow1u!ego uhe~rne
czenia. Przy ubezpieczeniach na dożyme tylko oglt~d'./,m tych mepo-

trzeba. · d • · ) t ł · t la ·ny1n Ten rodznj ubezpieczeń (tylko na ozycie 8 a: .~mi pop l 1 •. 

d ą Uł)e, „1 11·e·czcr'1 ])tic"t'.''<lw"eh" gdyz rn1·1.ezeŚ(llllJ stosowany .1est po nazw ,, · '~t . J ~ " "' n „r ' , · · ~ .: · • · „ ł 

Z l·od"i.ców lctórzy prn<rrui zal>l'ZT)ieczyć swym d'.f;1ec10m kap1ta„, PJ~ze J '"" , . • • • ~ „. . \ r . , ł, 
płatny zwykle przy do.iśmu ich Jo pdnoletnoric1. . . . , 

. O 1r{;cz wymienionyd1 wyz(:\] g·łównych rndzlłJÓW uhezpiecz~n ~·~ 
jeszcze I ubezpieczmda doŻ?fWOt'!!ir!f rnntv. przy któryc:h rr-wo .obo~J~.!/f,~ łe 
sie do wv.p.lacauin uhe:r,piee:r,(lnemn po pewnym eza~ie. urnbw10neJ z go
ry' roczne.i renty; rln.lt~j u.hez71i1Jc~enia wzr~jemn? t. .. . J:. JC<ln:~leż~sn.e ub.~~~~ 
pieczetiie dwóch oH{ib z \;\'lll'Ul\locm wypłacenia k,lplt,tfo tt~l, 1'.tó1 u. p1 :.r.c 
żyje c;snhe w1;1półuhezpiee'./,01H~. . t ' '· Pvd irnzwą ubę:zpieczeń od "VYIJadków pojn111jc sil~ uhc'.bpieczemc oc 
rruiterjalnych skutków cielcsnyeh uszkodzeń._ z:~ op_l:tt<~ rocznych 1~~1~ 
jednorażowych premij, 'l'o;-varzystwo ohovyiqz~lJ(: .Hl.~i ,do . "':!pl:1c~~l·l. 
1) pewnej z góry . okreslone,J sumy, w i·az10 , smrnrn11 2) I ,<1 czne~ 1 e~1 t.y 
dof,ywotniej (lub jeduorazow.ego wyn~grodzema). w. rnzrn u:;walidn<~.H~I, 
i 3) dziennego wynogrodzema w rn~ie czasOW('J me~tlc~J1.1.o?~·~ do. J?l .~l.c~ 
ubezpieczonej osoby, gdyby te wymkły wskut(;k n.te~~czt"shwego :"f 
padku. Uhezpieczeuia tego roc~zaju rn<~gą roze1f~i:;ac. s1t2 na wszy~tk1~ 
wypadki lub tylko x1a wyp<Hlln pewne) lrntcgm·y1, .i:1k np. wyptHlk1 
mi kolejacli, tramwaj11eh, Hlatlrneh parowiclt etc. 

Ubezpieczenia i~a w~p.adek lu1t~1strofy. i~n . k'.1l.e,~1.icJ~ żcl.:tzn~cl.1 
s zy bko rozpowszechmły się n nas. od . czi.is:u JU.k mcldo~ e .• J owi~I.zyst';v .1 
(u nas Tow. „Rosya") wprowadziły Jednorazowe i>ronne, począwszy I 

133 
Od 
U:\cvrub: .10 n~ całe ~ycie. Jako I!rzystępue dla najmniej nawet ut-
k 0 ~ny?h, rna.H. one rntotne zuaezeme db tego, że z jeduej strony uiyt
i .w a1ne ·z ~..:01:1 zelaznych, wskutek rozwoju :stmmnków handlowych 
1) .

1 
O zrostu sLec1 kolejowych O'"romnie sic wzrnou·ło „ I · · · Odt·o·'I·ol' ·'i' .' 0

1 ''• ',,,,-„crugieJznriko1 . z .... eJa1? 1 ze a~nem1, W? )CC. czę~to zclarzają,~ych sii~ katastrof 
eJ owych, me nalezy do naJbezp1eczmejszych. 

\-V ~ 1!1.Jez~ie~~~nia od wy~adków nie . spopularyzovrnly si<,) jeszcze 
11 „ z;_ycrn pryvrntu?~n tuk, .Jakby spodzrnwać 8iy rrnleżało ze wzo-fodu 
la~ ł :ich uz.yt~cznol'!c; natomrnl:lt ubezpieczeuia zbiornwe robotników" z~a-z y szernkie zastmiowanie. 

K~estya pra.wnn odpowierlzialności właścicieli przechiichien;tw za 
~ Yp adiu '" rohotrnkarni nie jest jmizcze n nas nre•"nlowan;. W tych 1 u.zach stos " · t 'l 0 
str~ ' O:''ullC JeS ogo ne prawo, według którego pokryć winien 

t a t.y. materJ alue yoszkod<!wnnej osoby ten, kto wprost lub posrednio 
~iu.~ s~ę spr~wcą. m~.szczęś~iw.ego wyp'.tdk~l. Za wszelkie więc wypad
w ~ ,1.obo:n1k.ann vr:two 1obt odpow~edz11~luym pra~odnwcę, gdyż ten 
. e :i a z.re 11<~we~ .umysl;rngo . ok:lleczenrn się robotmlrn najczęściej nie 
{a~t. w moz~1o~c1 dowrndz~nrn pr~e.d sądem jego złej. woli. Poło:lenie 
d• < 1 ~ dotkliwi~ O<leZLlwah dawnie,J przcmysłiJ1\'cy. Dopiero wprown-
ze~l.1e przez lllektóre Towarzystwa asekuracyjne zbiorowych nbeznie-cze-.t b t ·1· ' l · ·1· ] t cl ..... r.o o mrn.w oc meswzCiS nvyc i wypadkó.w zlenrn zarn.dziło. Sro-
ek:. ten stał s1<~ doskonalszym, gdy w ostat111ch cz:isaeli Tow:irzystwa 

przyj ę,ły na siebie o~lpowiedzialność Hądową. Według tcg·o warnnku, 
w ra.zrn, gdy rohotmk lub jego spadkoliierc:i. niezadowoleni z ofiarn
wa.n ego im wyrrngrotl'./,eni:t za kalectwu lub śmiel'(:, udaje sie na dro
gę sądową, rl'owarzystwo płaci sumę przez sąd z;asąclzoną< i ponosi 
kos~„ty prncesu. 

Pouieważ robotnicy fabryczni, ··w niektórych [irzedsiębierstw11cl1 
bard 'l. o liczni, zmieniają się często, przeto premje za ubezpiecze·nie 
11,biorowe obliczają się nie od osób imiennie podanych, leez od snrny 
robocizny. 

W małych przedsiębierstwach, gdzie niewiele osób pracuje up. 
3-eb, 4-ch robotników, mogą być zawierane ubezpiecz;euia inii~nne, 
przycoZ.em sumy ubezpieczenia dla każdego pojedyliczego robotnika 
8ciśle naprzód zostają określone. Od mniejszego lub większego stop· 
n i a n i ebezpieczeństwa odnośnej fabryk acyi zależy znstosowanie mniej
szy eh lub większych stawek premjowych. Odszkodowanie normuje się 
we d ł ng przeciętnego zarobku dziennego, wielokrotnie (1 OOO, 1500, 
200 O razy) pomnożonego i stopnia iuwalidności poszkodowanego ro
boiai.i ka. Je:żeli np. fabryka, dajmy na to, przędzalnia wełny, mająe 
50~000 rh. roczueg•o lonn, płaci od niego premij mniej więcej po 
1 82 ° / 00 , zatem rb. 540 rocznie, to Towarzystwo obowiązuje się do ,;y L'J'łn.eenia za wypadek z robotnikiem, zarabiającym przeciętnie rb. l, 
w ra'l,ic 8mierci rnh. 1,000, w razie inwali<lności rentę do:lywotnią od 
rnb- 1. ,500, (około rnb. 120 rocznie), w razie zaś czasowej niezdolno-
8ei do pracy GO k. dziennie. Gdyby je1lnakie sumy te nie zaspokoiły 
Ztl!d a,11 ro botu i ka lub jego spadkobierców i sprflwi1 doszht do sądu, 
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wówczas rrówarzystwo płaci sumę wyrokiem zasądzoną i ponosi kosz-
ty procesu. . . . . , . . 1 1 I) " ł U nas ubezpieczeme robotmkow Jest c owo ne. rzemy~ owcy 

· · e 0 celem z·tbezpieczenia sio przed ewe11tnalnem1 f:!trn· kor~ystaJ~ ~·en~~rttzeni byt\ mi;gą przez nieszllzęśliwe wypadki z ro
tam1.kna .}a lW N'. e~czech ubez1Jieczenia Ofl wypadków robotników botlll aml. 1 

' · · 9 OOO · · I · ·' i oficyalistów, których rollzna pensya m~ pr~J.e:sT .... , b' rn::trebc, ~1 ~~ie 
we wszystkich przedsiębierstwacll, od ro ~u zro

1 
~ono oN~wią~ 1:

1
-

wem Nie mniej pozyteczuom, okazało . się wprowat z;me. fi, ie1:1ozec t 
cl .' l 1889 obowiazkowe ubezpieczeme rent dla m'."a How: i sta;-

0, 
10

(Irn 1. 1 '"lUCl. Altersversicllerung). Ten rodv,aJ ubezpieczema cow nvu, H en ' . . 1 i ·1 , · · ·etyll·o· n•1 i·obotnik.ów leuz rówmez na. cze ac nEow rozc1aga !:!Ie m " ' ' 11 · · • · · . ~ emie8Jniczyuh 8łuilrn domowa i gospodarczą, wsze n ego. 1 tdicz~iowi' iz ·•li'sto'.w pr·w~wuikó,; Jiandlo~ych i przernysłowych, któ-ro zaJU o wy„ ' • . I . eh roczna pcusya ui.e przeuo::n 2,000 mare c . , . 
iy VV • 1, ·:.min na ten cel 8rodków biorą udział, procz pracodaw-zeur , . , 

· tak.ze ro botniey i czę8ciowo Pamitwo. 
cow, Do otr:i;ymywania renty inwalidów . ma . pr~wo, ~ev, wzgl~du ~a 

· k ten z u!Jezpieczouyeh, który stal Hlt,l z Jak1ollbądz powodow me
~vJ~1dym do pracy i wniósł najmniej 0 roezn~clt skia~lek. Hentę .na 
sturoM otrzymuje ten z ube:i;pieczuuycb, ktory ukonczył 70-ty iok 
zycia i wniósł najmniej .30 roczu~ch s!<-h~dek. . . . . . '" Wprowadzenie takwil ube:i;p1eezen i n nas byłoby wielce ,Pozą-
!].• celem podniesienia stann. rnateryalne.go k.lns rubucz~cil. 'lrzelrn ,mem, · i· · · l ł · b l 'o dro ·z :r,n·tć ze .dla uHenia niedoli b izmu t spu eczeustwo ro· 1 tuz. , -
~~-~ry'w~tuej i publieinej filtmtropii. .w otitatnich cza8ach do~c czę
~to dowiadujemy się o rozmaitye~1 z~qw.ia?~1, le~utach, tworz~n~;1 sty,~ 

enclyów powołane zmitaly do qcrn. rozue . imitytuc.ye dob1oe~yn~e. 
p „,ytułk:i1 

ochrony t1tnie lub bezpłatne noclegi, kuchme, llerlrncumue, 
b~płatn~ ambulat~rya, kolonie letnie i t. p. 

F'ilantrilpia jednak zapobiega tylko krańcowt;j nędzy jet!nostek, 
nie poprawiając stanu rruiteryal~ego mas-. Będz1:. ona~ ~roci ~e.go 
za.wsze j ałmużuą, poniżaj t1?ą bt1c.lz. c~) .b~dz godnosc osob1st,~ obd.t1 o
wanego, bez. wzg·l~du na for~1e. ~ Jttk~eJ Jest stos.°waną. • . . ... „ 1 Zapewnienie rnateryal111e rnei.al0;zn.cgo bytu .1ed1~o~t~l ... , 1 mas.~1ni~~ 
zatem nalezy na s:1.mopomocy, ktorc.J ;ieduym "' wazmeJszych c~ynm 
ków jest asekuracyn. we wst.clkicl~ formach i najsierszyrn 'l,nkresie sto-
sowana, 

1 ł · · · . ·Towarzystwa asekuracyjne maj~~ przeto to wype mema ;~az~1e 
społeczno-ekonomi?zn~ zn dani~. . Pozącl.ane?1 ?yłor~.Y, tylko, a~)y ~owa
rzystwa w po?znc1~i l iroi~1 m7cm.u sweJ 1?1.sy1 p1 ~.ez ~lOF!l~una.len~~ s~: 
stemów ubezp1eczen, ułatw1emc toru1aluosc1 aselnuacy~nych, obmzeme 
du minimum stawek premiowych, do!Jór :rnmicnnych 1 k.0111 pctentny.ch 
ao·en t.ów szybkie i łatwe wypłac:mic :mm ubczpiecz~mycli, --: uczymly 
11bezpiec'zenia pożądanerni. i jednoc'l,C;~nic dostępnerm tlla 11:uflzerszego 
ogółu. I . . 

. 

Z dziejów kalendarza. 
Rok HlOO będzie pamiętny w dziejach kalendarifL z powodu usi

łowań zrównania obydwóch stylów. Powodem tych usiłowai1 jest ta 
okoliczność, że róż11ica pomiędzy kalenclnrzem gregorya1'tskim a juliań
skim, wynosząca dotychczas. 12 clni, zwiększy się, pocz11wszy ocl dnia 
1 marca 1900 o jedność. Poniewciż z tak znacznej l'.óżnicy wypły
wają różnorodne niedogodności w stosunkach handlowych, zarówno jak 
i w życiu codv,ienn•Jm, zrównanie kalenda1·zy .Przyuiosłoby wielką ko
rzyść porl wv,ględem ułatwienia sto8tmków miqdzyuarodowych, nie mó
wiąc już o istotnej, naukowej wartości kalendarz:i gl'Cgoryańskiego. 
Dzieje narodów podajr~ nam wiele reform kalenrlarzowych, które wy
nikały przc<lewszystkien~ ~ potrzeb rebgijn7ch .. Jednym z najdawuiej
Hzych był lrnlcndarz n Eg·1pcyan, którzy hciylt w roku lHlCZf~tkowo 
360 dni, następnie iH\5. Herodot ntrzymnjc, Ze kapłani egipscy w po
łowie V wieku przed Obrys: usem wiedzieli, fo rok um w rzeezywi
stości nieco więcej, uniźeli :3G5 dni, lecz wiadomość tl't chowali jako 
tnjemnfr.q. _ 

Pod dlngo8ci1J! rokn pojmujemy przeciąg czasu jaki potrzebuje 
zi1:;m;a dla przcbiezenia rnz do koła slońea; znt:ern. g·dy ziemia po
wraca do tegoż punktu, w którym znajdowała si(~ poprzednio, zaczyna 
si!:) rok nowy. Lecz oprócz rnclm clokoł:i słoiica, iiemia posinda jesz
cze ruch wirowy, dokoła osi, który nic jest w::ipółmierny z mchem 
popricdnirn, co znaciy, że w ciągn r11ku ziemia. obróci się nie całk.o
'':it}~ .ilo!\ć razy, mianowicie robi 0ufi i jeszcze prawie 1/ 4 obrotu. Ułnmek 
ten wpływa Wt to, Ze cltCiFl roipo!'zynnć rok nowy w chwili rzeczy
wistego poe111.~tkn, naluźałoby zaciynać go za ka~djm razem o innej 
godzinie, eo pod względem pntktyeznym h,ylohy . rzeczą. niemoWwą; w życin co<lziennem przywyklii:miy rozpoc·;;ynatl rok wrn·1, z uderzeniem 
północy, zatem W8pnmuiany wy:i.cj nłnmek jelit jedyną przyciyrn~ po
wstania kwestyi kalcndnrzowcj, ktbrn ilo dzii'.i dnia nie je1:1t jeKiczc roz
wiązam~ pn.tktycinie. 

Rtarnżytni Egipeyauic. zajmnwa.li Biq nstrouomi:1 w eelach wy
znacr.anin śwh~t i o ile mo·iarn wno1ii1\ ze :4wiadectwa mędrnów grec
kich, nst.ronomjtt była n uich w nader wyi:;nkim 1itopnin rozwoju, szcze
µ;t'dniej, jezeli zwa.Z.ymy 1111 nkolicv,uo8ć, że nic z1rnli oni matematyki 
wyższej, dajl~Cej możuo:'.!ć dokłarlnych wyliczel1 zjawil:!k niebieskich, 
ora11 nie mieli n:tt·iqdii specyalnych, słnżących rlo dokładnych obser
wacyj; pomimo tu uczeni kapłani eg-ip~cy przekomdi się, że długoM 
rok.n wynosie mn1:1i więcej, a.niżeli ;3(35 dni i wprowadv,enie odnośnej 
poprawki uważali za rzecz konieczną. Atoli l:!tauęłn tu ni.i przeszko-
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dzie waźna okoliczność: wprowadzenie zmiany jakiejkolwiek w ka~en
darzu pociągałoby za sobą nierówność w l~tac!1 oraz pewną z,~rnnę 
w obrządkach religijnych, Wiarn Jndu .eg1psk1cg~ w m~olll.~~11.°8? ka-
ł . no' w był" t-tk wielk!l źc chec zrobiema chocby naJmllleJSZCJ pop a •• ' ~· • · · ' l' " h b ' · rawki w kalendarzu nważanoby za zmianę w~erze1~ N 1g1Jnyc , .. yc 

~oźe nttwet dogmatów wiary, co mógłob.y ~)oc1ąg·nąc. z:t . ~ob.t~ m~yo~ 
źadane nieporozumienia ludu z kapłanami i m.og·łoby , ,o~ł,tbrn. w1elk.1 
w\ł w tych ostatuich. Ażeby i wiedzy stało. się .zadosc 1 ?cl w1cczny~1~ tr~/ycyom powzieto śroclek następnjąlly: pomewaz prnwdz1wa dług?sc 
roku prze~~yższała· ogólnie pr~yjętą blisko o 6 godzin, zatem co kazd~ 
4 lata początek rokL1 ?ofał się o 1 dzień, ws~c~1t?k cz.e~? p:,zy~ad~ll siał w rozmaite dm i·oku; tym sposobtim d11ien letmet>o prze::nle.ma 
ndrn. , noc>i. (21 c:i;erwca) po latach 720 przypadłby podczas przesile-ma z ~ · ' · tk' l b t ł b ·a „1·moweo·o a po u1)ływie l 4o0 lat z teJ cwmr 1 co y u worzy o y nl " b I r • . ' l' ' rl d · · ' d ' l i . 365 dni czyli rok jeden. h„apłam zauwazJ'." 1, z~ ~o <tJąe Je eu 10 c ~; każdych 1460, utworz~1 cykl, po upływie ktorego rachub~ cza~n 
zacznie się 11 a nowo i początek każdego roku znowu. przypaclac ?ędz1e 
w te sanie, co i poprzednio, dni. St}1d, po~s~ała prnwdopodo~me . le
o· uda o Feniktiie ptaku cudownym, ktory :t.yJąC pl'ZCll lat l'.l:ol przy
t>be od br·zegÓw Indy1·~kich kolebki słonecznej, by na ol.tanrn Y'va . ' . , , . . . . w Heliopolisie zgorzeć od promieni słoi'i?a 1 nowe życrn ~·ozpocząc. 
Wiara w tego ptaka była npowszechmona n Arabów, Femcyau, .lu-: 
dyan i Chińczyków. . . , . , , . . . , ,, „ _ 'l'ym spo::iobem Egąwyan nwazac morna za p1e1wszy?h, pov' ,tz 
nych reformatorów kalendarza, my::;! których zo::itała wyr~zoną n.a1:1tę-

iie w innej formie przez a1:1tronuma So::iigeue::la ztt czasow Jnltuszit 
b~'.l.ara. Rok 45 przed N ar. Cltr. ,,,wauy uył rokiem ni~po.rzątl~u, gdyż 
miał 445 dni w 15 miesiącach, n to w celu dopehucma dm, [Jrzez 
jego poprzedników samowolnie. 'Yypuszczonxcl.i. Począ~ek. ro~u .. P~'Z?
niesiony zcrntał z marca na dzien 1 styczma 1 ~·ok 70,) od zało~e~rn 
Rzymu czy li -±4 przed Naro<l.z. Chrystusa był pierwszym w nowej ia-

chubie. . . , k 1. 1 · l Kale11darz Juliański został przyjęty tlo krajow ato rn uc i 11'.;1 
soborze Nicejskim w r. 325 (w Azyi Mniejszej), na którym były i:oz
trząsane inne waźue sprawy dotycz<1ce kalendarza, a przedew::izystkiem 
wzieto pod obrady spór, dotyczący dni'.1 święcei;ia Wi.elkanocy. f uż 
w II-im w. odnoszono się w tej sprawie do papieź~ W1ktor,a I, ktory 
usiłował wprowaclzić jednostajny 11wyczaj, z~ radą )edna:k s~~· Iren~-
lls"a bisku1)a Luo·dnńskieu·o r)owst1·zymał sie by me nueszae pokoju " , t> " , . . • 'ł kościoła dla sprzeczki, która wicl'ze me me szko(lz1 a; . . . 

Rzecz tak sie miała: jedni obchodzili Paschę z Zydarm chna 15 
hmacyi marcowej °{miesiąca Nisan), c11yli pełnię najbliższą wiosennego 
p<H'Ównania dnia z noc~, bez w11ględn na to, ','ZY ona wypad~ła wzell 
tem porównaniem, czy po, czy w .Nied11ielę, ln.b k~ó~·,rknlw1el.' rn1:y 
dzie!L tygodnia - i zaraz tegoż dma pr~estawall po8ClC, oddaJl.!:C :;1ę 
rndoślli i nazywali się (~nartodecymanamt. 

Driulzy również ni? zważali, czy pełnia je~t przqd, ~zy po po~ 
równaniu wiosennym dma z nocą, ale Paschy me obchodz1h w samą 

pełnię, . lecz do Ph~tku oclkładali pamiątkę Mo.ki, do Niedzieli, -- pa-
miątkę Zmartwycltwstaufa Pau1:1kicgo. . . 

Więksw8~ chr:.i;edcianstwa przyjmowala tak.że Piątek i Niedzielę 
po pełni za terminy Pasdialne, lecz pod warunkiem, zeby brać pQ·fllit;i · 
po wiosennem porówn1111iu dnia z noll~1, · nigdy z~Lcl przed. Lecz i tu 
nie było jednosLajuo8ci, l.>0 w ltzymie pol'Ólynanie. dnia i nocą uazna
c11one byto na 18, w Aleksandqi na :;::1 warca. Z tego powodu bar-' 
dzo często wypa·lło, że w H.zymie obchodzono Wielkanoll wuześni.cj,. 
aniżeli w. Alelrn:mt!ryi. W celu ujednostajnienia daty Wielkiejnocy. 
sobór Nicejski postanowił, aby Wielk11noc święcono wszędzie w jednym. 
dniu, w jednako wy 1:1posól.J nie ra:i;em z żydami. .Ponieważ Alekr;mn
drya słynęła z najzuakomitszycll nstronomów, przeto koncylium wło
żyło obowiązek na J:>atryarchę alck~mndryjskiego, by donostl cor<;icznie 
ko.ściołowi rzymskiemu, . w którym dniu ma być obchodzona Pascha. 
Postanowiono mianowicie, .al>y w1311yBcy chrześciauie obdwdz.ili Wiel
kanoc w niedzielę po pełni ksi'iżyca, która przypada · w · sttm dzień 
wiosem1eg·o porównania dnia z nocf~ (2 l-go marcłt) al.bo po tym dnit\. 
Gdyby pełnia wypadała w Niedzielę) należy .wówczas święto Wiel
kanocne odłożyć na następną .Niedóelę. Chciano tym sposobem unik„ 
nąć jeclnocze::inego obqhodzeni<t świąt; z życlatui, co jednak miało miej
Bce w roku 1805 ( l '1 kwietnia), 1825 ( 0 kwietnia), a uastą}li w wieku 
przyszłym 4 razy w latach Hl0i1 (12 kwietnia), 19~0 \l kwietnia), 
1927 (17 kwietnia) i 1981 (HJ kwietnia). 

Wraz z usta.uowienicm daty święcenia Widkicjnocy, wprowa
dzono nowy kalendarz J nliański, który bardziej zgacl·utł tiię z da.nemi 
naukowemi, aniżeli poprzednia rachuba czasu. .l'oti tm1owio110 zatem. 
co cztery lata dodawać w miesiącu lutylll l dzie11, .. wskutek ozeg·o 
utworzyły się lata zwyczajne po 365 dni w roku, (w lutym po 2d 
dni), oraz przestqpne po iWti dni (w lutym 29 ). . ' 

Pomimo, że kaleuda1·z ten był dość dokładny, gdyż różnił się ocl 
prawdziwego zaledwie w minntach, jednakowoż minuty te po upływie 
:-Jetek łat utworzyły doby całe, które nalcża1oby usuwać. . 

Prawdziwa długość roku wynosi 365 dni 5 godzin 48 miunt 4o 
selu111d, czyli jest krótszą blii:iko o 11 minut otl roku Julianskiego. 
Z tych 11 minut po upływie kaźdyolt U8 lat tworzy się jed1rn doba. 
Ponieważ rnclrnnek · kalendarim Julinirnkiego ntrzymał się od roku 
02f> do 1582, zatem w ciągu tyclt U5 i lat utworzyło się blizko · 10 
dni, które zmusiły do prnetb:Jięwzit:tcia nowej reformy. 

N a podstawie oblw!leń clokonanych przez astronoma Siliusa, P~t
pież GL'zeg·oż XIII bullą .dnia 13-go lntego 1'582 r: postanowił, aby po 
dniu 4 pażchiernika tegoż rokt1 mtstcwował nie 5 lecz 15. Aże:by na 
przyszłość unilrnąć podobnych błętl0w, po1:1tanowiono wprowadzić refor
mę, która do dnia dzisiejszego znaną jest pod nazwą reformy grego
ryańskiej. Wyżej wsponrnielismy, że należałoby ,po upływie każdych 
128 lat usuwać z kalendarza Juliai1skiego 1 dzień, c:~yli w ciągu 400 
litt ;J dui. Wypus11cze11ic to postanowiono dokonywać w ten sposób, 
.że gdy w rncht1bie J uliai1skiej wszy1:Jtkie _lata koiwowe stuleci, t. j. 
lata 1U001 1700, 1800 i t. d, powinny być przestępne, jako podzielne 
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przez cztery, to w kalenclarzu Gregoryańskim te tylko lata z powyżej 

wymienionych uważają się za przestępne, których setki przedstawiają 

liczby podzielne przez cztery i tym sposobem z każdych czterech lat 

·usuwa się triy dni, jitk tego wymaga nowa reforma. Z szeregu więc 

ln,t 1600, 1700, 1800,•1900, tylko pierwszy jest przestępny, trzy zaś 

powstałe sa zwyczajne i mają po 365 dni. Rok zatem 1900 jest we

dlug kalenrlal'za st. tit. pi·zcstępnyrn (36G dni), według znś n. st. jeąt 

zwyczajnym; ) ut.y zittcm w pierwszym kalendarzu zawiera 29 dni, 

w Greg;oryańskim - 28, począwszy zatem od dnia 1 marca, różnica 

pomiędzy kalenrlarzarni obud wu stylów wynosić będl'.ic~ dni 13 i pisać 

wypadnie 1/ 141 · 2/ 15 i t. d. marca 1900 r. 
Kalendarz gregorynft>lki pr'.t:edstawin długość roku bardziej zbli

żoną do prawclziwej, aniżeli juliański, nie jest wszelako pozbawiony 

małego błędu, g·dyż długość roku jest dłuższą od rzeczywistej o 26 

sekund, '.t: których utworzy siq jedna <loba po upływie 3323 lat; jest 

to wszakże błąd t!tk nieznnczny, że przez 33 wieki kalendarz grego

rynński bez żadnej zmiany może być 8tosowany. 
Po ogłoszeniu bulli papieskiej 1582 r. reforma została przyjętą 

w większej czl~ści ·włoch, w Hiszpanii i Portt1galii; we li'raneyi przy

jęto ją w grndnfo tegoż roku, nwafając dzie11 10 gTndnia zti 20. W ro

ku natitępnym wprowadzono reformę w katolickich kantonach Szwaj~ 

caryi, w Nicl.erlandach i Niemczech, w r. 1586 w Polsce, 'w 1587 na 

W ligrzecb. Protestanci niemieccy zdecydowali siq dziei'1 19 lntego 

1700 i·oku uw~tżać za l murca. W tym że roku przyJtili nowy styl 

Duńc~yey, a w roku 1701 ewangelickie kantony Szwajcary i,· które za

częły ··N owy Rnk od dnia 1J stycznia (gdyż poezir,n1zy od roku 1700 

różniC:a· wynosiła już dni 11 ) .. W Anglii dzień :3 września 1752 roku 

zamieniono. na 14, a w Szwceyi w roku następnym dzie:l1 18 lutego na 

1 marcu. 'l'ym Hposobern we ws'l.yst.ldl'h krajach katolickich i pl'o

testanckich przyjęto nowy Rtyl, który stał się obowiąznjr~cym następnie 

nawe.t .. dla niektórych krnj<'iw pogai11:ikieh (Japonia), n w Bnlgaryi i Hu

munii (krnje prawosławne) nowy styl jest obowiązującym dla poczt, 

telegrafów i kolei żelaznych. 
We Francyi lrnlendarz gregoryański musiał ustąpić miej8oa n!L 

krótki zresztą przeciąg ezasu kalendarzowi Rzeczp. franeLrnkiej, wpro

wad'l.onemu d. 5 października 1793 r. Według nowej rachuby dziei'1 

miał 20 g·odr,in, godzina 100 minut, minnta 100 sek.nud. Rok zawierał 

12 miesięcy po 30 dni w każdym, miesiąc dzielił się na 3 dekady (po 

dni 10). Przez trzy htta do każdego rok.u dodawano po 5 dni, w czwar

tym· 6 dni. Początek roku nazua.czouo ua dzie11 22 września (jesienne 

porównanie dnia z nocą) na pumiątkę roeznicy prok lamacyi Rzeczy~ 

pospolitej. Kalendarz ten został zniesiony przez senat t't·anenzki dnit\ 

9 września 1805 r., a z dniem 1-go stycznia 180t) t'. przywrocono ka

lendarz gregoryański. 
Z innych systemów rachuby czasu na szczególniejszą uwagę za

sługują: kalendarz perski i :.J;ydowski. Kalendarz perski dokładnością 

przewyźsza rachubę czasu, zaprowadzoną w Europie. Okrel:l przez 

Pe1·sów przyjęty wynosi· 33 lata, z których 28 lat liczy się, jak i w ka~ J 
. 
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lendarzu juliańskim, t. j. po trzecli zw , . . 
przetitępny, z pozostałych wtś 5 lat ·'t ~czaJnych , następuJe czwarty 

· t " " cz e1y sa uw·1z·1ne za zw · 
a p1ą ;Y '.t::t prze1:1tępny, poczem cały okres ·33 ·1 t .< i'. . , yczaJne, 

ku. 1::lrednia długości roku perskiego w '. 3J-11 ~ ~czy się. od począt
kundy, jest '.t:atem o 17 minut dł ,• ynos1 • .1 Ill,, 49 mmnt 3 se

długość roku we<lłuo'. kalendarza gret~~:;~a ?~ prawdznvej„podczas gdy 

prnwdziwą. Po:mim
0
o wieksze' dokład01 J'.t~~8 {Je~·o przenosi o 23 sekund 

zbyt '.t:uwiłn i do cel<'.iw p\·akt~ycznyc:h n~sci, 1Pe18~rn1 r?'chuba czasu je:-:it 
z . ·I . . '' me OC JIOWJe( n1•1 
-,asac meze wrnclorności I) kalendarz ' d ·~· 

główniejszych świ~1t w roku bieżqcym s·t ,u ty owsku~ oraz wykaz 

dokąd odsyłamy ciekawych. « poc ,me na urnem miejscu, 

W ostatnofoh czasar.l1 została kilkakrot . . . . , 
dy nasta pi pczatek wieku XX. \v1'ele b . n1u poi ~JSzuna kwe;:;tya, kie-

. l • • ~ „ , ow1em o;;ob 
wie r nowy rozpoczyna sie z dniem l st . 1 ooo przypn;izc'.t:a, ie 
st a b ł • ' yczuia 0 r Podobna k 

y y a poruszona sto lat temu i Fnmciszek A . we-
Akademii nauk w broszurze tJOd t t ł . K' • rago, rrezr>i paryzkiej 
wiek XVIII a 'zac"ał xrxr: ·~ lśl ~111 

" torego dnia skońc'.t:ył SlA 

. ' ' ". - wyJa ma „ · I l· .~ 

się Jezus Chrystus, uważnn .. est z:t 1-~· ' ze. to.''.. w . '~Ól'J'.'~ nll;roclz1ł 
Z'.t rok O; z tego też wzo·leriuJ wiek xrtY. e1y ~lTe~cianslm~, me zaś 
ma 18,0 I r., początek z~t~m w iekn XX~~.r.poc~,1 ~ię .w dnrn 1. st,ycz
s tyczma 190 l 1„ " o0 P1 'l.JIJ1L!lme nu dz1 en l 

G. 'I'olwi?'iski. 
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~ lowaiii~stwo AKc~jne lal(tarl~w I 
.1 Przędzaln~ Bawełny, Tkalni, ~ 
I ~li~narnt A~~r~turi i ~ruKar11i ~ 
~ e ~- '' ~ ~ ~ 
~ ~ 
ij ~ 
] '' $ 

DAWNIEJ . 

~ e ~ A. & B. GINSBE'RG r 
~ . SKŁADY KOMISOWE I 
~ .. u ~ 

~ Ł d . W · . - Z -,• - . - -

L~l~-
1:.: 



~- /1~„c~fu~~~~~~(:<~~~ 

f .. ~~~~~ZYSTWO AKCYJNE 11\?l 

t\lJ Warszawskiej Fabryki Dywanów . ·-~ I 
dawniej 

G. MARKUS I. BEN~ER & C! 
ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 44. 

zawsze wielki wybór na składzie. 

WANY ocl nnjtmiszych ,cl? nnj_droisz~(ch, wo DY wsielkich wielkosciach 1 deseniach. 

SERWETY J we wszystkich wielkościac;t i J.Aseniach 

PORTJERY l . . 
POKRYCIA MEBLOWE-;~~;~~~~!' t~~,~~~~~:~:'. 
FIRANKI krajo\ye i zagraniczne po ró~mych ce-

nach i gatunkach. 

riHoD· NIKI w .dowolnych s~erokościach i w naj-
Lł nowszych desemach. 

PLUSZE welniane, jedwabne i .moherow~. 

Dywany Smyrneńskie zawsze na składzie 

i oprócz tego bywają wykoi1czane podług 

źądanej wielkości i deseni po . cenach fa

brycznych. 

: · Przedstawiciele Towarzystwa : 

1 _~1L ......... ~· .. ~8.~:.;~r~~~~-~~~~~~~'.~ ..... I 
2 i

' 
. 

. 

' 

I 
I 

-~~~~~~™r 

~ L'URB_AINE ~ 
• Francuskie Towarzystwo Ubezpieczeli ~ 

- na ŻYCIE, . ~ 
dżia~ające w Pa1istwie Rossyjskiem na mocy Najwyżej ~ 

:~ udzielonego pozwolenia w dniu 2-i~n czerwca 1889 r. ~ 
~, Kaucya zJożona w Banku Panstwa 500,000 rub. i~ 
. Rezerwa specyalna, skJadana w Banku Paristwa. ~ 

KapitaJ specyalny zapasowy w Banku Paristwa. fFJ 
@ • Przyjmuje na dogodnych warunkach ubezpieczenia życiowe, Jk: 
'::J podług wszelkich kombinacyi, tudzież ubezpieczenia posagowe, 
, za które opłata składek ustaje z chwilą śmierci ubezpieczającego 

: muje ubezpieczony kapitał; oprócz t13go przez czas trwania ubez- · 
@ pieczenia w razie śmierci ojca lnb opiekuna,. Towarzystwo wy
. płaca na rzecz d11iecka roczny procent 4 od sta od ubezpieczo-1~<> 

. nego kapitahl, co stanowi fundusz na wychowanie. r~ 

VJ Ubezpieczeni, począwszy od pierwszego roku trwania ubez- ~ 
.;ctI piecz~nia, prz~jmuj~1 ud.ział w zyskach (które Towarzystwo obli-. '!Il 

~
. cza me od lrnzdoroczneJ skłaclln, lecz od ogółu wypłaconych ~ 

składek), albo też otrzymują dodatkowe ubezpieczenie na wy-,
padek choroby lub niezdolności do pracy, na zit„aclzie czego 

VJ Towarzystwo nie po. b1.·era wcale od t1bezpieczonego przypadają- ie) 
.~ uych składek w· razie 

1 

choroby i wyplaca 3/ 4 ubeipieczónego ~ 
;t_f kapitału niezwłocznie, b~.·z względu na termin polisy, w razie 1.~ 
t~ kalectwa lub niezdolności. do pracy - pozostałą zaś 1/ 4 część M 
. ubezpieczonej sum.y Towarzystwo wypłaca, w terminie polisy, I 
· ubezpieczonemu lub jego spaclkobiercom. · 

~':{ Filia dla Królestwa Polskiego w Warszawie, ulica Nowo· 
zielna .M 51. -

Główna Agentura na Okręg Łódzki, Herman Raj-1!) 
grodzki ulica Piotrkowska N!! 35. jk! 

W Na opłatę składek ratami półrocznemi Towal"zystwo doli-~; 
~ c~a tylko 1% - kwartalnie 11/ 21 a miesięcznie 2%, w stosunku M 
~a.kładek rocznych. . . . . . ~ 

-~~~~~.~~~~~~~-
3 



4 5 



r 
6 

--~ 
Towarzystwo Akcyjne 

Wyrobó"'! Kap ef uszowych 

H.ermana Scblee 
W ŁODZI, 

Targowa Jr~ 20. 

I 

~~~~~~~---~~ 
l.1 _____ l1Jllllllllllll ____ J 

I 
111111111 

~\u~o )tancltowe ~-0 
o-~ :ln.Sotmac~\no ::ln.\asowe 

I rzędu 
(z kaueyą 15,000 rubli) 

S. ł\LA CZ}\Ifł I... 
J_iÓD2;, PIOTRKO-VVSKA ~~~ 81. ~. 

I m11111111111 
I m 
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·~,j~_1\~A~i~6A~~ 
Fabryka wyrobów kamgarnowych 

MANA~~~ BtAWAl 
W ŁODZI. 

~''''1''"'"' ~.' .. · ·: -~·-----·~·------c-~~-------.. -----lw 
g,~~~ ~ ~~ 

,i/ Fabryka zapałek chemicznych . 

GEHLIG i HtTCH 
vv Częstochowie. 

~- +· Składy główne: ·~-

W vVnrszawie u W-go Jelenkiewicza 
Leszuo 12, 

\\" Lodzi u vV-go Karola vV. Gehlig. 
, 

Bgzystuje od roku 1 -381. 

8 

:~~~~~~~~~~~*~~~~*~~~~~~~~~*~~*~~*~ 
~ ~ .1 Magazyn zagarków1 ! 
~1 ·wyrobów ~ 

jl ZŁOTYCH i BRYLANTOWYCH i 
~ ~ 

ł A. K A N rf ~ R ł 
~ ~ 

7 . -

IL:_ul!ca Pi:;:::· N~ 18. ~+ • @ 
. ;;i011\lf\1M\lf\lf\IM\Htfl\Olfllf\IM\li\lf\Tu!PJ~ 

··----·-·-~ 

:r~-~~~~========== 

K. GIN~B~RG 1 KOHN . J 

Fabryka papieru, tektur i mł,yny walcowe 
w CZĘSTOGHOWłE, 

·wyrabia papiery drukowe, albun10\\re, 
naturowe, J)akowe szare i kolorowe, 
cukrowe, uiundsztuko"re oraz 1nąkę 

pszenną i zytnią. 

~::::::::--:-----...,..------~ 
9 



\iVYROBÓW 

wel11ia11ych, póJ"~e111ianych 
i bawel11ianycl1. 

w Radogoszczu pod hodzią+ 
~ 

.. ~~~~t~I~l~~~lm,~~~~~~:~~:~. 
~ "'~"i.~ ~fr----------··------·--·-~-- ~-( ~1 

.. PIERWSZORZĘDNA CUKIERNIA r 
1 IJruei Wesolomskień 11 

w ŁODZI, 

róg Piotrkowskiej i Zielonej N(45. 

Polecn zawsze Śvvieże Czekoladki, Cukry, 
Ciasta deserowe Lody Torty Piramidy Kremy ' ' ' ' ' . ' ' Blamanże, Baumkucheny i t. p., fahryki wła-
snej i pierwszorzędnych firm \iV arsza.vi'skich. ! . 

I , 

Obstalunki wykonywamy sumiennie i akuratnie. , 
~ c c . „, __ , __ „_ ·-

Bomb o ni er kii Warszawskfo-. 
~ ---. ------------ -------~ 

10 

I -~~~2YĄ~~-4~'7h~~~~~~~~-

~ CYGAHA HAWAŃSKIE .~ 
~ · importowaue ~ 
~ i1olecn, ~ 

·~ ~ 
i LEO WISSORA SYR i 
~ w ŁODZI, ~ 
~ ulica Piotr Rawska m 71. ~ 
-~~~~~~~~~~~~~$~~~~~ 

·---

,,,,_i1ikłit1lt\ł~llA 

Fa~nka wymMw w~łnianych 

I 

~ w Lodzi, ulica I>lnga .N~ 4:0. · :::@::: 

11 



~ .. ---------~-----'."> ?J~~-

\, FABRYKA PORTLAND CEMENTU 

"OGRODZIENIEC" 
w Ogrodzief1~u, gubernia Kielecl~n, 

At. poczt. Zavviercie. 

.Zarząd w L.odzi; P.romenadowa t 
···~·-----------"'. 

-·--------·--------

Fabryka Lalek 
1 ZABAWEK DZIECINNYCH 

Filipa Sachs 
w KALISZU. 

Lalki w kosznllrnch z oczyma mocnemi i sp1ącemi, z rzeczywi
stemi rzesami, a także z oczyma patrzącemi w prawo i w lewo; htlki 
w białyc·h eleganckich koszulkach, pouczoszkach i pantofelkach; lalki 
w kolornwych szlafl'oczkttch, jl1ko też i snkienkach od m1jtańszych do 
trzystu rubli za tuzin. 

Zwraca się uwagę na uowo~ć; jaką;iest ulepszona lalka „Cosmos". 
Fabryka _p.osiada ciągle na skhtdzie główki, pantofle i pończoch~ 

dla lalek wszelkich numerów, oprócz tego małe porcelanowe laleczln 
w heklowanych ubrankach; róż.nogo rodzaju pajace, a mianowicie: 
z muzyką, uderzające rękoma, zaopatrzonemi w talerzyki i ton wyda
jące, na wózkach i t. d.; organki, skrzyneczki samogrające; flinty, pi
stolety i kapiszony; sr.able, harmonijki, trąuki i grzechotki, a także 
wszelkiego innego rodzaj n r.abawki. 

12 

* 
~ 
ł 
~ 

Łódź, Ewangielicka N2 7. 

Skład Artykułów Technicznych 
i 

ELEKTROTECHNICZNYCH. i 
~ §i. lnstalacye zwilżania powietrza, urzą<lzenia elektry-
@ czne ornz dostawy maszvn wszelkieg·o rodzHju. c• 

ł Oddział światła gazo „ zarowego. . .;: · 

@~~~~\~~~~\~·~-~~® 

GŁÓWNY SKLAD PAPIERU, 
Materyałów piśmiennych i rysunkowych 

A. J. TYBER 
Łódź, Piotrkowska. 48. 

Polnet1 lwrtowu i dott1lie:1.nie: p<1piery 
pi1kowe, · papiery dlu toro bek, wsy,oJkie 
biale papiery Juajown i zagrnnic:mo, 
najnowszy gatunek p11pinru pod tyWlem 
„Ministerski", papiery rl111 litogra
fów i drukarzy, papiery luksusowe, 
kopertowo; finlandzkie tektury biale 
i s:1.are i papiery kolorowe 1ih1 ft1brylrn
cri pudelek, wyłączna sprzedaż: 
żo.ttoj tektury (J',odorpappe) renomowa
nej fabryki „Rzeki", wyłączna 
sprll!edaż: płótna i~t.roligator
skiego Akcyjnego Towarnystwą Louis. 
Geyora w ł.Jodzi. Wielki zapas sznurów 
i szpagatów rnsskich i zagranicznych. 
Papier mundsr,l;ukowy; różne , gatanki 
bobin i bibułek ·dla p11pierosów. Kar
ty do gry. Wszelkie materyały dla 
introligatorów. yYsr.olkio prze,dmioty · 
,.; wielkim wyborze, po cenach ·moż„ 
liwie nizkich. 

Nakładem księgarni 

L .. FISZ.ERA 
w ŁODZI, 

\~ysily w taniem wyrlani1L następujace -
książki rlla mlodzieży: · 

Ferry. Slrnrby Sonory f l Jo l 
E-I0Jlina1i. Prnwrla zawsze \;g ;:;_~ 

zwycięża. ~ o o i::i.. 
- Syn nrnrnotra wn y. E !:'=_ ó 1j 
- SzczęAliwi piaskarz o. p_g _.S 10 ~.lara. Najpiękniej·i:;.·ze baś-1 _ę ~ ~ ~ 

nie. o~ 1;- ~ 
~ł'anlicr. ]\fali Robinsoni IN~;,'; 

wiolkioj Kartur.y. &~ ·~ 
Inne nakł'ady: , 

Ells . .Alcii1::11'lato1·y. Przystępny wyklacl 
. tróm. pr~f. Slużew.•lcii,qo (jQ kop. · 

H:oli:o-vvslu Wl. Krótka Etymo
logh1 135 kop. 

- Kró.tlt.a składnia 30 kQp. 
Shakespc:a.rn Romeo i Julia tlóm. 

W. Rosiclciąf 10 !mp. . 
Sz1'.lberta :Atlas Zoologiczny wycho-

• 
1 dzi· >V zeszytach ('15) po 25 kop. · 
bez przedpłaty. 



S. HOFFMANN 
ŁÓDŹ, Dzielna 10. 

MAGAZYN MEBLI I. ZAKŁAD . STOLARSKI. 
ZAKŁAD 

Rzeźbiarsko111Kamieniarski 

FRANCISZKA SZYMAŃSKIEGO · 
w Ł03ZI, 

róg ulicy Konstantynowskiej i Cmentarnej 
POLECA: 

wyroby z granit11, nrnrmnrn i piaskowca, tak pomnikowe, jak również kościelna 
meblowe, budowlano i do nżytkn domowego. 

Odświeżanie ws11elkich robót w ten zakres wchod11ącycl1. 

~ Łódź, ulica Piotrkowska N2 16. ~ 
Skbd wstążek, tiulu, koronek, haftów, towarów szmu

klerskich, guzików, ozdób wojskowych, i różnych Nowości 
Sezonowych. .Specyalna sprzedaż hurtowa i detaliczn::t 
dodatków dla magazynów mód i pracowni strojów. 

M. Lisiecka 
~kl~Q m~hry~lów. ~~h~zny~n i wóQ min~r~lny~A. 

Perfumerya ln·ajo-wa i Z<~graniczna. 

~ hódźj ulica :Piotrkowa.ka Ng SS. *"" 
14 

Ch. J. i śl icki 
Fabryl{a Towarów Welnianvcl1 

ŁÓDŹ, ,, 
ulica Piotrkow.ska N~ SS. 

RAFAL SACHS 
Łódź. 

FI. }I. '.l Częstochowa, e: Toma.szów P.iotrkow.skL 
--

Mechaniczna fabryka 

WYROBÓ~V BAW~~LNIANYCH 

M. M. BtAWAT. 
LĆ)DŹ, ulica Cegielniana ~ 37·. 

S. GRUN.SPAN W ŁODZI. 
Główny skład 

.En1aliowanyc~ naczyń kuchennych i lamp .. 
Fabryka wyrobow blaszanych i . mosiężnych. 

Roboty budowlaue. 
ul. Piotrkowska 257/26. 

--~~ FILIA: ulica Nowomi_ejska N!!. 19. ~ 
'. 
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ZAKŁAD 

Studniarski i robót Artezyjskich 
E~·,..;y~inJ:!<-';\" od 187-:lo ro].::n 

1lawninj „ 
Kazimierz Jóźwiak 

o hecni<' 

WALENTY JÓŹWIAK (syn:) 
Łódź, Średnia .N2 94. 

----------- ---------

JULIUSZ HANDKE 
FA B R y K A M y a ł A, ś w I E c i M y a ł A a L A F A B R y K : 

· w LODZI. . 
SU:LAD GLÓWN""lr 

4 ulica Nowomiejska NQ. 14 .• +- ~ 
~- I I -----

=-/~{_~wtl:~~~~ii:j;@:i]·~~~1':•@.M:~~t~m~~~:l'.l!J::~mI*lilłrnoox:T~1g,'f*-~'*1~~~x~-x~~,_~i ~(· ___ .!:__·. l._.·· .„_._..:_~:...~ _ _:!"'" .. .::...~-~ ~-. .„, . ~I. 

iii Alfred Sommer i [~1 w ŁODZI. . ~ 
111 FABRYKA POWOZÓW I 

ul. Benedykta J\f!i 16 nowy, dom w~asny. ~ 
[l;!l.1:@~~ilf.l;jj\iOO~~~tĘ:~~*~!!'.1.1AAl§@~**;ę:i§[§~ 

E. HAMBURSKI 
ŁÓDŹ, ulica Ogrodowa J\f2 3 .. 

Lini.alnia, I11troligatorniał· 
Pierwsza w 1.od:zi zpecya1na Fabryka 

·Kajetów sz;kolnych. 

Mechaniczna Tkalnia 
. · WYROBÓW BAWELNIANYCH! I SKLAD MANUF AXTUR MOSKIEWSKICH· -· 

I. G. · FRBIDBIBHRG, 
11ód~, ulica Poludniowa .N~ 4. 

Moskw~, Średnie-Torgowyje riady 266-267. 

~~~~~**~~j*~~ajf j_~~~!~~*~t~~~~~v~~v~!vjt~~~~~Vk 

i z. A~ Ciesiels.ki i ~ ~ 

: h6dź; Widzswsira SS. ~ ~ ~ ! Sklad W ęg'li l(a1nie11n.ycli. i, 
-~ ._ . ~ 

7fi~~~~1JP~łi\łłł~łł~*~~~~~iłł~~~~~~11~1~1~~~~fł~~ 

a8~ li\)% n~'?) Bl~ ~ u~ ~~~~ ~~ 
Fabryka Kapeluszy Slmnkowych, 81dad ~„uter 

i Kapeluszy lTilcowych, 
Łódź, ulica Piotrkowska 268-35, 

w domu Dawida Bergera, naprzeciwko W-go M. Silbersteina. 
· Przyjmuję futra na letnie przechowanie. _ 

---

Y]1ABRYKA ZAPALEK· PATENTOvVANYCH, 
JU"PJ:TE::Fł..'' · '' . . . . . . . 

SACHS ·i 'PIESCH 
· w Tomaszowie Piotrkowskim; L~~~~=· ~· ~~;;;.;;;=;:;;;~~=~=· ~--~ ., • l. : ·'" 
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~'~~~'if~~@·~}k:~G:@i~@~~~)~"@@;-i~);t~~~;;;®;?§~~~{(j; 
·~ ·.: ·BAZAR K.w1:ATÓW " · ·i~ 

E · GUllDBL 'CB ~) 
e ~ ' ~ ~- I,ódi, Piotrkowska t:17. r1'elefon1( '/'40. ~{ 

~, Poleca coclzień świeże kwiaty i artystycznie wyko11czone ~) F'i> · · · . · .. arrangements. . · .. · . (~ 
0~:~~@));:'\~w\~~);'}~(~1h'.\1C~:~~~~@)f~(t;r1!»~~c~§~s(ftJ!):·i·,;5@;:.0;::v<:~)@}~~'f(ł,)8-:;;:{~) 

ODLK\iVNJA :%rnLA~A i EMAL.J grtNlA 
·urt11· I,,..·· 71,TH 

'' lrll' . .J t.~·JLi.'1' 

w O z ę st o c h o w i e; 

om andlowy lznosko\Af, uk i s„kam 
\Vyrn.ld.11 Hi\,c:1:yui11 kuclwnne Fnn·owe i c111nljowano, rurv 
zlowó\ve .i \\"O<locit~guwc, przyl'Y:f~(ly IGwal i~n<·.yj im, żoltt~k;·t 
11n v\"ęgiol oru,![, ;i;J'ohy dla koni. Pio<-.e :i;nln.:1.11\~ ~'.,\!Vulknn'' 

1~a.tentnwi:mn, odlnwy nrn,:c-:zynown i L d. 
., 

J~~~}':tJ:ł.~~lt.!t„~~.~Ji.~:l[ .l\ilf . .4[~,~~-J1J~1.&f~f! .. ~~~~~ 
~~Ą. . · t'1 A·ti· ~~-celd &· , o t~ . ~1ł1 . . . .K. +;) l ' . iii • ·:1;~ 
~?ł! E:~ li); '.YHT o,~,,"'~' @:Y[:lf' ii:;t-. W?f!'Ę'. K.~~ ~.~ • $/~ , ~:.p~i,~~~ () ~~ \\:.:fi~;!);.~~~~ 1 }ff y;~ .4;~&;m • 

;; Fabryka, paJ!ior~·~'Y kol9rowyeh, karto- ~~: 
~r:.; lWW l ohw p:~,JHOl'OWych. .• i ~i(~ ' 

/',;: ~1Y*Wlflfi!m**T~~*~fi".ilf~·:Iiif~;.;~ 

s GO 
H e p l' ez en t u. n t; rr o w a. r z 'l H t w a l! e z i m i e n n e g o 

Kopalni węgla w CzeladziM 

lECu..rto~y sk.ł'.~d. ~ęg1a, 

· w Łodzi, ·róg Mikołajowskiej i Krótkiej. 

'BROWAR PARow·y·--
~ "!J, 

~łJtrhl;,~ ~; .. 0 , .. i • J. ~--~ _ J: ······~ 
. ZI~ 

Wid;:sewsk:a 11062 79, 
.'l1elej'ouu .ilu ';' 44. 

MECHANICZNA L 
VvYRO:BO -VV 

·w.Et.NIANYCH,. PótWEŁNIANYCH I UAWEtNJANHJł 
· r · rei n :rg 

vv Z..Wod~iim 



)'t · 13. ]v1irlenbaum 
w J:.dd;l, · ?iotrl(owskd J3. 

Kalosze petersburskie oraz Obuwie mechaniczne tejże fabry-· 

ki .. Linoleum rolowe, D-ywany, Chodniki. Ceraty: Dywany, 

Serwety, Chodniki. P~aszcz~ oraz wszelkie wyroby gu.: 

n10we. Meble gięte „ vVojciechów ". WyżymaczkL 

~~iVJ!f~~~~~.~~~~~~~~~~,v~~~~·~~~~~~i~~~~~~~ajf~1~ 
~. . ~-

! ·Bracia Rawscy w Łodzi :. 
i Piotrkowska 64. ~. 

E FABRYKA WYROBÓW KAMGARNOWYCH. i· 
Jł1M~~~~~~11~~~~11~11~~11~1i~~~t1~11~~~~~~t~~~~~~~\t· 

~ • ".li @O U WJ~ 
GŁÓWNY Sl<ŁAD 

DRZEWA BUDULCOWEGO I 8TOLARSHIEGO,. 
ł.ódź, Nowo-Pań.ska 31. 

B. BREDSCHIHIDER & c~ 
. . w, ZGIERZU. . , 

MeChanfozna tkalnia, farb i arni a, 'i apretura. 
~ Skfod w Lodzi, ~ca PiotrkoWska. ~ 

20; I 

r···---~ .. ~ ... ~„ __......----·~ 
'! ·~··. · • :RODISZCZ ~ 

. . ·„DOTuI. BANKOWY. 

~ilłyStDk, BrteSClitewski, GraJewo l łód~ ._ 
. ········ .... , ~ 

Meclianiczna Faoryh WJroMw Wełnianycl1 

. LEON GRUNSPAN i HENTSCHEL 
L Ó.D Źq 

Piotrko"V\l"sk.a 82111 

. ' 1~ ~ft}l~-~~~~!~~ł!~.:~~t~~ !~~ ' 
~! . Przędzalnia. I Tkalnia Juty ~ 

;~ ·. · . w c~;:o~~~;rn, .. · E 
;~: wy!'abuL przędzę, . plótno do opakowa- l: · 
t; . rna oraz ·worki róznych gatunków. ~~ 

c#f~: ~:i P'i fll: ii W"i"Jlit ;q: :t:~ :r:& ł& i t~ *°*i:*°*"~ 3 

·---------------·-···-·········-·--------···--··---------

Jan i Stanisław Grossman 
. . . w , Cs1 t@~he?Jw!e~ 

. .:·:FABR·YKA„.G.UZIKÓW 

t kaml1nnDg~ ornona (kokmwyon J i z ~ar!owaj umy. 



c~~stoehowskie 
ZAKŁADY CHEMICZNE 

Dr. W. Sachs i .S-ka. 
·. Produkty dla ·far bierni~ drl~karld bą wob1y r ·· ·· · szklarni i enu1]j ernL · · .-. ·:. · : · ·- · ,· ·. 

Pa1·owa farbiarnia i pralnia chmniczua 
Ch. Geber w War.sza wie. 

F i 1 j a w Ł o d z l, z i e I o n a .NQ. · 5. 
' MAGAZYN UBIOROW DZIECINNYCH 

)'t-me .i\~~ey\one 

~·-- ------------·-~--·-·----- ·- --- .... ·--· ----~- --- ------ -- -- ----·- .. -- --- --~--- ~ - -· --· - --

22 1

-
. 

Z F ENKE 
't: e :s ż~ 

DOM EKSPEDYCYJNY. 
Fi I je: Aleksandrów pogr., 'J.'oruń, Sosnowico, 

Kattowice, Granica i 8.zczakown. 
~----·-··---·~----- ···----·---- ---~-------- ---

df.-~}$~~~~('~J>5'<J>-O~i5:'4):.".;. 

~ . · . . ausmer ~ 
~ PrzQdzalnia welny i wigoni. t~ 
~ hódź, Widzewska 157. ~ 
.,,,,~AAAA ~~,;::;~' 

_ - ornz -

· T1an1p Gazo"1ych, Naftowych i Elektryczuych. 
Przyj rnuj e wszelkie repa,racye. 

d i 
Łódź, ul. Piotrkowska 13. 

Ili 

I 

•)•,l 
..:...·.J 



',' 1\/I_ :a: 
Pol~cz~n1~ td~f oniczn~. 

. ' . , . 

I,' 

FABRYKA 

PLUSZU I WYROBÓW WEŁNIANYCH .... 

HPBJCY ALNY SKJ',AD 
różnych modnych materyj ·jedwabnych, 

pluszu, aksamitu i kołder. 

WK- ------ -- -~~~,..,..,..,..----~ 
I Najlepsze wyroby cukiernicze w cukierni l 

J. SZ AGIBRA, 
ŁÓDŹ, 

Pio~trk.o~sk..a, :N"2 2a. I 
k, ' ----·-· . -- -- ------- . -------- --- ---·--- . . - ----~ 

'J4 

i' 

.·.· .. 

L. ·. WYSZEWIAŃSKI, ... · ·. 
' ' . T'. MECHJNIOZN A FABHYKA 
wyro~ow wełnianych i kamgarnowych. 
. Głowny skład: Piotrkowska 60. 

· - Firma egzystuje od roku 1870. 

ENDE i ŻARSKI 
' w Ł©JdiZi~ 

Roboty architektoniczne i budowlane. 
-------------

l1ę2!~1WłJ.~„m~ ~JJ~~~BP 
DO ~I HA ND LO 'VO- KO ~f IS O 1V Y. 

PR.QEDSTA YVIOLI~L 

kr~ j owy~h i z~~r~nkzny~h zakfa~lw m1b!urgfozny~h. 
Warszawa, Mazowiecka 20. 



-~~~~~~~~~™~™~~ę 
~ · F.. . BOTTIGER, · .. · ~ 
~. Przędzahtj.ą)Vigou:i, Niciarnia i }'arbiarnia~ ft! 
~· .. u]. WidH~~kR .. ly.' rx~. 1l~7i1457f •. ~ .. 
~ . ..· SKŁAD: Ozie.Ina .M. 501-1. . Jk; 
~~~~~~~~~~~~~ 

J wa :Sm "VV:Eł2i'"Y""::B::., 
Lódź, Hotel Polski.. 

IIundel win, towarów kolonialnych i delikate
s<'iw oraz; wylącina sprr,odaż wyrohfrv~· 

dystylnrni „J„ Fuchs" vY VVn.rHr.awie 
' · J J. > l (Y·••(')';"'of·(d·'' ''(' 'lllj;1rn•(:> 'i (}oyn.a.;1•:·u, '·':i• •. ..i• „, ,,„.., .• , '. .Jr .•1111f, ,. 

• '<l<U-r„4~'l------~~D~ 

:Fabryka haftów i lraronelL 
BIJCIIARNIA, FARBIARNIA I APRETURA - D M . c;. ~:gftc j. ł . ) latsner, .,;,~~~~ 

·~ r 

Kaliszu ___ _d 

ulica · Whbmwslrn ~~ 4i. 

Sklnd węgli kamiennych, drzewnych i drzewa opałowego. 
Dostawa w wozach plombowanych. 

Sklad ntaRiyn i uarz;QdYii rol uicYiych. 
. . Polecają: Pingi, Urnny, ~i<·1·zlmrnlo, .i\11111'.Hl'fli(•, E.it•i·aty, Wialuio1 

Ghtoditiki~d.u 11Ilokn. i wsr.olkln na(·.zyn.itt nabialown. 

BIURO ELEKTJWTECHNICZNE 

00~'11'~\ U;@J;~,:~ "1~ 
~- "'·' 

. . „ ~ 1rwrlstawfriPl~two firmy 

·E3łier:r.1:e·ns & ~a1sk..e 

Skfaa wszelkicl1 matcryałów clektrotecl111lcznycl1. 
ś w. A n d. r z e j a N2 · I 4, d o m F. I< i n d e r m a n n a. , 

TOWARZYSTWO 

s~nlomrowski~j Prz~Qzalnl Baw~n~ i Tkalni 
w m. OZORKOWlEJ, 

FABRYKA 
'\Vy1·ob<')w ba:weJniauyeli siu·~wych i bielonych. 

Skład w Łodzi: Piotrkowska Nu 150. 
!a_.~~ ........ ----~~~~~~~~~~~~-
-----·-·------··---···---·-- -----·····--·---~--~---

s.~koła MUZ'fezna t]/ 

TADEUSZA ANICXIEGO, 
l~ódi, I)iotrkowRka 80. 

K.urs sze~eioletni, grn. nn wszy:-;tl\it'h i1141·rnu1•111;:wl1. ,Huk szk?lny. ro~
p oczynn Rię 1 Września, it ko1ic7.y BO, C:r.1~nrnn. Zap.1~y przy,JtllllJ'l sil~ 

lrnż(fogo ez a.;,:n. Uli ż;,:zn ;,::;,1·zpguly w ka n1·1•la.ry 1 :,;z koty. 

Zyg unt Richter 
PRZĘDZALNIA i APRETURA "r YJl()J) (f~V ,V.E LNIANYCH 

w ~.e:az':t~ 
ulica. Radwańska N 852-6. --\ ti 



~~~~~;<;~~~~~™~~~rt. 
~i ' ··BRACIA „GBHLlG, „.: ~ 

~~t ~ro~ .. ar Parowy or~.!!~!~.a Sztucznego Lodu tJ' 
~ : · ; ulica : Ogrodowa M 291„ . · · · ~ 
~~~~.~~~~~~~.~~~ 

Skład Materjałów Aptecznych i Farb 

; Prowizora farm •. Rm · Preismana 
w Łodzi, Konstantynowsl;!:a 16. 

Polem•. ws.zelkie materjaly w zakrns a11t..elrnrs~wil w:-lwdząc~: Clternikalja,. Wy~·oby 
gmnowo, Srodki opatrnnkowo, Speeylllo krnJow.e 1 ~agr'!:mczne, .v~i~a leczmcze, 

Wody minernlne naturnlne sztuczne, l'erłnmorJę. h„osmotylu 1 l!me. 

Apteka M. Spokornego, Piotrkowska 25. 
Dzierżawca R. Preisman. , 

Worly mineralno 1rnt11rnlno i szt.11ezne. vyin~~ loc:-nicze. 01:ygina.lne plastr.Y ,,Be_Yers
dorf'ti". Przetłuszczone mydła „Proi. J~1clwfa" oraz \\ ~zolkie nowe srodln. 

T e I e f o n .Ml I 9 O. 
---------------· .. -----·--·-·------·----···· 

~\1~~~~*~lnlv~~*~~~~~~~~~~~~~~~lv~lhv~~~~ v 

! ~ Przeasi~IJierstwo ro Mt ouaow la11Jcl1, ~aro wa stolarnia, 
~· Ol·az Tartak parowy 

j Olszera. i Szczecińskiego 
~ w ł,ODZI, 
~ n lica Cegielniana J'i! ~14/32(ia. 

l ~ ~~ ~ 1~ 1~fj~ 1~ 1~ 11~ 1~ 11~ 11~ 11~ 11~ 11~ 11~ 1[~ 1j~ 11~ 1~ 11~ 11~11~ ~~ 1~ 1~~'), ~,~i\~ 

Łódź, Lipowa Nr. 35. 

Fabryka Kamieµi n1Iyńskich, \Valców, Maszyn 
i przyborów iniynarskich. 

Zakład dla budowy młynów oraz ostrzenia walców. 
· Skład Szwajcarskiej Gazy i Maszyn Rolniczych. 

--·· 28 

•SKŁAD JAROSŁAWSKI .· 

L. MEYER WIG.ZA 
Łódź. ulica Piotrkowska .M 17. Łódź. 

, . . Polec,a: . · 
· W_ wielkim w.Yb.orze plóina jarosl. w .róż1~ych szorolrn§ciach. · Męzką, 

damsk~ 1 stołową bieliw~. l\fadapolamy, I'nlpl.otna i Greasy. ·wyroby poń
c~oszmczne. ~e~1y przy81'l)pne, leez staJ:e. Przyjmuje &ię wszelkie o1Jstalun
Jn w zakres bielizny wehodząee. 

• 
Mechaniczna Tkalnia 

KOLOROWYCH WYROBÓW BAWEŁNIANYCH 

Władysława. I-iulskiego 
·w Lodzi. 

BHIN OLD ASSIAN 
Ma1arnja szyldó·w 

i lakiernia powozów, mebli, oraz przedmiotów galanteryjnych. 
ŁÓDŹ, ulica Konstantynowska N'g 24. 

W. Dl{OZDOWSICI 
.·Farbiarnia i Appretura · 

wyrobów bawełnianych .i półwełnianych 
.. w ŁODZI, 

ul. Zawadzka J\r2 5,, dom ,,Y~asi:-y .. 
.··~ 

29, 



CARLO BOSARI i S-ka 
Pierwsza w Łodzi fabryka posadzek mozajkowych 

ii lbełono~Y.c,h (schody il posadzki). · 

Cementowe i kolorowe posadzki oraz płyty cementowe . 
na trotuary. 

· Skład Porth.:mnd„Ce1nenłu11 
('-'l ; / r' . 1

1 . . • -. ~ /"-' 
0

r =~.;= ,LODZ, ul. l:lreclrna ;N~ at. =,~___;_-

CL RRAWITZ 
Fabry]nt i pr:zedzalnia wyrobów welu.i~uprch w „ ' ,v 

t!JDŹ, ~ii. Cegiełn.iana N!! 271 m. 

J kób Feitlowicz 
tódz, Nowomiejska N2 2t 

+:}~~" Sklad h111·towy Hledzi, soli i 11afty. 
,, u Ił. 

przed a z mąk.i 
i~6tłź. Nowomiej~lrn Jii!i 28. 

A.I!! · Eł.osen.1;ha1 
ŁÓDŹ. ulica Nowomiejska N2. 235;9. 

Pierwszy :J',ótlzki Sfofa<l Tapet, Farb, lakierów, Pędzli krr1jo-
. wych i zagru.niezn ych, ' 

J~ RB CH 
Sklad papieru i nmteryałów pi8mieunych. 

Łódź, Novvomiejslm 281 (dom wJasny). 
. -- ·- ----~··-~·------·~·--------··-··---·-----·--·~·····--·-----·--------·--·-------------

M. Luxenburg 
~~" Łódź, ulica N(}womiejska N2 15., ~-<-+-

<Uówny sklad 1mpieru i nmteryalów piśmiennych. Sprzedaż zloeonych 
ram i t1tpet w różnych gi1tunka.ch. 

IZYD.OR LITTAUER -* Ji,Ó DŹ, uliea Piotdwwska. Jl.I~ . ;-t}} ~~~---tr • „ 'J - • @-....: 

Magazyn Tmlu, Koro~ek,,. Wstążek, Pary:zkich rękawiczek, Pasmanteryi 
1 roznych modnych towarów. 

ul. Piotrkowska . .N~ 245 i ul. \Vólezailska .,)! UW. 
81.dad drz:nwa ::itoli~ri!kin~'.1, huclowlanPgo, stelmrtrf\l\ie~o· i dHsek r1'1;i;nych 

g11tunkow, orni w1:.L;Lt karuiermeg-r1. 
~--···· -- - - ---- --- - ---- --- -------

1(1_. FKRrrrRR Wvv~ h6dź~ 
D o m A g e n tu r o w o - K o m i s o w y 

vVehrn., rn·zędza. i bttwełmi. Ubezpieczenia od ognia. 

. l~racia II.eJJtjr, l~ódźe 
F1lBR~YKA CHUSTEl{,f rrRYROTAŻY 

-
. -·~· SKŁADY ŻELAZA ~%><t-

Piotrk<nvska. ;N~ 11-t · J:iÓDZ. · · No\\rómiójskt~ ;N~ HL 

Mi A, SZPIRO I s~{~, 
fabryka wyro~ó~ kamgarnowych i trykotaży 

0 1 j ').I)z· .l z·· . l . .,.r~· ) -+<() ,u,._ . 'J, u. . ie ona .1'42 b. ~-~-
„ ------·--------------------·--- . --

;r1ódź, Dzielna ~ 2[>. 
Sklad maszyn do .szycia i p011czoszniczych, ;,velocypedów, 

oraz mstrumentów muzycznych. · · 
31 



@~~OO~~~@~@OO~~[g@tij;~©,~@~~~'f.:J~\'l}~~@~~{~{~~l@'fiiifiNtif&if$;.f'.'<%NJ~'fjl# 

Karol Juliusz Szulc I 
· Łódź, Główna 18. ·· ii 

.r· · *. Fabryk.a chust.ek ·szy~·e'.l<?~Y..ch. * ~ 
~~~~,~~®~OO*@~~~i!'~i§~©;[t'i:~§J{l)~~iiji{~~~~~t~.:Jf.~M~;:f~~~:i'.ii~ftJ~~:AAl'f~~ 

Oskar Prussak 
t..ódź, Zielona 9. 

Fabryka weJn.ianych i póhveJuianych matorj aJów podszew-· 
kowych. Sprzedaż lrnrto-wa i detaJic~na. 

!@~~~~~~~~~fu..?2<{2~e_~~.:.!~'>~.~d.~al<";,~~f2.r:...!ł:2~:2f!...!&~~~.!.ł::f:)(:I'..~l!!!J 

~ . LEOPOLD ASTERBLUMM . . ~ 
' . . LÓD~ t 
~ -f"·. I!~ln:x~I~a ~~Y:f.il,><'>~'."~~.a-~19a1::~~~2~~~:~ .. , ... ~.- ~~-~ 
[Qj~~C'i@~ ~0G°~<_.:.;>G°'5@(t~G"V0(-.:':-'-·FQ.-:'.:/'\:):.)c~ V~~„~,):;-~Y~< .. (!l e.1.::·:Y'-:::~·r1, c>.'.:Y<.:~>(;""l>~'":.>•..;~ '8·11'.> _r;ll 

SE.RE:JSKI i BIRSTEIN 
4 ŁÓDŹ, uliica Piotrkowska M 64. -ł+ 

Fabryka wyrobów kamgarnowych„ 
---------- -···---·---·"""'--···-···--·····-·--""'------·-·-·····-

Fabryka wyrobów weh1iauych i p{)lwefnianych 
A~ JRl@T1SZ1f L1D.l 
r I 

ŁODZ, ulica Zielona ;N~ '(. 
---- .„_„ __ . ____ ,__„ ____ „ __ ,_,_„„.„„.„„„-„.„„„.„ .. „.„ •... „. „„. __ „,_„„„„.„-„„„.„.„ 

@J~1~1lfl[lj~@.i~]I QIJ:~:~'~\@~~J) 
ZAKŁAD OPTYCZNO-ELEKTROTECHNICZNY 

w LODZI; nl. l 1iotrkowKlrn HB. 
Specyalność: optyczno, chirnrgiez1w i olektrnt<iclrnim·mo wyroby. 

Fabryka pomników . i robót budowlanych 
z granitu, mal'Ilml'Ll i _piaKkOw<:a 

.A. ; U r b a .n .o w s k i e g o 
w J~odzi, ul. Cmentarna ~il 1321.z,, . 

. J. TENENBA UM 
S p e c ·y a I n y S k ł a d O b i ć P a p i e r o w y c h 

· 1,';agnmic:mych i Kmjowych 
oq1z , 8-.1'.'towy S~ład Papieru. z ró:i;nych fa~ryk. 

. . CENY I<' Atm YC;t,Nli]. . .. 
Łódź, Piotrkowslrn J§.• G2. · . .. Hallo1n, nlintt :LuholsJrn. 

1}2 



f:.:::::,~,,,,, .,,,~'=-'1il't1f""'' "1,•;„,,ww~:r-ii··1P1 .... llll\!J:ii1$[~fd.„w•~1ij~~~it9''"~;,~~~·;~.~~1~ ---~ 
IB&~~;~~:~~~i~:;~~?~~~~(f$l'-?~'f0.~~ef...'?-::~~~~'~1~~~->f~~!'l~{~i~,~-.,s'.:1„ i 

1,1.'.,·t·:.~.~11 ! f ~~ ·I~ i 111' o A rn n i t ~Ho n i (\ i n c · ~~~ 1~.11'. „.,. h~ 

i }~I~ w lodzi l~~' 
I '-'.I" ' '\'\-.CI ~: :~ 
1

~.;.~I;.;··t.:/!. ulica ?r3e;arazd Hr. t5a · 1~5.~
1 

t&rf / ~ -~-

l~~j~~ rrzeQd~~ier~two OuQ~wl~M . . ~·i 
'łfil2~;,~~~~~~qii~~I~~~~~J~~~~~~JD~~0'f~~~)~~if~~~t~~1t~~t~\~5Y.iut;~~tfi~~"{i I ~-_:_~~.!'EJ~~~ : ~:;··-·---~~-~.-.. -. ~:~:::~~~::::~::Y-::-.=:!'_~~~i:&:?:.!1~~-1 
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BIURO 
NAJWYŻEJ zatwierdzonego 

R~~~y J~KIEG~ T~WAR~Y~TWA 
Ub ez pie c1z ~ ń :). r.r a1i sp~o ritrw '. :t.o "'r arów 

•. , . ,na ml}rzq; !l'Zękach: ;i ·drągach lądo~ych,1 ·. .. . · 
••. .· i ·, : ' ,, •• o. :r: a: ~ ' : :. . ' .: 

SKLADÓW TOW ARÓW Z WYDAWANIEM ZALICZEK, 
1a.\w~1u1M61~~!br w IS~i ~„r 

przyj nmj e; tr,a:nspor~y d9 1 ws.~ystk~~h .· J.V:iast ~osyii ;,Eiiropej
skiej i Ą.zyatxą1d~J' z vpezp1~9~e111em . ~ q,rq<}z~ ''.i. ~rz~lrn
zaniem frachtów zwyezaJnych oraz obc1ą~onych zahc~emem1 

. do miej s~a. p1~~~z.nacz~n~~- · 
Komisowe za przewóz. ,i premi~-;:JJ.;i.tdiq ~OJiąr;~o\V:ane. T?wary ··prze·· 
znaczone do drogi są przewozone z m1e1sca opakowania ąa koszt: 

. • . Towarzystwa.. . . . 
.Biuro· ~iesci s\ą· ~ ~. Lo·d.zi. 

Pasaż. Meyera 512c. 
-~~~~~~~~-

~· . 

(', 'if ~I~·~ ~I. ~. ~I. ~I. ~. ~> )S. ~I. .• ~.I. ~ .. I. ~I.. -I!, r&_~. ·1.4 ·_1!.4_ *. r~. ~.f:!. 't! {~ * ·1-,'4 ~.42 , ~~ ~"') ..... '.~- 'r' ' ':'i .... ,.":' ':"·~':'·-.:.'.-..,~~'~'~·"~„. :..- .&.~~ ..: ""' 

~· .,. ' . ~roWARZYST'WO Al{CYJNE;·' -~ 

~: W1es Dąbrowa, . .. ~~-
~~; ·._· . ·.. . · .· p9d Loclzią ... ·. · ,. ~~ 
~ . . « 

-~J„· .FABRY·KA· .·· '·~ 
~01 ·r··r.\··., · \' (. .,, I.· \ · -~ .. i& 

~~""!K" ~" 1;J3~ ~y ~~ !i:i' tsJ~~~~~~~~WW"q-t. ~ ·i\ Kr . G' r .;~ ~\. ?;l> ?J,· ?Jr .9;\. ?Jr ?Jr 7J>· ?;ł ?Jr 11Sl, <IR •.ISt 1~ 1~ <ISt <~ "llSl, ·11Ś, ·t&, ISt J 'o ~ 
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(Jl ó 'V 11 \T R }{· l .ll 1 t .J k. . ' h1 ( 

żYRARD~ SKI 
ulfo:a, J?iotrirnw$ka.,! do1m, W'let.s.ny,, 

Polo?a.: HuwarHuch: . Plclt.na hielor:e, :l{re~~s nied:°bielmiy, Pl<'ituo na 
prze~cH.n'ad;ła, Przo1w1m·adła w tuzmauh, Chustki do noria, Riaciniki 
kuchuune l a<larn.;1szk.own, Serwety ~tołuwe, Serwety do kawy, Ser
wety dese~·owe~. (.:.ranutury do kawy i herbr_d;y, 'l'kaninę kanwOWf! do 
w~s1\ywapm, So~·wety ~!() wys:liyWania, Fart;uchy i F'artuszki dla 
dzte.m, Koklry pikowe 1 wa1mv~i, Płnszm~e k:ą.pielowe, Prześcieradła. 
bw1olow(;, Hęcz1~iki k1wi~ilowe, Scierki, Płótno na wsypy, Płótno na 
powłoczlu, Drylich pośmelo,vy .i materacowv Płótno na spodnie 
D I. l . . ·1 • ri • ,1' ' ; ry '? i w pr~sy na, swmn o; 1 kamny na suknie, 'l\~lla Russa, Płótno 
~ntrohw11iorskw, ,. Pło!;n~i na koszule, 'Pkaniny _na lrnmizolk.i, Worki 
i Wanlitwhy, : ~1enmlu gotowe, Madepolamy 1 Kreasy, Barchany, 
Bawełnę na pouczochy .. Płótno surowe na rolel;y, Firanki oclpasowane 

i Firanki. na łokcie. · · 
"\\ry:a:oby })Oli.ezoszullez4•. 

P o c en a c h n i z k i c h; l e c z s t a ł y c h. 
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'· .. · .. : ,, 

. ST P O S, I·· 
SKŁAD , , 

Win, Towarów KolOnialnych, · DEiikatesów 
-- o r a z· ..,--

HERBA TY t CYGAR HAWAŃSKICH! 
· Warszawa, Wierzbowa Ng 9. 

Wilno, Prospektśw. Jerzego, Hotel St Georges. 
Łódź, ulica Piotrkowska ·:M·· '65. 

lH~~TAlJ RACY A N A P IElt\VSZKM PJJ~TRZI~, 
pałac Geyera. 

--··"''' 

~ &'°~c>r"~~- G "i'j~G "i')~ 

·~ LHO LL B c~. i 
~· . PRZ~WZALNIA , 

~WEŁNY CZESA~KOWEJJ 
~ . W Lod:z1 . . ·.~ 

• .~ C) ~G'bi' 9 .~ C? s:f!2.o. Q ~. • 
„. 

TO vVA ltZ YS'l1~V O AKC Y :J N I~ 
ZAl{LADOW PRZEMYSLOWYCH 

·o 
w Pabianicach. 

r 

MECHANICZNA TKALNIA DAMSKWH TOWAROW, 
hr~larnia, Wyk~ń~alnia I Drukarnia 

wyrobów weJniauych, ba"·elninuych oraz chastek 
kaszrnirowych: · . 

. · ... ·Skład· w Lad zi ,·· 
.,,. ···. · · Piotrk.0wska·· 34~ · · _,~· :·:·· ., 



z 

I I'; . • : ', 

Gubernia Piotrkovv.g 

r ą d · gł 
ROUBAIX (l'.lf ra11cja). 

" 

A~h·e~ telogTaJieiny: ii g 11 '1' () M 1 t () l l J t A l X.' 9• 

. I 
ltl" 

ła · a 

w S.~·Pete1·8łH1n~n1, 
'Var:-;zu w· , 

i () t }{ o s : 11 
SKŁAD RÓZNYCH METALÓW. 

Miedzi: Mosiądzu: 
Blaehy, 1l11a, 8'1.ltle, mied); pła~ka. ' llla>'liy lll"oi..z111; i t.imlia::„11·,, \\ ri'•.l-
Q k r.-:!;g:h~ i k wadratomt, drut rnie:'. i ~1:i«·li wym;tg<tUY"h nnl,i:"li. 

dzim1y.wszelkich w)•miarów. J :11'.;:~1:,\;:~'.';-t;~,~;;;„ 11 y 
(~f~Q~~I~ \S'l{~~JJ1\,;r ©lit~~n1" 

Skład żelaza profilowego dla budowli wysokich, fasonO'Wego i szyn różnego gatunku . 
. w· r· ·~ . • • k . 8' t l J 1 y-rruen1a l JlPUJa s~are . ma a em 



.. „ 

~)~' 

.. 

( p R Z E Z O R N O Ś. Ć) 
W Wl&lRJ~,BAWl'.Bm 

.. . . Ubezpieczenia na życie i od nieszczęśliwych wypadków. 
TQ\Varzystwo „P ro v i cle n t i a·" jest oparte na zasadzie wzajemności. 
, ·. Ubezpieczeni są członkami Towarzystwa. . 

z ]{aJ>itałn przeznaczonego 1ia <lp\·idendę 1ihrz11ieczeni otrzymuj:} 7011/o. 
Toi.varr.ystiwo „ProviLlentia'· wydajfl na 1wjlr•pszych. wanrnkac:.h zaliczki 

. na polisy i po:;; j'.~zki na rnchomot1ci. · · 

';r, a Jo :;, y <"i c• J <• rr O "'\V H 1' ~ Y ~ (. '\.Y a: 
Kai·ol Jl.kttr!eh.. i I:uopold Ji)·o1!(1J~ hl\rg.. . i I[, .W<1Wu~IH:i·g:. 
Ko11sta11 t.y · ( lr11'1;k1, ! :-i. '.\fatansnn 1 :-iynnw1e, 1 .lu!Ills:r. Vv nrtli1:1m. 
E1'1war1l fforl1sL i Ka.r11l S:r.lnnkit'r, lir. To111as:r. /'.;11J1oy:--ki. 
Hr~ ·Lnilwik l\.ra.-;ii1ski, 1 · Alnksa111Inr Turniur, 

Jeneralny reprezentant na tódż i okolice 
llordliczka i Standrowski, ul. Średnia 21. 

'' 
.... 
o 
"" H.nrto\vy sklad t-;zyb lagnrwych. ~ 
,.. 

Szyby matowe, kolorowe, kryształowe i deseniowe ~ 
T/J wszystkich rozmiarów. 

Przyjmuje oszklenie budowli. 

I' 
41 . 

... 
ti 

!! 

'j ,,. I 

r 
ŁÓDŹ, 

:a.t.l:i1sza N2 l.. 7111 

TÓKARNIA PAROWA. 
. , • Spe.cjalność: • . . lil 

,SzpuUi:r dla pr:zędzalnr i tkalnL !:
1 

.. ·. 

' . " ' ' '. ' ' . ' 11 

KOLA TRAN~MJ~~YJNE . ANIERYKA~~KrnGo ~Y~TEMU, 'I 
PióJ~ni~~! Zr 'Jis;d,n1~i

1

1 S13t1ukt · 
) ~ c 

·~"':''=~~="::'.~:"':':''' ''.:_: ··---~=·· __ ::,_„ ___ - -.. -===-·==·:'. .... ~:=~~":".'"'''''', ·=·~·~"?"=::':':=:.:'.::::~~;~~ 

KANTOR i SKŁAD 
OPOCZYŃSKICH ZAkŁADÓW WAPIENNYCH 

. . T TI . 
Sprzedaż burtowa i detaliczna 

Wapna I-a; gntu!1kn z zakfrn1ó~, wlnsuych, Ce-
1nentn z fo bry lu ,;Portlnud", Cenieutu „Opocz
no", znauej z dolnoci swoich wyrobów ora7. 

innych n1ater,juUrw budowlanych 
· -~ · ·· · · po cenach fabrycznych. 

~ódlź~ E0>]ejow1 $1~, dlo)m wlaismy ® 

:. · Połączenie telefoniczne; · 
j,, 



J' 

BO&AT Z OP RZONY·s 
wełni~to,y:~h ·i. jcchv~tbnych. lnaterjałó'VV' Cb,t'1Jjltfah.„ 

§tale Nowo:-i;J.~i !'>latiWUOW(~. 

DY\VANY, LAuvgrtr, FIRANKL. h.OLF~TY !\nL.iu:vv~~ i ~<J!,
µ;ranimrno .. AKSA.lVH'I1Y •. ~)I_,(TS~lj~ 1.w. okry~'-rn~., ~)1!'.10T~A~ 
l\IA'f1 E~ R.J A.fJ y PO DHZ I~ \V hJ n·\ Ij~ . Jidrn .. j.i ~z I mW\ 'i o -· 

. VVAUY l\:ONVJGIH)Y,JN K 

. 
Ob ług su~·n1 

s Rtr Tr~.J\ i K(Ht 
l\rnjowyel1, zng11auicz11ycl1 j wyrolJów wtnsuycl1 

li 

ZI 
ulica Piotrkowska M 89 

vis-a-vis domu p. q', Szteigerta. 
-··--· --·~·„---·-··-···"·-. 

Po cenach fabrycznych.Q 
Ceny stałe. 

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

44 

,';I 

Wyrabia ·Plusze meblowe, wagonowe i dmnskic, Obrusy 
pluszowe, Kapy, Portjery, Mokiety na miarę i pasowane 

do otoman tureckich. 

J eayna W Rosyl faorYKa ~luszu lnianego (~ elours-Joute). 
Fabryka egzystuje od .r. 1883 i pierwsza w Rosyi zaczęła 
w.yrabiać . sposobem mechahi~znym towary zbliżone do pluszu. 

· · · ·• .. · ' ..• Skfad fabryczny ·w· łodzi .. ··· · 
·11lioa,'·'J:i1lj1isza 28„ do111 ·,vlasny. 

45 



K~ięgarnla· Tow. 1~0świata~' 
p. z. M. l~TTINGERA . 

w< Łodzi, ulica Dzielną. .J\{2. li, 
:i>.osiatla: 1) Wielki asortynwnt I5>:i.ą~ok w .ifi;r,yl~ach: polskim, rn,skim, 
iiiem1eddm i f1;e111cm:1kim. 2) Ks1ązk1 w .wydm1m_cl~ . o;r,t!l~lmyclt, ~d~P: 
wiednle' M podarki. Ks,ią~ki dla ~zioci I·. młod,zl~~y;l _i.lJ_ r.odr~~~mk1 
1.' ·• : · sżkolne do wg;r,ystkielt t11te.is;r,yd1 ;r,aktaduw JHtnk1n~F:h· · · 

I:>J.·zyj1u 11J t• pr•.•n1uu•~1·at•; n:\ 'vl"!zt':ll.>:~t· pisnun. 

vYarszawa, Leszno .N~ 4:. 
Rekomenduje Jię 

WYROBY .St GORZKIE.GO: 
l) Arng·o na wynisze1.enio IHll"isków, et~nn :Jo· i f>O kop. ~) .Exsiccims, 
ltygjmtiezny proszPk od potu i ntlpnrurnia cinla, l'DJla 2il i +;, knp. 
:\) Conserrntor do wz11wcnim1h1 1dosr'11r i. 11t11mi1icia l11piP:i.11, rnn:1 i~> 
kop., l rh. 20 kup. i 2 rhl. -~) Agotol, proswk 1lo k1>ns1~nv1rn·anin 
zQb1)w i dziąsi'I, r1~1rn :w i GO kop. li) Venus, p11d1;r liygj1\ni1·1.ny ni1J-

dnstrzegal11y, Cl\fJil, l~,, i.JO i 50 kup. 

Łódź, Cegielniana 8, 
podejmuje się robót malarskich w domachi mieszkaniach 

J>rywa tu ych. 
fJ J!Jg~11stuje 'U' Łodz'i od 1·. 18 90. ~ł 
~;-----~ 
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- - ·--·-·~----·-·----··-- .... ·----------·--···~---· - - - --------·- „ ______ -

Klemens Oelssner , 
Łódź, ulica Sw. Andrzeja Nr. 14 .. 

INTBRHS AGHNTUROWY. 
~arby a:n.i1i.:n.o~e, 

· }faszyny i tV elna. 
47 



... PRACO\VNIA, i SKLAD MEBLI 
pod firmą 

„s -N I :Ł 
w vV ABBZA vYIE, 

ulica Mazowie'eka NQ.- 20, róg Berga, 
.. . . dpm, J. w. ordynata Hrabiego Jfrasińskiego ' · 
. . i . . ,- \ ' . ' (w~jaqte: fronto:'W:e :i J;iramy) .• '. '. r ·. 
'[>_oleca rożne 'm:eble wedlng · n

1

aJnowszyc11 rys1inkow i rnodell zagrauicz„ 
~iJ:ch;· po cpn,ach nt_ożliwi<:.. nizkich:, Za dQbrot\ -przedmiot'ó.w fii'ma g\va.:. 

-- · --·. ··· ;,. ·. ·,.' · ' '' · ' -rai1tuje. .· · .. · ·.· ' ,.. · ' · ·, · 

ADO,LF .·RICHTER, 
~KŁAD'' lkTYKUŁOW DO ITU'tKff TE@NICZNEGO 

łódź, ulica Przejazd N~·. 4. 
Warszawa, ulica Leszno N 8. 

Białystok, ul. Niemiecka, dom Horodyszcza. 
. 

~~™~™~~~~~~~~ 
w FABRY'KA ~PIECÓW ~ 

. _·_JA~A .. ~K,R-iUZH ··, .~· . ,~ 
Ł ó ~ ź, u ~:1?:'.a_ /'.lttl j_:tts :z~· .. N~ 3 ~,. t~ 

poI]C,aNę·cę el1lflilJ01vJ.1.~1·e.· ._b._ 1 __ 1:i;.to.rgl.~1_d.·l.cie··.,_ .. ·st ... -~~·o_ .. 1uemy1ck1ę; -11111Joh- ~ 
lco;ve·,,: Jak? tez kp,gnnł~i.;' · Jk: 

~~~~~~~~~~~~-
4s 

.Farbiarnia Wolny, Ba~1elny i Jedwabiu. 
'rll! t@®~rn\) 

ui i ca i ko łaje wska N!ł. i089a/16. 

Skfa,d lVfateryałów Apl.eczn;yoh i Farb 
prowizorn f:-trmanyi 

.IP 

I„ódź, .ulica Olówna 51 róg; WidzewskieJ
9 

poleca: · 
_:Wody 'm_inr•rnlne .1vpi·of1L 7:e źr6de1 Nprowarl7:n.no L<dcir,,;t\"'t h"i·ow 
l zagr_·n111c:t.1t.<!, \Virrn l1;czniczn Pr• rfuJJH'ry··n ·1 i\i'y ·1··· · '(J' '1· '' · 11:1'. '"! .1 tl 

I . · . ' ... ''' li<l. l\Vf' -~!Cf']H"'t 
pntwL znvy t,ra1~ l'.)C7:1l!C7:Y zo .s.'zwecy.i Ocnt;" winny i s•iirvJ / , .··' >' IP1· "Zf'J I' ł . 1 ' (" t ' . . , J dL1U\\ Y' z Jld,J·· 

, '"'" ·L>I·yn J1!S awa. Koilir:ltit po cc•11ir fahtytznrj. · ·' 
-·-··:"-r-;·~-.-~---·-~··~----·,4·--·--·-----··--. 

·~~~~c~~~~~~~~~~" ~~t 

~ FAllRY~~a~~!!:wp~~~~NYCII l. 
ulica Spacerowa J\R 1. ~" 

~~~~si...~~~~~(; ... 
····---------------·„---------·---·----~---„---·~----~-.. ,." 

' 4fJ 



Przoosi~oiorstwo roOót asf alto wycli i ue~ar1skie\1 
lj~\~~@ll~~li 

Łódź, Dzielna .1\7! 34. 

SKŁAD IiURTOWY 
Smoly, L11ku, Tektury asfaltowej, Cementu, 

Ceo·Iv oo'niotrwaiej i t. P. o ·' f:'I 

oraz reprezentacya Wschodniego Towarzystwa T1•ansportowego. 
Lódź, ulica 'Vidzewskri ~ 59. ~ 

~~ ~· o „~ < ~· ~~ _,·>~<,;, ·~ '(.;"•,,:. ~ > ' > ·~ <, V • ~·· p;,. WWWFi* 9J,· ~"-W 7J•· *°* .,l'l. ł& -.& **°*"*°*° '" ~ < tv 
---··----.----------- -----------

OL &BBLIC 
ŁÓDŹ, 

\ll]i~I Pi_@trk~w~k.fl !I Zll3ir-21l5® 
Egzystu.i e od 1842 roku. 

: Slilady Hurtowe 
TOWARÓW KOLONIALNYCH, CHEMIClNYCH 

-i-

FARBIARSKICH, 
NAFTY I OLEI MINERALNYCH. 

:~ 
I S. Czamański, Łódz, 

u 1 i ca Pi ot r ko w~ ka Nr. 9 6 . 
. MECHANICZNA FABRYKA 

ws!~Yiok jcd wabnych, p1iljod wab n ych, Taśmy lylrn w ej (Jl ostb and) i p 1 ocionoj. 
· ~Nag1•ollzona sreb!'nym medalem na Wystawie w Niżnym Nowgorodz~le I 

W l'OkU 1888. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



19 
' uJ .• fu}. Bened11J„~t a M li_9 doffn i1,' lf;;,-qn1;, 

pomimo pożaru tloxtarcza bcy, zwłoki 

ARTYKUŁY TECHNIGZNH I llUDOVVluAl~ 
Wykonyvva 

roboty deknrskie i asfaltowe, iwd gwarancyąo • 

próby 

magazyn Moskiewski 
! !i P ~ o ·& u· Ir o w s le 21. ~ 5. 
Oddzial Detaliczny 

Sldad11 f~mml«ddurnrn~o 

JÓZEF GOLD A 
ulica Cegielniana .N2 82,. 

poleca 

1\)rebki fn,ntazyjne i zi.yyczajnn, Torebki pergamiuovn'~ 
i z cynfuli<~ ora,z wszelkie opa.kowania papierowe dla. 

każdej branży 

po cenach przystępnych. 

,. 

Sm Zm JB~Eiq~'.I:!.'[JA„ 
'Skład hurtowy nafty, olejów mineralnych oraz soli i śledzi. 

Łódź, ul. J?rzejazd J\!l '12 (nowy). 
Kantor przy ulicy Nowomiejskiej .N'~ 11/8. 1ł1elefonu ~~ 3n i 378. 

. Zakład Fotog1•aficzny E; 
-!

11
S AND ME JI R~; i 

·-
1 w Łodzi · ~ 

~ ulica Konstant;nowska ~ i ~ .... (drugi dom nd Nowego Hynku). · ;; 

.,;; Wykonywa pori'ing najnowszogo ~ 
„ ~ystnmu wsllelkitl 1.1ljęcia: wizy-

-.~ to wu, gabinlltowo, portrotowc, grn- i 
·~ py familijne, konio w Liegn Hp. :;:-
i Zdjęcia sposobom momentalnymł ;: 
""' Niepogoda nie robl różnicy. ~ 

K OL IDE 
Zakład Mechaniczno-Ślusarski 

przyjmuje 
ZAKŁADANIE TRANSMISSYI. 

Spe o y al n oś 6: 
Wentylatory i reparacya maszyn tkac

kif•h, pl'Z(,!dzalnydt i apreturowych. 
ŁÓDŹ, 

ulica Św. Andrzeja M 19. · 



Zakład chemicznego prania Garderoby męzkiej i da1nskiej r 
· loe!Zi p:ri.."Lcis. takcv;;rej 

Karol Szczepański 
0

Ł ÓD Ź, 
ulica Średnfa M 23, diem S. Z. Berger.au 

·-~·-··--"'"""~"·-- -- ~--- ~ ~ - -

M . ·M t OBICIA J>APIEJHO"'?V'E J a1so11 ) argo l . polecnwtolkirnwyb~rze .. '\ 

P
. t~J/ ó 0,lź:„ ('9 ~KLAD OHH'. PAPUJ10W11 Lłl 10 1 

rnws \o ' • Ad 11 lfa Butsc hkat Pasnrnnterye, koronki, wstqżki, tinln, li 

w l.01))'.J 

ul. Długa M 95, l'óg św. Andrzeja 

wal' hl arze, r~lrnwiczki. kra,Jo\ro i frm1cH
skie, gorsety, Jnvlaty. I\apelusr.e dmnskio 
i dziecinne. Woalki, karotki teatralne, 
szale, bluzki \Velninno i j1~rl1rnlmo, poi1-
czoehy welniaue i jedwalme. Chm;t.ki ko-
ronkowe, fartuchy dam8kin i dzieciuno. r n szt ki w ka 'id n.i I i f'. 7. hi{' r11I1· k 

Serwetki i LiU1fry. 25"fo do 30u/0 taniej. 

Józef M. Friedman i 1itta uer 
J1Jódl!:, ulica. Ccgin.lu.iaua. 

FA 11 n Y KA '" Y J{ o 11 o w vv Ji: 1, N I A N ·1, c 1r. 

LÓ:OŹ. 

ulica Piotrkowska ;N~ rn. 
MAGAZYN 

OICRYĆ i SUKIEN DAMSKICH 
oraz 

BROWAR PA.ROWY 

WALDSCHLbSSCHEN ,„. ' '., ' . . . . 
"Vt7 ~<:>dzi„ 

FTOL ' >' 1 • I 

N aj Ie p s ze i n aj ta ń, s ze oś w i et I e n i e. 
łUJdź,, Ś•red/n/la 3/J. 

54 , 

no-we szosowe i półwyścigowe mo
cnej budowy Jadnego modelu polec.ft 

ZAKŁAD MEOHANIOZNY 
L@) W(l)LSKIEGIO 

średnia M 25, 
oraz; ppHirLda na s](l:iLdzio zap,asowe cz~śei 
i gumy lln, rowerów 1\r wielkim wyborzo, 
celi y przystępne. Przyjmuje rlo reparaeyi: 
ro\very, masr,yny do szycia. drukarskie 

1 litogrrtliczne. 

Rejnhold Horn 
Księgarnia i Czytelnia 

LÓ:OZ, 
ul. Piotrkowska N~ 144, 

róµ Ewangelif'kiej. 

SKŁAD 
materyałów piśmiennych ry-

sunkowych. 
-----~---- -~~- ·--·---·------·-

H., ,S~ NEUMAR K 
DOM AGENTUROWO-KOMISOWY. , . , 

Główna Agentura Towarżystwa Azowskiej Żeglugi Parowej. 
:,: ' Ulica Be111edylda 9';. 



, 11a ocz:y 

D,~ra Włe ,GarUńsłdeoo 
w Rosyi i :Nimllez1~1·.h dyplomowany, ŁÓDŹ, 
'vycl1nwa,uiuc „Uuiwnrnytntn Ber!i1i- ulii.c~~ 11.iotit'Rrnws]rn 93. 
skiego'', mimizlm przy nlir'y Piotr- Od 10 d(l ; 1 i od l) do '4'. 
kow:,;kinj .lt~ 2fi, obok cnkiurni p. · · · 
8zrmigiorn, w d.ornu !mi.ci „Szro- Łóżka; .dl~ chprych1 

terów.'' prywatnie o godzinie 4 1/2 • 
. st-iarCl1łatcriałóv/-ai1tecz;!ych, raM;; śrociiów !10 użytku-~oniowegoiierfumeria 

1udwika A.skana.sa w hodzfi 
. ' ·, „,' 

Zawadzka .N2 12, doni D-ra J_Aikiernikn. 

Łódź, Cegielniana N2 7. . 
Farby anilinowe, ali;1,arynow0, indygo, eksfrakty farbiar

skie i inne przetwo,ry chemimme. 
--------·---·· „ ____ „ ___ ,_,__.______ _ ____ .„ --·--.------------- ___ _.,. 

Fabryka Mechaniczna Farbiarnia i Pralnia Chemiczna 
WYROBÓW 111/EłNIANYCH gardero~y. męzkiej i damskiej 

or a 11 
bez prucia · 
. . . ' 

A. D OLINS KI 
Łódi, Północna 14. 

P,o,~t.y'ell' i Se.!fwe.t; Sz,~w~Q:towy@h 

„E. rRANK & ~0" 
FILIE: 

Ul. Dzielna· ~ 3 L 

ŁÓDŹ, 

ul. . Św. Benedykta J\f2. 74. 
Skład Piotrkowska .M 79. " · Konstę.ntynov;rska ~ 6. 

GG 

_FA B n y K A 'V y 1ro J1 ())V \V]~ Ii N I A N y CJI 
ut Upowa 85. Skład: l(rótka 4. 

SKŁAD 

ŻELAZA i NA.WOZÓ\V SZTUCZNYCH 

firmy 

3Mf i&.:tr:~~R ':€~ · 
w Łodzi) ulica piotrkowska .M 758/103, 
pr;1,yjmuju wszul lcio 11amów ioni11, w 11a
kre8 Jnt,oµ:rv.fii w1~hu1liąco. Ztijęda na 
mit~ś1•ie, t. j. w i1lukt'nv, osób pośuiiN·tn y\'.11 
it1l. Ws1:ulkio itljęcia wykony1rnją '1;ię 
.spnsollum 1110uw111.al11ym1 najlnp~zumi a
parala!lli. Cnny pr:;,y;1~1i1rno. Wykoiłczeniu 
dosko1rnJ:u. /'.~tkta1l pr;:yj1n11.k 11czniów 
i 111·.;1,e11nil'.1\. hoJornjn 1:1i1! fotogrnfit~ olej 

110 i akwarnlą. 

· Pfaa~ ~l1knj~ 
w pnw1-,il~g11 15 I1~ke.y.i po pm win 

chnmkiim· pisma. 
kaligrnf 

lhiod n hujg:1 pJ:ei pl1~1:ą p11 ~ni~rmej <~tlni@. 
lHic<t Zawaułzka M 27. 

----·-····-----·------ -·· -·---~-· ----·-·•h"-····--·-·-~----- ·-·- „._ -·· --··-·- .. 

Zaklad v~)tografiez1ty 

mS 
Ijódź, Piotrkow Hka 20. 

---L-EON-NOWIŃS-KI-- -Jó~ei-"i&;;~jai 
ŁÓDŹ, 

PiotPkowska, JV.9 12:1. 

DOM AGENTUIWWO-HANIJLOWY 
Speoyalnośe: 

Artylrnly tochnicz1w 1Ua. tkalni nrn
chaniczny eh i przędza I ni o r11z maHzyn 

p1Lrowyeh. 
l'<>łlfozenif1 telef'<>niozne. 

PAROWA CEGIELNIA 
w os. Nowo-Chojny pod Łodzią 

oraz 

TKALNIA MECHANICZNA 
wyrobów wełnianych i hawułnianycb 

w Lodzi, 
ulica Piotrkowska 556/l.60. 

Wa]fis1z. i H1:w1p.twur~e1t 
Farbiarnia i lppretura; W,yrobów. Wełnianych'i Bawełnianych 

w Kons.tantynowie pod Łodz,ią. 
57 



WJłączna ~1irzedaż ~oll 
z. Warzelni Hr. Efimowskiej 

w Ciechocinku. 
Repre.zentan t 

W. K~s~ak~w~ki w ~~~zi. 

w Kaliszu, 

FABRYKA 
· WYROBÓW POŃCZOSZNIOZYOE: 

~ 
Il~ •\c ~~ ~~ 

Łódź, Piotrkowska N!:?. 60. - ·------'--- -- ----ffifl:X:XB.X:~:X:05<'......9-...:X:B.:X:-_Q_,,_:X:f.l.(ol:X:......sL..-X:c-t'.X:..._Sl..;._:X: (ol':<....-...ll.-.'< &:Xx§L~ 
~ 1\1.f„ ~ab..a,:D!.o"V\7'ski ~ ~ FABRYKA (JHUS'fEK i WYROBÓ.W. BAWE.ŁNIANYCH » ~ ·· • · · ' IAd.ź~ Cegielnia~rn .N!! 49. · · ·~ ~hrr99B;o:~~<:,:B:Q:-:+!.f-~·(i)'~~<:>B'lll~6-:-:'<:::1J<:>~. ~:ows~:():·@<><>@!l': 

58 

CUI<II~RNI1\ „Z. KONRAD" 
łt1ó<dlt,; Nf owy lym~k~ ------

~ly. . Schónfein et Liwenstein -,J~"'
1 

'

: FABRYKA .MECHANICZNA 
· Ł. ó d ź, ul i ca Pi ot r ko ws ka N 93. · . 

' 

„ . . --}vt, • BERLLŃSKI . . .. • •·· ·. • 
Skład odpadków welnhmych, bawełnianych.i trykotażowych. 

S'PPzsClazs i itu:puźS. 't.P$.ZFJQJ!;q ilośó.. 
Łódź, Południowa 25~ · Poł~oze11ie telefop,iczM •. 

59, 



Adolf S. Landau · 
. SKŁAD 

PRZĘDZY BAWEŁNllU!EJ 
-i-

ŁÓDŹ, 

ulica Św. Andrzeja ;M 4. 

T1 e I e ro n. 

A I 

60 

n 
~ 

FABH,YKA 

"fi>órU, 

· Pioi'rko w.r;;!ai q°j 8 
(rlom. Tcw'nbonnw). 

IBDIA 

J t''.l 
1ro" b-· · I e'[lf,'l„ (Jll. .. t~ .~ w~ 

li
1

AURYKA ~VYRO B(nv HA 1Vl~I_JNIANYCII. 
---~------ --~----

B 1~; JfłJ. I~ 11\l ___ vf--J: O llJ; z; I - --

.&~~w"ti~~~~vc"I~}~~~~~~~~}~.»: 

(~b~J _J. . El~ f 
111 \ r3J> v1• 1 Ji., . l ']_ \, 1 \.il ~ 

MATEH ~AŁOW llt~ WATNYCH. ~~ 
ł., Ó' D Ź, ).il 

filfort;rtlww§Jrn · ttO. f 

ł ÓD Ź, 

u1.t Pi01bkow~k~ N'~, fil~t 

l{ ~łrł VKA l)J. f:J(1
'1U · Ul } {, I. - i . 1)/1 ~ 

)ó;ef Cgi3 tą; }(ljowle, 
~rt~1~l~~ T~~t~~k f ~~Rn~ ., TrT~NIU j r~rlt~~~~WG 

------.- ~-- ----- ------·--- ---- --·---~-„--··-·-----,_.„.-·----.-·-·-··--·-------·---·--··~---~--

Jakob Hirszman 
Sf\tAD 

Pa.piel'll i Mater'yałów Piśmiennych 

SKŁAD 

w LODZI; TOWARÓW MANUf AKTUROWYCH. 
uUoa 'I)i.r:yf.:1!l'lcnDsltcr, .J!r. 8'1, en gros i en detail. 

t ó 6 ź, tUHĘ G J HA ND l OWE. · 
9 clrutem szyte. ulica Nowonriejska .w. 

'-----··---------·--·--~--·· -·· --·-·----·-···----··---------~·-------·---------····----------~ 

r--A~ EiIRSCli ANN I SKMJJ \\TYlWBÓW MANUl<'AK'l'UIWWYOH. 
\ tódź, Piotrkowska 2i. ..1: 
~~~·~---,···=·--~„··-·""'·"~·„„-.~„,"='"„'="·'~=»=•-„„":""„_.. ·~·„~·--·„„~--~-„ „,; 



LUDWIK GLUCK 
Łódź. ul. .Zielona M B. 

I N 1-' I~ R E S Ił A N D L O W O - K O lU I S O W Y. J la.. . .~ 
Skład Apteczny 

A. J. MIESZCZAŃSKIEGO 
Łódź, ulica Wólczańska 78. 

Telefonu .Ng 436. 
Polnca wszystkie :1rtykuly w zalcrcs 
uptelrnrsl.wa i Nżytlrn domowego i t1,i:·lt-

nicz1rngo w1•.lto rli:ąee. · 
f Hurtowy skład pożywienia dla psów. 

B,eprezunt.acya i Hkla1l glówuy najlep
szego proszlrn do .z1ihów „Dentip1tnt" 

· fl-l'll Kuszutskiegn. 

poleca 

bogato zaopatrzon'r skład. 
koszów do kwiatów, clo bielizny, podróż
nych i ręcznych, mebli plecionych i t. 11. 
Obstahmki i reperacye uskutecznia 

się prędko i dobrze. 
Ceny un1iarlj:o'"vane. 

Lódź,. Nawrot· 4. . . . 

-~··""' -·~·- ··--··~--· 

Fitbi'yka nowych rowerów pod mark~ 
„s OKÓŁ" 

oraz wszelkich pt'zyborów do nich 
' w I SIERPINSKIEGO 

2.:Jdi, ul UJMze~osha ... Jl& 86; 

poleca rowery i tanrlerny najuow
sznj konstrnkcyi on1,;1, \l's2elkie re
pnni,cyo w zakrns id1 wcl10dzą;ce. 

Za trwałość fabryka gwarantuje. 

Towarzystwa Alrnyjnngo 

GUSTAWA LORENZA 
jakoteż: i innych towarów. 

· . ł<. ó ·n ź, 
\1!~,„ ~i\01t.~kO!WS~6lJ 5HDJ. ·--------- . -- ------·------- -·-~~[Ę;~~~[!J;~@i~;;.:~ró~~~t:i~il~f[j~l~IPl~~n 

L~1 Ludomir Wąsowski · :~ 
~ · Artysta rzeźbiarz. · lJ 
~· _ J{~nstautynow~lrn 57. . : Cmentarna 22. U 
[g~QJ~J'.ll-==;::rn1~~fll~ii~i:l1~m~i:l~Qiqfil~t~~91~rn~fi1q:gi~QJ 

· . lIJ)„r, RlaJB]NST'E]lw ail~us1z~r 
l,ódź, ul. S1~ednia J~ l, gdzie Hotel Nie1niecld. 

Przyjmuje od 3 do 6. 
()2 

WJ1I10lJy ~l(órza110-Gafa11teryj nc FABRYKA 
- i -· 

PRZYBORY PODRÓŻNE 

An ~EWAND~W~KI 

chustek i wyrobów wełnianych 

. Rosengard 
. ŁÓDŹ, ~6fH~~ 

~~~ea -~wtrkowska 88. ul. Cegielniana N 18. 
JrABJ{-YK~l WYJHYBóW-KANIGARNO~VYOH 

zc)loma Epsteina 
Łódź, Oeg'ł:elniana 2 7. 

.mr~~~~~~~~~~RJ~~~~ »~o:><::,ooo.:XX>oo0.z~~~oo0~% a - <> --....::: / V <> 

eI(' i ru~n.~ i B~r.lin~r~l~u J~ ~ MBG.~aniczna Fabryka . 8 . t , · 1 2 WYROBOW WEŁNIANYCH ~ ·. D1ABRYKA j .:;, , . ~ 

p )) l . 3 4 s1S Ł ÓDź, . ( lH mowa ' 'to I ~~ ulica piotrkowska N? 66. 
. ~~~~~~~~~~~~ -- ~0000000{)'\X;>~'\J<k>O-<x><I~ 

A. Magazanik i Sz. O. Reichstein 
'Ji;,ócU, 1.:dfoa ]9iofr1tows'l:ta. 118. . 

tbryka __ wyrobó·w welnianych. i baweinianych. 

J. !~~.1sK i J~~trr RA~m~wmzA 
oustantyuowska .N~ 8. 

Hurtowy i Detali~zny Skfaa 
in, Spirytualij, Towarów Ko
lonialnych i Delikatesów. 

w Lodzi, 
ulica Piotrkowska. ~ 44. 

Biuro Centralne 
W W'a..i'S:Ziij,Wia,, 

P 1 a ci T e a t r a l n y. Mi. 1 1. 



W. Guralrllri i IvL Ct Gra we 

~"'abryka pluszu oraz wyrobów kamgarnowych i konfekcyjnych,. 
"·--~~-····-------- - -··-----·---···- __ _. _____ -- ---- -- ------- --·-~„--- - ----·-„----·------·----.----.--------·-·-------------· 

i I S. w ~inr Bi 
I(" LO/J/:f, 

FABltYI\'A 

ClllJ~Tl~K f\AWJ~tNIAN\1GH, 

łiA ;t.:ió· ~ ;~j} :&J,r ;a 
' j' '' !fi 

ulica · PiotrkowRkrn 8·L 
Mechaniczmi Ii1itbryka 

! WY!HrnóvM frniji!tl~UNVL~it 

vv Łodzi, 
Piotrlrnwska 114. 

. Mechaniczna l11alrryka Kau1ga1·uów i Kortów. 

v============~-=======, 
NATAN·KOPEL· 

A n g i e 1 s k a Pr z ę dz. a I.n i a S z e 'v i o t u 
Długa 126; 

Kantor, uli~a Dzięlna M 4„ 
~l TELEFO~ ~ 

~======~====~ 

HURTOWY SKLAD WYROBÓW 
z zaldadów górniczych „Krasna" i „Nieborów'' 

':· 

JB:.<:>ń.ski.e. 

· Filia w ł1odzi, ulica Południowa NQ 42. 
~!~~~~~m;Q"!?%~©@@!!'H'.i1@§@'.@i!:l'~?.%~~iiH'.l'.{(?.ft.:@triJ::om~:;:::@~~~:::~mm"t~:i'11~;;\§'.~~~ 

J"l.Jl1i."1.1sz "VV"fin.sche,.J- OO 

, . • K:l\N'I10~ AGENT~ROWO-KOMISOW~ . , . „,„.] ~ 
""7 Ł o <1 z 1, u 1 1 c a P 1 o ·t r k o :vv s J;r: a' N~ ~1 o a. ~ 

~~@@@~g,i;~j@~lliX~!~~@~@~l!'.~@@@©'~@:~l@@@:i;'.m~:;:ę:;ę:~@:~@:[~@:r.l:iiilt~!l'i[~ 

;'.' Jt · HAi,, _~Jl. : l·il Pi~l1k~~~:~~~s~~~CH!~, i. 
Składmateryałow a1)tecznyclt ~:.:;: róg Sw. Andrzoja. j;::'[ 

· · · · ul: Dzielna }12 22 .. · · · ~g. ~- Pl'Zyjmu.ir: wszelkie ?hstalun-, ;;! ~ 
. : . · · ·.. . . g :ii ki- w: zaki·es cnkiornictwa ~·a 

. . poleca: . ; ~~ wl'hodzace i wyk01rywa ta- -~ ~ 
. ·wsżelkie speęyfiki krnjowe i zagraniczne, ~ g. kowe n~t ·czas pwiktu~lnio; :if 

Wody minornl11e 11atnrnl11e i sztuezne1 -·! ma .s~ale: Torty,: tace it .. p. ;g .... 
'.r1;an lekarski, Pastylki prasowane, l 1la..: ;;1~ w każdym czasie goto1vei ~-a·. 
sh·y . smarowano, . Brodki opatrunkowe, 'iii'= " 1» w .. Ódę koloi1ską, l1udry, Porfunry! Zapra- ~ ~' 7 blla!'dów na I·Clll piQt1·zo. ~ ~ 

' wy do podłóg, Benzynę, Terpentynę Hd. """j:•. ' Przy cukierni telef Oil. '. ~ 

r . u. scHLOSSBERG :, 
J L · · · · Łódź, PiotrkowSka 201. J j · PRZĘDZAL:NJA .· ODPADKÓW. BA WEŁNIANY~H.-• 

--



A11t0Ka j Instytut W1hl M!11ci1alnycl1 

I 
w Łodzi, 

Nowy Rynek .N2 2, w dornu \VlaNuyn1 
1r.~n1111,t1·zurw. w \Vody mirw1·1thw, naturalne i sztnczne. 

~:'-~P_'._J'.~ y~~~~1'._~~~t~·1_·~1~1~-i~\~11_'.~J-~Y~na I tlcz11ier.t•_\ v1fas r tt\µ;o wyro bu. 
w~'t'ftiiX•f.<i.~~;:~1;.:i:::;~:; :X·~;J::::·~~i~:1 (~1 l'.:J~>~X~<H~!X'lli~»l~!'.liX()~i~f! ~1,::11 ~je; (tj~~:i ::: 1::; (:•:i· :::;~;,~~ii;~ii)jf."iiiSi~ 

~; FJ\BH.Yl\A CllUATgl( WIDfJ',NlANYUU ::;t; 

~~ . K GILWAN ~ 
ą . - I~ 
~d I~ 6 <l ż, n l i. <• H Jp• i o -t. r h: o ~·..- s k a ........ ~ ~~ . 1t. , 
~ 

I 

~'!~~~~~~~~~~~~t;)~~).'ią!!~}J};::~f~{l!\}•'ij;:"fc'~:'k.~~f~f;(*1~f.O'.HJ:::iit,l;{j:.:}:}.~}1,~::i:{~{l:~·::}/,lj{l)):)}X!Jf~~'»l'~? 

P. HB 11 A I Ił co 
KAN~.~()U, A GJCN'J1 URO W O· KO~lISO WY 

w Łodzi, Południowa .M 20. 

l 

;:.; I\ L .\ li 

MATERYAt(JW PIŚłdlENNYCH 

K. Szo~~ka 1 ~-ki 
Ł D •. , 



S .. CZOŚNIAK 
non:roWY SKLAD 

warszawskich i kaliskich 
WYRO.BÓW , 

SKÓRZANYCH i GUMOWYCij. 
'bódź, 

No1.vorn;/lejska .l 9. · · 

Aclwokn,tów priysięgtyclt 

Włodzimierza Wyganowskiega 
- i -

Piotra Wacława Engelhardła •.. 
ŁÓDŹ, 

Z a v:r a. cl z k a. 1 4, 

Telefonu 'No. 495. 

God1:iny przyjęcia: od D rnno do 7 wiem•;,. 
. (W nledzlale i świgt11 od 9do1 przed południem). 

2f_ą.....__.._Q__.~~_.s..SL__.~~B.0 .... ~~~· ·M-~ ...... r~~C)_._~t( i . FA.BRYKA PLUSZU ·· · .. }· 

· 1 . Sa,~:!!~~~ ,~;?.;„,:!1;.~rson_ r 
/1~ ~-<f"'"'"-•"b-~~·ff0~~~~~-.,-~F~ 

Goniec Łódzki"· , '' ' ' '' , .. ·. ,· ' .. ' ' ' ' ' 

Jiślllo codzienne intercsolll i. sprawom całego faliryczno:gór11icze[o okre[u zachodniegm 
· poświęcone. · 

fi.rtylmJ:,y, ws(.ępm)'"'"';J\.roqilrn f,c'>rlzlm; i. pkręgo1va---I.Coresp{JJ1c(oncya-;-li'ę]jeton •. · . 

· Ilustraeye · olcolieznościowe. · · · 
Prounmerat<} roczru~ w J_,odzi 7 n1b. 2'0 kop. (z 'ódnoszrrniem do domów} 

z przosylką poeztow<~ 8 rb .. Jlrzyjmują: 
Adrnioist.rucya „Goiwa Lódzkiógo'' Jf_,ó4'lź·: ul. śi;eduia :N\! 2B. '\-Vars""'a"'ya: 
Biuro ~zionników fjracyiwa Llngrn, Wiernbowa 8. Ozęs·t.ochovva: Księgarnia. 

W. Arlet. Sos:n.o'\vice: .. Księgarnia W'.Kossakówskiego. · · 
~~---c 

~~~~~~~'&~~ł9J~'&~~'4}'/; ~~ 

tJ · . . .IESTLER & FERREIBACH ~- -
.~~ . · PRZEDSIĘBIERSTWO ROBOT " , ~· 

1. BUDOWL~::~H~l~~~~~H~0~.~IBLSKICH ! .· 
68 

IS~:„ ' · · 1Ecz·N.·.1c.J. :n;:·i··t .. ~·~'~.iE~·.···,~ ... ::.:.'.·.Y.·:.0;·1·"·1n\y~ .. c,a··.::·1·}c·y·fmt·wz ... ~.1.fóW.4 · .. : · · · .. 
·, , ~, · ,g . •. 'Q'elrnrzy W'et.ąnllJ1 1f · 1Vra1n~tra , ,•i . ·1 
;.) HUGO WARRU(OWA,~j pl"A;' OA lWAŚNIE1WSKIEGó'i . ' ' ; ~ ~: ~· 

i.'' ~ ... -.:~:,fszos:!!::Z ~~ 8~1+ do~\ ~rł;:;;; . . nai' .r · fi;,' .;I 

}L . 1o111& · · 'f· a· ·.b· .-,·~a···, ··n.·--c·· ·-o-·1···db.e·r··•·u 
;zaRłaf~Kowal~]F~f~Fahffka:··pawo'zHw ·'" 1r. · .·· .·· · "'c , . _.· •• „ . ··: . 

. o rn z · . Długa :Nu 8H. ' 

SKŁAD :ARTYKUŁÓW ;G'Ł' ó W'Niy·· s KŁ,A D 
·,. ' .dla:. i,," :.. ' 'b&ziówA. · ' 

warsztatów kowalskicl1 ~ L ~śluąavs~ic~i1 · 1 budowlanego i stolarskiego 

Ł -Ó D Ź ' ' ' · ,, 71 ·' ., · ···. • oraz ···• 
-,,,,, ,~f>·iot~~·~!~iJ:{~~.,J!§ Z~ ·"i•f . •. ~SZĘL:~lCif dł:~U~,I(o\f .. , .. TW,ĄRD YQH 

r~~=~ 
I .. -cia. P. i ··· J; · Łopa. tino wie I 

Wars.zawa, . . · Leszno,N3 6. I 
. HurtQwy i detiillózhy skład samo~ft.rów Tulskiej fabryki I 
~~{~~~m~~~~~~m~:.~!::~:f§~!~~~=~:r~~m~~~~::~~m~:~mm~~m~m~J 

__ „ RABL & .C 0 

ŁÓDŹ, 
ulica w·ólcza.ńska .N~ UW. 

(dom własny). 

INTERES 

'-----;---:--" _„_, , 

KANC:t:L!RYA O:SRONCZA 
Nov.Ż-y Rynek N2 9. 

Ad woka.ci Przysięgli: 

F. H.· Maternicki, A~ Babicki, 
A. Żelazowski. · 

. AGENTUROWO-HANDLOWY, Porady prawne, sprawy sądowe, 
cywilne i karne,_ c11ynnmfoi hypo-

mCłlla,· Bor.uc,v11a·1' P11ze,lza'. teczne, sprawy spadkowe, sprawy H i UJVY i ,U administracyjne. 
.. ---------·····---·-··· ·-···~----·- ---------~- . --- --·-----------------------

JAK ÓB SZMULOWIOZ 
FABRYKA 1VYROBÓW 'VELNIANYCH 

Łódź, Piotrkowska 268/37. 
(if! 



------- -- -
Cł~or~g";i~-· -~ech o '':.~i kośc~ieh~-·w<;~l-;l~iif-t~--k~·10;~;;~-:-,-,:. 

i łna~e, druk<nvame deseni na vvszelkich matoryałach 
. wykonywa znana ·od r. ·1814 

PRACOWNIA HAFTÓW . . .. ' 

11 r · '· ·i·t 1·· "· 
Lódź, ulica Piotrkowslo•· rv· r'>l•3 .a .11~~ ( ' • 

_ . .. l'rzyjnrnją :;;ię nuzenfoe. 
r-------~--- „ -- - • - - ---·- .• -·· •. 

l 
B·cia_ Doring, Łódź 1 

.· WEl1NIANE \VYl~OUY I· 
, ~~a~~?lrn: ul. Milsza N2 821ff. Skład: ut. Południowa N2 4. . 

. . . - ·- _J: 
·. . LekcY..l mnzyki fortepianowej uclziela 

FE~IKS WIESE BERG 
~ -. _TJod?~ ulica -~a wadzka .N~ 25, ui. 8. 

J~~-~ 11M:;i::t 
@I ''"'- Za-w-e.tl,,;ka.. ao..f® ~ S~ŁAD PRZ~DZY. ~ 
, 

FA B R Y K A !'@) ~r L ó n ż, 1'.f: 
. WYROBÓW r ~~ Piotrkowska 112 2H8/37; M: 

• baweł111anych i wełnianych. 1ł Telefonu ."N~ 765. ~~ 
~"-q:tó~-·~i·'c· al , . ~ u1t~ ~~ '~~~(~l)l((o)J(.1}~~--s; _ 0"SJ . w~· ~~·ei ,f 1wl'+'J.' r. ,..a 711 •' 'v e,_! 

l 
I
. -~''""'"•~ft:~''"~'J"-'!flj.~~*'"."'1.l:n'.""'r""':l1k'~~,~,:\'"i~'i'1~:i)(l~l. ~ - - ... • -·-r.i:: """"' . ·'·""· .• „. „„ . AA .. , """"''" "· ". „ .-.„„ . „~ I I 

„ L. S A C li S I Bracia Machnnbaum · 
~ ŁÓDŹ ~ rMA.l:HY<'Yl 
'.; i· ·1> • 1. l • l lli' <• ~ 1 Dzieln'=' J;; 26. telefonu M 766. 
©.u ten . IO ~r unvs Ul ~,u ·'·~ ~ Telefonu N1 6J2. ~~ DOM AGEN1'UROWO-KOMISOWY . 
~ -~ ~., ~ 1.:In<'ł JPa:pi<•ru. · ~ Główna Ajentura 
~ Materyały Piśmienne, Dmkarnia. ~ Towarzystwa Ube:zpieozen 
~ Obioia papierowe. m „S al am tUHl l' at''. . 
~ .... <' •• ,„.,...,!"'<. „ CC''"„ ,,.~, ..... ,..,,"'"'"'~i>'l·"}i"'~~:::jil.yt':''"i""i"'"'"'·A L -

1 
~"-'""'"""""[1;:„,,„~„„,..t;„~ .• „„,..,,,„ .. „„,,~„-"""'~'''"""""'"" i()...., _________ .J:'it 

il 



:> .,.,; ·· · · · · .. : .Egzystują·ćy' od rokll" t 894::go ': 

.··:·hOD:Z:KI · R.ANT:OR Wflf;WQZOi;WY:'. 
. '.. \ . . ' -

, .. . . ·.; :·,· ;1 (; (IV· Shicld i (]0
) ., · · 

. . ·· !tr.tba; óegiętntana· N2., 25, : ·' > 
.~·J::k.onywa vV::;)'Wózkę .. asenizao:0J ;i ~szel~cich : riie6zysto,{ci! ... z z;ąst~s~
wamerą odznnc'.l.pnej 1,08 złotymi meąal~mi Tpochwałim'ri "d·ezfnf'ekdyi 
,,;J eyes ''·1 k:tiqrBj ''''"yłi!czną. repr13ient,acyę na. Ifa1ólestwo :posiada, lub 

też z zasypywaniem· proszku torfowego. . . · 

· ·> .'..Ceny nader· umi'arl<owane. >usługa · punktUahfa. ., · 

/>; 

- i -

. . 108.:.' Piotrkowkka 108', ·· 
powięks:1iywszy znacznie zald~td swój jak . 
i równie* zao1intrzyW,szy się w odp oV\rieduie · 
n1at~ryaiy, wykonywa, powiet'.ZQue zan1ówie
nia ··stnriinriie, · 1)n'i1kt.ilaluie·i 1frzy· n1oz1iwie 
niskich cennch, z czern się poleca szanownej 
~ .· publiczności. . . ...... .\i 

MAGAZYN 
KAPEtUSżY 'JYA1V18KICH ;·i -~nzn~CINNYCH. 

pod firmą 

. ,,:l\Ll:·me :l\Ll:.A:Fł..:I::E'' 
· Morawska . 

Łódź, ulfoa, ZielOua .M i>, vis:'.a„vi~ Nowej Synagogi, 
do:i:n Ch- ,J:M:t. -:<VV"i:n. tera. · · · 

voleca na kazdy scwu 

·WYBÓR MODELI oraz ELEGANCKICH KAPELUSZY 

I . . 

. . , , w. War,szą.wie,,. .. 
· · , ;3'~ l LE;rY.~Mnsk~ · :3)·: 

poleca 

. . g·u$tówne·· s:o:li<lniJ', 

. ue1:40ZENIA:r11 M:EBlD:WE .. 
· · we wazystkich: stylach . : 
do Jadalni,· Sypialni/ Sl:i!loiuhv, . 
. GahinetÓY\! i Budua.rów !r 

od skromnych do najwy- J _~ \ 
___ kwintoiejszyc~~-- . .· · ""~-!~ .·., 
@~~~~~cBJt~~~\~~~~;;~ 1-. PRYWA;i;NAPENSYA'i1~~SKA =:~I 

. ~~! N. A .. J A.NU . EJ 
1
)\!I 

• ~\ Lód ź, ul i ca Ce gie 1 u i n n a .N~ ;) 7. h?J 

:\~~~~~~~~~~! 
lnu L\0 NAUCZYCIELSKIE 

_R O Ś C I S Z E W S IEJ 
Piotrkowska 93. 

Ma w każdej . eh wili do umi,eszczenia: 
Nauezycielki z ·wyższem ·wyksztaJcenimn, Gu werneró-w 

, , 1~\·ebl/nvki i Bony różnych ·nni·odcrwośei. · ' 

7i\ 
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J 

l 
1 

•. .'l _$;~i~,_ ~k ~1l- ~'· ~'- ~1ł ~,_. N1-.:~1 Jf(j. ~ -<M -~ ~4 ~ * .!f& ~ . .§..~ . 
' ' ... "' ~:1c~.l2i.~.:::.c ·~· f:.?". ~ ~ ~·~ &:!.~~~&~ . 
. n . 

·~ · Mierzyński: .i 'l?ohl . ·!~ 
Ł ÓD ź; vVAJtSZĄ\iVA, CHARKÓW, 

~>-· Piotrkowska 141. ·. ·•Złota 48. Ekaterynosław~.ka 4L ·!~ 

Bhwo tecłrniczne. i 1wzeasi~lJiorstwo rouót lietonow}1cl1 ; 
mianowicie na osnowie żelaznej, 

·Mt 
,)'1"' 

~:~ Ogniotrwałe sufity sys~ell1u Ma.treya, Kenena, ;: 
Monier, :.l3. Obrępowicza i· inne. \~ •. ~ 

~~ MOSTY· BE110NOvVE, l(>ANALIZAOYA, ~·~ . 

:~~ vVENTYLAUYA, \VO.DOU.1.L\.GI i SANITARNE:~~. 
i>0ł . „~ 

~0.ł lJl~Z.f\DZI~N IA. :i~ 

• ~~ *' ~, ~, :::S·~;,s, ;,~,· ;;;i-:;-;.,:y~'C:; ~,~·-;:p;r-w~~W"Y.J"~ 'c.T f"V ~ 
<:-' ' ~ 9; .- 7J• " .- 9.1> 9J> :;;;.- {i]:; 9,.- 91• '-i.- "<& 9J> :;-..- -I'~ "<l'.Ot 7J•• 7J>" "<\'.X -.& <& "<& \, ";i 

SKf;AD I\iANUFAK11UROWYCH TOWARÓW. 

a·olf zereszewski 
,et; b Ei~ 
~)V/ ·~ @!!) 

N ·95,· ulica 'Piotrkowska N 95. 
·' Poleca wielki wybór t~wul'óV\r; \,/ęJnia.1~y.ch, póhveJnianych,. 
ł : ' • .. pJócien,. perkali '.uraz, fil'anek .. ·· . . · .. · · · 

l . · Na każdy sezon NOWOŚCI na suknie, koslyumy· i okrycia damskie. 
---'---

·,;-~~~~~~~~~~~~~~~ 

i , GUST A SC RR E EJ • f 
··.:.•PRZJUJZALNIA WEL~Y i VIGOGNY if 
.. , ; . · . w Ło€111~~ · · i 

1 
. . .-. _ .. . ulica Dzielmt N! 1433/4:2.: . . ł{.·· . 
... ,·~~~~~~~~~~~~~~' 
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J~~~~~f 
1 Ł~DLKI~J fABR ~KJ NI LI i 
J (St~ c~~~Z!~1: z~ood}~~l<~:1 źl. : 
~ Poleca szanownej Publiczności sv1-re vvyrohy nie~ 
~J ustępuj.:1ce. pod wzg,.lędem. dohroei .vvyrol~u!n innych 
t:..1 .. i<.1.lH'yk ~eg·o rod:;-;<~.1u, u .mr~inow1cie: 1 .. 

:(łf} l. N1c1 do szycia, do ha,ftowi:i.ma i do robot szy-
&Ę!;Jl tleJ'kowych, wszelkieh kolorów i nu1111~n)\, .. 

; 

2. Tasiemk'i wełniane do sukien, g,fadkie, :;-;e sznur
kiem, :1,n s.zczolieczln~ pluszovi·q, ora.:1, fanta.zyjne 

wszelkich kolor/>w i r<'iżnej szerokości. 
Nid Ló<ltikiej fabryki są bielruu~ 1wwir111 sposobem elek.trycznym, 

,~ wyląc;1,ająf~ym użyr:.ie chlorku W<\l!IHL i innyd1. ehcmik'.1.liJ; . ~owy spo-

i s<ib ~u~U.ajo przę1fay pięk~l}\ .bt<Llnlie: pry,nem iue osłabili JCJ .1 yo~osta
wia JCJ wtaseiwą trwalost\ 1 olasLy1~2nusc. W~lmtek. ~ego nwt. bwlono 
nowym elekt.ryr,zny1!1 sposobo!n są, 051 H> ilu 20°fo moc111c,Js~e o;~ ~w~on.ycl~ 

;~g ehlorkiem wapua. z„ powyxsze 1 mne zaloty wyrobi· Lod2!'.iuJ:fl;tbryk1 
' nagrodzono zost<1Li' Medalem Złotym· rui WszechrosyJsloe.1 Wy-

~ ''"";::::;:::-:'•;;:j:~:~;k:~~m jN~:g;;::::;~::~ 18Dti. • 

~ 
w następujących miastach: 

w Łodzi sklad u fmny J. L. Cohn Piotrkowska M 43, 
Warszawie skład' wln.sny przy nlicy 'flonrnckie x~ 5, 
P,ątersbUrgQ nJentnra u ii~·my Se1~1igil Meyer Gościnny -

1 
Dw<ir J\q J 1:3, 

. ,PJl.()skwi.e .skład w.fasny, C.zerkasHki-pe1;eulok dom Chauzi.
Konsta, 
Ode:ssie sldad wlasny n l kn. 'I'roiclrn, dom Saracza, 

A
.·. (ii Ro~towie n/D. sktacl wtasny, ulica. Wielko-Sadqwa dom 
· · l\forosznicei1ko .N~ 62, 

.. ,C,harkpwi~ przy ,skl1ttlziP Tow. Ake. Juliusza Heinzla, 
.·.fil Tyflisie u ftrrny Munch i \V(~iss. 
.. ·. M Na jarmarkach w Niżnim No.wgoro(łzie Jarostn,w~kij igolnyj 

W riall linia 17-18 .M . .50/5:3, "!. lrbieie .. Torgowo-Ploszezadna 
31 n ltca rlom ::5ie1111rnszkma. 

?~~~~~~~~~~[l 

~-'§&~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~::3C!:1ł'.~ 
,,, FABitYKA , 

ł \Voluianych i Pólwelniauych 'Vyrobów 

I . JULIUSZŁ }~~~ITHAL 
.. ~ Cegielniana 25, we własnym 

~': \„ ' 

~- ·"' •... ,---------
------, -·-------

JOZEF PANKOWSKI 
ł'.ÓDŻ. 

ulica Piotrkowska .1\iQ 3H. 
1p1N1v \.Li\i l K B\.1 f I l" l\. 

. PRACOWNIA GORSETÓW. 
Przyjmuje o h~dalunki, wykon Y\'YC1. akura.tnie i szybko. 

---·-------------·--------

PAROWA FABRYKA 

W A11Y HYGROSKOPI.TNE.f, WEI:JNIANEJ i BA WEŁNIANEJ 
Ł ó d ~' ul i c a J u li u s z a .;N~ 3 3 /3 5. 

·------. -------~----~-·-----~-·---·-------------······----------~-.!.. 
'J'! 

·p-l· .. · .. · P.A· B.I:tYK.A OHUS'l1EK KAMGAR·. NUVVYOH 
.· · · L •. GOLDENSOHN 

''• . 

;;,· .at6dź, ulica Piotrkowska ~2 iJS, · dom 'l1enenhauma.Jł 
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,'··zA;KŁ.AD. , . ~,> .··.I 

G:ravve~sko- p'iec.zętarski 
FABRYKA STEMPLI KAUCZUKOWYCH, 

.o<lle1vni;t szyl<lów i Żnaków metalowych 

wykonyvya wszelkię ro)Joty _wchodzące 
w. zakres grawerstwa 

Emei A'b~r~t~ilfJl~ .... 
, '. , :· i ' 

Ł O D Z, ula Piotrkowska M 50 •... 

(

1 

~.. Koncosyono;inY_P~~z M~nist~ryum ,Dziel ,w.~wn1trznye~- JJ 

I Zakl~Q nyhc~~ty~znc•lmnluy 
Chojny p~d todzią 

czynny c~~y rok pod kierunkiem 2 lekarzy specyalist6w 
i ze względu na dobre urządzenie odpowiada;jlłce wszel
kim wymaganiom naukiihygie1iy, liolecasięjako bardzo 

· o<1powiednie i skuteczne uzdrowisko. 

CZYNNIKI LECZNICZE: możliwa hydropatya i ziołowe· parnie, lecze
nie elektryczn., massaż, gimnastyka lecznicza i przyrodolecznictwo. 

\ .

\ ~· 13liższe szczegóły w prospektach wysyłanych .~-- ~~~ ~ 
* * * ,g;rntis i rraueo. 

. . . .cy !A 

Zali.ład 01·topedyczno-Gimnastyczny 

D-ra A. Steinberga, .. 
Cegielniana 57. 

Leczy skrzywie1,ria kręgosłupa, zapalenia stawów, złamania koi1czyn,, 
_·paraliże dziecięce, cierpienia mlecza pacierzowego, reumatyzm etc. 

G"odety i wszelkie aparaty ortoperlyczne podlug Hessinga. Masaż, elektryzacya 
· i gimnastyka lecznicza. 

81 



--·----·--. --·~·-·--------··--·--·-··----~--~···-·~----""-·---·----·„--~------··--~------"-····-·-- ,-1-··-·------------- 'l 

Wystawa Sztuk j?ięl\nych I 

ulica Piotrkowska .31, 

otwarta od (O-ej rano do 8-ej wiec;ór. 

-~ ·-· -- -------------·-··· .• „. ·-·-------· -------------------·--·---------
----·------·--------------------

r. 

Łódź, Zielona 6 
c: ~ I ~ Ani Sz7k ~ 
~chniczno oiuro_ma·_ SZ~t ~ Cegi~1:':!a 8. I 
ł;l!f!l!łlil~--~---~'.:~·J~_~q~-~-~AlL___ !t.UlUll'{)ii}lf(ljijiU;1~AA!~~ll3l~~~"i!::ll)'f/ 

:Et ... Si1berb.latt 
Fabryki wyrobów kamgarnowych i wełnianych 

'W Łolb.:i 'i Zgim·zn, 
Kantor i skit.ad w 1ł'.iodzi, Piotrlcow0Jrn, 14. 

~ iL, I .„-------- r•11)( ---· . 1•1J 

:Prywatna 2 klaRowa 

ogólna szkoJ,a _pqczątkowa 

J. GINTERA 
ul. Piotrkowska. l7H. 

@!.- 1~ 
:>(l~ ---·fr!~ 
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.G.OYGEJLBEJRG 
.l!' AR 1Jl A Ił N I A. JJ A W.liJ Ł N .Y 

Konstantynowska 108. -- Telefon. 

\t\lets\e\t\ & <!o~" 
, . · w ŁODZI, 

l?i\bryka indygo, karminu i kntecllu oraz innych 
-----~ · przetworów chemicznych. 
~ -------.------·-··-~------·---·--·--·-------------- - ., .• „.„.„ .. „„„„ . 

=:: . . Skład materyałów aptecznych 
::: S'EW'ERYNA WIDERSZAL 
~ w ŁODZI, 
~ . ulica Południowa, 1•6g Wschoclniej, naprzeciw domu W-go Abla. 
~ ------·------·---·---·-·-··----„ . . 

·~n11ts®.'1 w1 tr,. ~i 
~.,~~} '*:'.'~~ ~~ 

fa bryka wy·r.obów wełnianych 
J' .... ó D ż , :J.:> i o t. r 1.:: o ~· "" le n ."'V: "7'""· 

-----.irani·---;r~wa 1. s.-·-zals~~-p~~„------·----

l>O dej rnuje się przeprowadzenia ustaw Akc. Towarzystw, ; 
.muj e wszelkie sprawy admini8tracy_jne, s:~dom~ i luw' wyłącznie n111 

. . Petersburg. 
-ŁODZ, ul. l<~'\nmgeliclm N;; m. 7, od lO tło l~ r. i od:~ do łi impoł 

---~----~·-----···-~·-·„·---··--·---".----·· ~ 

LEKARZ· DENTYSTA 

::E=ł..„ Sa.,-t..:1„rer "'VQ'" Z....odzi, 
ul. Piotrkowska 101 vis-ii-vis 1młacu ~dwihlern. 

--~~-----····-·-··---···---·-- ----·-·-----~-------·-- ----··--- - -
:JE~:Sit~g·arniu, <.-:.1'..r.yteluia i Jl.)ruknruia l"'l. l"'l'ł'lł.-\.H,l•'i."lllA 

1.V ŁO:J::l. uU11n Pl~t:::.1 l::'JV.le~tn. Ur z~~. 

Posiu.d11 znwsze na skłtillzic: ksiazkl s;i;kollw, ,iz!,,,•inu•.:, i!l 
Przyj m11je prcnumerntę na ~vs:r,yst~i,; •li:i!)fa, d;,i•.mniki i !'.i".n;;i )" ''Y"l"i :rn• 
redu. l:ceyjnyeł1. Polol'<t wypozyozo.lnię ksiązek polskich, r11a1uon. :aem1ecl!icn i •irlll::i"'-''Jn1•"

.skl'.a.dającą się z kilim ty~ię•·y tomów, dąuk za::lii<lll'.L wy.·iJ,,,\z:\:'• :in 
_,,~l)<H11.au1.eni. od -.i.() 1-Lop. 1nh•i-ih~<·:r.nu•. 

--------------··· 

.D-ENTY~TA B. Klinkovstein · . · przyjmuje otl U- l i ml.:\- 7 i11111ol. 

. . . ul. Piotrkowska .ffg 47, 1-e piętro. ·~: 
·-------··----~--~-·~""- ---·---~·~·---·-- -··--

Zakład optyczno-chirurgiczny i elektrotechniczny 
~IIOHAŁ T'(J:JlCZ 

L 6 d ż , u 1 i c a P i o t r 1:: c „ ... ~:- 3 l·: a : ~ c:: 
poleca wielki wybór wchoilząeych w zakn's ")Hyhi. "ldr 1

1;-.1i! i 
• techniki ornz śro<lki opn.tru11kuwc. pn ~,·,,:rn··!t trd1r1··'!li]'••h.· 
~-·-~-----··-----··---" ---··--„ ··-··„·- --- ' - ' ~ 

. ' . 



~Wyrób wstelkieg,o rodzaj4 m,ar,murqwych bJatów,rdo; mebli.~ ·'*· „· ·. y.... :'':·:, ... i • ,,: . • ,, ·~· .• .• r·.··' .: „ . 

o:> = Q 

--:'· 
o 
c. 
N 
~ ..... 
c 

-= = 
3 
=· -· .Q. .. 

~. ·afnJlll?JRMfi Pllt>1ez M9s1du·u a1uei\\i\UO>ti\M aupi?zc:od uz ~'· 
··1. . 
I 
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~;AR;;st~~~=··PRZE~;s~~=t 
J L~ Grohmanua 11' 
ł Przędza~~ia b~;~lny, .Tka.lni~ mechani~zna,. ~ 
; : Jll!charma, Farbiarnia 1• Apretura · I F 

) , ' \ 

ŁÓDŹ l 
~ . . ' ) l 

i?:-P. ulica Targowa M. 1160•· .ili, 
~=P.;. ~ 
~ ;~J -~@\+~"· .. ·. J:·~~~ 
/i_'.' '"'$~~V I~.._ 

:· ..... 
> 

Mechaniczna fabryka szpulek papierowych 

* JQ.~Ei T~~H~~~~ 
Łódź, ulica Skwerowa N2. 9, 

·.. rrelef"o:u .,,:30. : 
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@+©J+®J+@+TIJ+l@l+@+:QJ+U3:+filH-@H·@+~ 

~~ ' ~+ 

~ LEOP I KUCZYNSKI ! 
1· ŁÓDŹ, ~ 
ii.: Piotrkowska, :Nil 62. ~ 

' Mechaniczna Fabryka ~ 

! Wyrobów. Kamgarn~wych I 
f&i wy· sokwh natmt!ww. [o~ 
-1-%'3 ;1 . c·H= 
~l+@-H!Hl9i+li5i+©H-@:+:gH-1Q;+[[i]+~+@~©J 

ŁÓDŻ, 

ul. Ś·go Andrzeja Ne 2, róg Piotrkowskiej, ' 

Speoye.lny skłe.d wyrobów: Szczotki 
toaletowo, Gospodtirskie, l<'abryczn.o, 
Hękodzielnicze .i wszelkiego l'OllZll,JU 

do użytku tccznicznego oraz wszy8t- , 
kio gatunki peudzli dla malarzy 

b'.., przemyslu. Sprzedaż hurtowa i detallczn~ 

Prywatna Pensya .Żeńska 

'' f" i! 

E. 
pod znrząde1n }fnryi Hochsteinowej 

łódź, Zachodnia 66. 

Skład obrazów 
.. r·-er 

świętych · ~ 

·i książek do nabożeństwa 

P. PI B K A R S KIE G O 
kupca II gildyi 

<:> 

~· 
~ 

~ ... 
~ 

~ 
.s_ 

w Częstochowie, ad. Ogrodowa, dom własny. ":ot 

~~ -

J' KIIRY~R. ~O Dll~NNY'' dziennik warszawski, poświęcony sprawom bieżą-
cym z dziedziny życia społecznego i politycznego, 

zamieszcza rozbiory utworów literackich i scenicz
nych, a nadto poświęca wiele miejsca na bele

trystykę i felietony, uwzględniając jedynie autorów 
pierwszorzędnych. 

Cj Bolesław Prus pomieszcza stale w ~,Kuryerze" 
~ swoje kroniki tygodniowe, a wszystkie działy 
~ w piśmie prowadzone są przez wytrawi1ych i uzna-

~
. · I nych dziennikarzy polskich. 

1 W dziale P'· t. KURYER ŁÓDZKI omawimie są 

a wszelkie sprawy obchodzące ogół mieszka1iców Łodzi. 
Co tydzień otrzymują prenumeratorzy arkusz 

, 

powieści t~omaczonej z najgłośniejszych utworów 
beletrystyki zagranicznej, a nadto, co kwartał pre-
mimn -vv postu.ci ksiqżki. 

c) Wydawcy: GEBETHNER i WOLFF .. 

Redaktor: STANISŁAW LIBICKI. 

Adres: w Warszawie, Krakowskie Przedmieście, 17, 

„ w Łodzi, ul. Piotrkowska, 83, dom W-go Wiślickiego, 
-··--·* lewaoJicyna. 

Cena Kuryera: Rocz1tie . . u rb. 
Pótrocznie . 3 ,, 
Kwartalnie · . 1 " 50 kop. 
Miesięcznie . - " . 50 „, 

za. odno~zenic do domu 10 kop .. micsięeznic. 

Przyjmują się też ogłoszenia po cenach stosunkowo 

do poczytności pisma bardzo niskich·. 



ŁÓDŹ, 1-i.lioa. Ks.rola ::Ne 11 

K
. 1 ~ ' Il j j .. ,l polecaj i~: Węgiel, Wapno, Cement 

1
1[10(1 il J I C {fll'0( 11j1 i Gips w gatunkach wyl>ornwych, 

. : 0 J U .1 U l) li ceuy prll,yst1nnrn, dosta.wo. w.l'uH~ 
WQglowa Nr. 13, Tofol'onu Nt•. 42. ncmi l\1rautnku.mi. 

I r'. _) JVIJ;•X!JI:A.NIOZNA li'A.BH"YH:.A. 
~ . 

l ~.ii~ papierowych gilz i szpulek 
W <Ila Wn:r.nlkingo l'<Hbm.i11 pn:ęd:r.alit 

I ~ ®'. ®J uiJ1 ~ !A\ ~ u~. ®J 'W/ ©: ~~- u1 ~· {t l®i l!0J i: 
, -..,_ . '7\7"6loza:ó.sl;::s. ·;::r-..m 16. 

=-' I_.:._'-----~ 
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I 
:I 

PRZĘDZ.l5 .... LNIA BA WEŁNY 

ŁÓDŹ, 

ulica Św. Emilii Ng 1160b. 



Skład wędlin 

e '(a.\\\\ a ni a. a ·z\\ t ca 
ŁÓDŹ, Średnia Nr. 3. 

Skład zawsze zaopatrzony w wielki wybór znanych z dobroci 

świeżych wędlin, 

i*1~~~~~~-~-~;~i--~~~-~~~~
--

. Skła.d. Żelaza i Towarów Zelaznych I 
i ~ 

Samuela cS:ubińskiego i r 

w ŁODZI, Piotl'lrnwska ~ 120. . I~ 

I Dostar_cza wszBlkil:l artykuJy dl~ fabr.yk, oraz Narzęilzitt clla .. wszelkich 1~ 

~E~~~~:0~~:::iJi 
:i:>ys~y1a,rn.ia 

SZYMONA BERGMANA. 
ŁÓDŹ, ulica BENEDYK'l1A NI'. 13, 

po loea: 

Araki, Koniaki, vVódld słodkie i gorzkie„ 

~~"t§lr.;;--~~<IG\~4.."'W'(t;~t
$J~t@4*j12\\it"~~t\§\·~~~J.&i' 

·~~~~~~~.}&~~fl~,
'~~~j~~a\'U.}~\.!

!f1~~· 

Towarzystwo Akcyjuo WyroMw Bawełnla11ycl1 

G ł ó w ny s kład w Ł o d z i ; Pi ot r ko ws ka 80. 

. ·. J w Warszawie, ·Gęsia IO. 
Składy: · 

l w Moskwie, Juszkow pereułok, dom Aleksandrowa~ 

I 
li>• 

l , 

FABRYKA KOSZERNYCH WĘDLI~ 

S. DYS.ZI{IN 

tócli, :D?.\et~a \Cl 

jViagazyn mebli i zakład stolarski. 
~ --·-------·-----·-

--·-·~---„·~--··--
-· ····-·-~--··· "··--~·--

-·-----------···- -~~-
------·--~-----

~ .. ··---·-···-""·--·-

ROZALIA ZIELKE 
Piotrkowska 85 . Ł Ó D ź, .· Piotrkowska 85 

poleca w wielkim wy borze: 

Zabawki dziecinne, 
TOWARY GALANTERYJNE 

a miai1owicic: Allnnuy, Cyg;ar:n.ice, Br.onzy pruw<lzi-we 

i sztuozne, Noże, Noż;yezld, Seyzoryli:i i 1„ p. 

Ceny dost~1:me. 
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"W--~~o.----;·--.·-·-"·---- --,.-----: --- -·---,-·--·.;-:-„ •. _„„ . -:· -.-- -~ - --„: -;-r"""---~-------1-c~_, .... 1. 

i~ @ik'afoi··s· chonbre:nner i:. 
;; ~~ód;i, 

1

~olr,\"ows,\"a Kr. 26. !) * ··.~·'·I 
~: •. „ Główny Skład fabryki Firb&k, Tiulu i Koronek ~ 
:~J ··. · Szlenker, Wydżga i W. eyer w Warszawie. JJ . 
·®'··· ~ -

i···Sklad :~:A~;~~:~:e::o~~:·K;~e~~::·i~. 
·@; I ~; 8:r~:;:~:~;~~j~~;:1·:~R:::a:YC~-~ ! 
. ~/- i Płótna .Jarosławskiego. ~ '®·! 

r.-. __ ..._.......,. __ __,......,.___.=--==-=---......,.-=-=-=-=•--=-.....:;.,;;..,;J LÓDŻ. 
CC(:?::> NA.JWIĘKSZY SKŁAD 

J'__,óD.ź. 
. . CC(:?::> 

garderoby męzki~j, damski.ej_ i dziecinnej . 
. ~ 

Najlepszą garderolJę gotową, Jak również ąbstalun· 
kową, ołrzym.-jie się tylko u 

.A.„ ::B:Eł.C>J..'4'l"STEI1'T A.. 
Nowy Rynek Ne 7, 1~·sze· piętro I ul. Piotrkowska, róo Dzielnej. 

'Wiell~i sl~la'1 f"nt-.er i .,vyroh6w rut-rzn.uyeh. 
~bstalunki z. wiasnyeh materyalów wykonywa potU11g irnjnowsźyclt żnruali. 

LÓD,Ż., .. --~·<~- . ŁÓDŹ. 

rno, 0>-6'0<:>, 0000 oo<>oo"' 000000000 o 00000000· D>ONzoo<>~ ~~ ~~ f . . --~-7;>i. T~R'1f ~.łr :IP~BSWY J 

~- n u n A - lU A LI NIE () I{ A * 
:X :Jf. ptzy stacyi K011sk D. Z. I. D. 

~ :e::. Biren.zWeig 
~hr~Wszelkie zamówienia i obstalunki przyjmuje się w ŁODZI, ś1•edni.a .M 5 .. 
!:'ilOOO;}Ov 

n:; 

, ..... , .; .. · .. ·.;n·. ·1:71 i· ·Ć<· e· ·n·. ·b ·r ·o u n·' „ :.1· .. ( .~,, 'l~: ·,:i.i~··~· o~ '.o,' ' , ' CJl ' '1•':.;' 

l"'- :··, · .„ · · · · F.AiniYKA pnUNEIJ, _:,: 
i.<.~:.' ; rn ..Jl n • ft..JI ... -Bk.A.-J Bawełnilanych .-rzęuzaenaa 'l..n.llpnu .... w . . · f. · ' · . w łOOZl 1 ul. Piotrkowska ~~ 508/~ --~nowył __ ;.:~:::. ___ .·, ~ _ 
~~;.:_ ·~··· . . ,-- . - „ ··: ,.~,---~;- . '. -5:/!k·; i .: ' ·:. '; ·,·' 'E':il wr•· P: d. :•,J:; ~;z lte :~ ;, .. ' .·.·.. ' •. 

('i: .:, : ''. ~' 1 
•• ,J,Ó:Dż, 1{.0Ns'rAN't~N·łnvs1łA·· 1'9i';M/\ .. · · ) ... : 

. ·r,:; ' SkłaQ w.y~obów, pończosznic~.y~h 1(:,bieli~~Y·;"e~ni~n~J, ~ b1teJ, ~ · . . .. , .. · .. ,„.„ ,„.:1„,.„_,do··· 1·o·ućitek·red211ycli i iobotk1 ięczrnh,, ; 1 · · rożneJ przęuzy . . ··. „ · . . . ·'\. . TOWARY GALANTERVJNE. ____ 
11 

·-1~!111 Dr .. A. S~t~~l~~~ZYK .. ·. / li . : I . . „ h. o· . rob»11 d.zreca • wewnętrzne. I . Wyłączrue c . . 1 ·· · · . . · 
: . PIOTRKOW_ SKA. :t\'g. ~Hi,. 1_-sze p1ęt10. -~ . Przyjmuje od 9-10 r~ 1 od 3-5 PP· _ __,,g~ 
. SZKOŁA. R Z·E'M IO SJij DL A-~ I~? BI E 'I1 

; ' Z@fiil ~Jll(())F(())~©)WSkU~J .. 
• · · . ul. Piotrkowska Nr. 14 · m. 6. . · . ·. . . . . , .. ; . . . ' .... sz cie sukien. gorsetów I lnelizny, st10JC, . udzi.ola następujące pr~ednu_oty: Iu_nJ. 1 ~yztuczne, l1~1iominiatury, wypal.anie na łj.afty, krawaty, introl1gat?rstwo, l;~l~~lP atfasie, szkle i t. p. Szkoła wydaJe dyplomy, drzewie i skórze, malowtime na parce" '' · · ----: · 

BIURO ARCłHTEKTONICZNE , " l 

lnźyniera Budowniczego O. ~AN OL 
w JiJODZI, ul. SpacerO'Wa ;N2 I. 

~---.J~a~ri~. ~.~S~k~r=z~y=,_.-=c::;~~-~i;,·-. 1;i1 i Z A ]{ Ł A D J{ O 'I' L A ~ S J{ O •• Jll I JH) z I A N y ·~=·· 
· L6dź ulica Sw Anny N 21. · . . ·. . , -'·~ , . . ' · . · ,. »tar }'a;·biarni i Blichami. · ~ .. . .~= SPE'CY ~LNOSC: Grzt\1\zonrn hpprn. · ' ' . _ .. ...., · 1 · • .,._ Ct'lllf u111111rko·11·anl', . 3i Piece i wanny kąprnlowe. ". -

ADVV OKA'l1 PHZYSIĘGJ'! Y . 
H 1J.EJRONIM HEJY.MAN. 

· w Łodzi, Ceg1'.elniana Jik 81. 

Ur. J. Abrutin 
'~ · Ordynator Szpitala Po~nańskiego. 

' '' ..... .. 

CSl'ECY .A:LNOŚĆ: · ... 
Choroby skórne~ weneryczne 

i nioczoplciowe. 
Krótka M 9. 

. Godziny przyjęć: 8-11, 6-8,. diad am, 5-6. 
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~·-·-~"rł--

Przędzalnia 
Farbiarnia 
·czesankowej 
wŁODZ'L 

I . 
I 

1 I 1 

Dr. Med. Eugenia Zeligson 
Choroby kobiece„ Akuu1zerya pr:.r.y.jnin.je o<l 10-l'-! i od a- :"> po polud,uiu 

nlit•a DZU:L~ A .\2 :!:!. 

Prywatna pansya żeńska 

R .. ~. MAZEt 

FABHYKA 

we l n i a n e ~o 1• l us 'I. u 

ROBERT GUZE 
J,(}HŻ, 

W{1kz1u·1sk~1 .~J :!H. 

Fabryka Mebli Żelaznych 

„BRACI F 
_____ .„.----~-·---··---·-········ 

M$ N.OW ACKI &. G~ A~ BERLAClI 
Ksi1~gar11ia1 ~Ua1i ra!iiern i matt1ryalilw 11!~mielln)·d1 

Łódź, ulica Piotrkowska li 93. 1-:. A P•.I Elt Y: kan1·1?larI.lfl'\ knn•••:pt'IW•'. Ii,:„•s··. -4 f i"i.lnH'idl/ ':tlf/rtlnfr:nt• i kn1jv1f·f. f 'r;~/,f,1.1iff s:~, ,,;."ft' ł 
.~·,1,.-,·, 1·v„·:::tt,11 Stuh~11!0•1·y11 uajprnktsi•zn :,. ::--,: 1 i Ksi11żki dl11 d:ien" i mtmJ:i···f:y • • 1'11:fr:,:.~i·'.i ::.4 .,':;-. 

A~~dt.,:kt d1J ,;.,r::. ~4!.u11ame11t pism krajow~·dt i . ir: ,,,,,. : t•l!I "1r•11 • Jl'. " 1;,,1.1•. Za n•,; u·inda na księgi han1llom~, ra •!,unkL Li:"nt,L1„ 1Jrnh·ar„i.1.·„ ;-.!<. --~·---9 ........_ :~~......-...2..__ ........ „ __ 2.......,~i~_.,.!',jf_ ___ ~-·-··~i ........ " .:" .......... --·-~ ~~··:~.._, '"'". !' ... '„ ••• „, '~~ . .,...... :...~·-···„„·-······J::: ....... „ ': ~ ~- -~ Borys Sttirtzel, inżynier mierniczy... r j_ ~~~ ź ',.";~;_~~:'~'~~ 1~:1~o~~k,'.'~;'"' .. 1 o_~·~, S:}>ii t 



'I ···fil'~ .,J ··''A f). v„A„, '1'l c· Y N ··"·A·" c K .·;"\IJ .. ~„ · iivr ".:, · ··-' ~·:~ ···w: · · · 
.... , .<'(ęlloroby' ko.biece),. :· .;·, .'. 

pr~yj'muj e. ocl gm:lziny 9,-ej clo li-ej i od 3-ej do 5-ej 

Piotrf(t01..'v'Skii .M 44. 
.. ·.; ·1J'·E fł: T t ·s T A 

EUGENIĄ LEBEDY:ŃSKA 
>I,,• 

" . Pfotrkowska N!! 145, .. vis-i1.-vis cukierni, 
. : ~ · '• . · Zeczy, .11i1~mb11,f e i wstawin sztnczne z~by. , •. \ · 
•~- .-...........;_.~...:.-, -·-'--~ •' "' ~ ·------~~-~---......'.!..-' _• '•~'.--~--~- -- '. ' ,1 I 

::c>r. ::H:.. .. -v. Engel 
. C ~ o r .ą b Y. w e w n ę t .r z n e i d z i e c i . 

PIOTRKOVVSKA J\i~ 1.21, mieszknnia G, II-gie piętro.·. 
Godziny· przyjęć- O{l ~l - lf i od 3- 5 popołudniu. · 

L
-:ic·zNiCA~HOR'OB:. ZĘB.ÓW . i · fAMY · OSfNEJ. 

l~;a ;..<.l, Fio'c:rko'\Arska. J'.:t:! ~1, d.om p. ::Ee:rgera. 

Lec~eni? chorób zęb<~'v; szczęk, dziąsehjamy ustnej. Plombowanie 
zębow. i regnlowame krzywo rosnących. Wyjęcie zębów ora,,; 

, · wszelkrn operacye •dentystyczno-c)lirU:rgiczne. Wstawianie sztucznych zębów. 
Przyjęcia w Lecznicy od 9 ·do 7 popoludniu. Opłata za poradę 30 kop. 

:i~ Dentysta J. Haberfeld tt: 
~ Piotrkowska '66, ·1-e piętro, ~{>+-:t= przyjmuje. od 10 - I i .od 2 -· '7 popo~udniu. ;i: 

Lekarz-Dentysta l\ll. GEfiżAR 
przyjmuje od ~r -· · ? wieczór · ~- · :· i', 

-4 Piot,rkowska, li 8, II pięt1"0 ... 
·--;--~-~-.---··-··-------... ·,-· 

·n~NTY~Tk 
itt· li 

Piotrkowska M 69, naprzeciw Granrt-Hotelu. 
SztuGZne z~by i plombowanie. 

·--~ ----~~-

~e~arz~Dentysta H. '. PRUss·· 
przyjmuje od 9-7 w. 

96 

Piotrkowska N2 163 •. 

"EOU'IT- LE" 
··' . . :""{' '.'if!:" .. 

row J\Rz4.s:rw6':HBE;zP1EczEŃ 
" ; >I·\ '. ''~ • 

I 

;. .A. i'z v ca IE 

.Stanów Zjeduo·~~~.nyc,h ,·~,pf>łnoen~j 
, ~. ·' . I ' 

Ameryki, dzi~fające, 

~ Et.ossyi 

na mocy koncessyi z dnia; 
1 

7 lipca ·:-I88U roku. 

. 'fowarzystwo· opart~ jest na za8adach ·,,.,~aj~11,8.UO~cil . cały zysk 

opracany jest ~ia korzyść ubezpiec~onych. ·' · '· . 

.~· 

stczE·GÓLNE KORZYŚCI: 
IBezsprzeczność w rnzie samo"bójstwa lub śmiel'ci w pojedynJn 

. · ·,po jednym roku, a\ w r&zię fałszywyclf;.„da:-
nych (doktorowi), po .dwóch latach.: i ,t.· ''·l°. 

Nieograniczoność w zajęciach lub podr':'Jż~ch po jednym roku. 

Niieprzeł:rzymywanie po trzech latach. „ 

Towarzystwo „IEquitable" 'Obok największyeh koi·zyśei zape

wniti u~ezph~czonyrri również B IE Z W A RU N K .O W I\· r E,.W• 

N O Ś C, . albowiem . Tow.arzystwo za .. swe zobowiązania w Rossjj, 
odpowiada nie tylko kaueyą złożoną w Bitńku ·. P~ństwa', le.cz i cały;m 
swoim majątkiem, który I Stycznia 1899 r. wyndsił: .. 

Kauęyą, w Banku .Pań~twa · . ·:; ':„ ;.4,4,CłOtOOO:•Ru~.F 

~ajątek . . . . . . 5.0l,0()0,000 ~·'~ · 

Przewyżka : . . . . . . . ll0,000;:000 '" ,; 

Ogół ubezpieczenia . . . ~· J,900,000,000 '" „ 
,, j! 

Towarzystwo 0 Bqilitable" jest przeto największą J najpewniejszą 

na świecie instytnc.H uhezpieczeuia życia. 

Gene1;a1ri.f Reprezent:.int w Warszawie: Stan. Lud.· KronenbeJ~. 
. . '. - . ,' ~· 

Główna agentura w Łodzi, B~ Keilson, Zielona 6. ;~· 



·. · .. Za pozwoleniem wyższej. wladzy odkryl!Lln w mio~cie Lodzi SZKOŁĘ KRO·~~~ . Ją :I SZYCIA wszellrich damskich ubiorów podług mtjnowszogo francuz kiego f 111y$łemu .oraz pracownię damskich i dziecinnych sukien. Kroju możnaii 
sil), ,nauczyc doskonale. w przeciągu · 

. g\lł ~ B M 3f U B N 3f . 
·· Cały kurs za!\ szycia. i obchód tegoż przed.miotu trwać musi 

TRZY MIESIĄCE 
. System ten ważny tem, iż lcc1idy rodzaj kroju używa<~ mozna za pomcu~ą cen- · 

tymetru, ~ez żadnych li_nijek; zeps~1cie lub przerabianie wcale się ~ie zdur;r.tt, jest 
to. l~twe 1 dost~pne k!tzdom u. Ka~da osoba naucząca się 11 mnio kroju, sama na- · ryllnJo w album10 wszelkiego rodzaJu figury. ·. 

Honoraryum za krój rb. IO, za cały kurs rb. 25. 
Szkoła oraz pracownia ~najdują się róg Cegielnh1noj i Piotrkowskio.i 

dom MaJSZRCa ;Na ao i 27, mlesz. 15. ~· 
. z szacunkiem S. Krynska.

1
1 

~~ ;~y~y:~N::~:T:~~~; i 
LÓDŻ-0'.DESSA-OHEJ":..., ' le 

ttlica Piotrkowska., d. Wienera:. i · t 
. Przyjmuje zamówienia od 9 rano do 5 po południu I r 
··----- --- '._~!:_~~~---~~'!:_~~~~--· --------·-------·· l' 
FABRYKA MASZYN i PRZYBORÓW TI-{A-OK_I_O_I_I~t;:, 

i 
JT-: 

·oraz .Stolarnia Mechaniczna 

ZJS·TEL i ADLER 
ul. Pańska N2 60. ~)!!, /; 

i7:~ ' 
poleca przyrządy Jacquarda z. 400-ą i 600-ą podziałką, zbu1lowane z drzowi~ lu hg~ 
1.ela:rn, załamki, struny niciane i stalowe, st.roje jacquardowe oraz grzebioitin we{', 
wszelkl:h rozmiarach; poleca się także z wykonywaniem rysunków jacqunrdowych, i_: 
· Jako też wszelkich robót i reperacyj w zalm1s tkactwa wchodzących. ' · 

·~~~~~~~~~a~.~i 
~ WIERCENIE STUDZIEN ~ 

I Juliusz Hof'fman ~ 
.
1 

Pusta NR 5, telefonu X2 655. · · · ·.~: 
. ·· ~akła~ wyl~onywa wieruenia studzien dla użytku fabryk ~ 
~ I domow. mieszkalnych dowolnej .gł~l.>0kości, pn:.y możliwie E~.-
~ szybki.cm wykonaniu, po cenach, przys~ępnych. z gwarancyą. ~:- · 

~~~~~.~~~~'®:···· 
~ . 

~~~~~~~~~ł~~~~~~~~~ i . ~JS®i~~]~' ~~t4\\® i! "t~ clP E russkich i zagranicznych FUTER i KAPELUSZY ~ 

E Towarzystwa Akcyjnego wyrobów kapeluszowych ~ i HERMANA SCHLEE i 
:I EMANTJEL SIERADZKI I 
~ ŁÓDŹ• ~ :i Nowomiejska :\2 2. ~ 
•wwwwwwww~wwwwwwl 

MEUHANIOZNA FABRYKA 

Wyrobów Kamgarnowych i Wełnianych 

L UDWI:K CU:KIER 
ŁÓDŹ, 

Piotrkowska .N~ 79. 
---~·-··-·---·----··---·-···----··----·-····------··. --·---



;·. 1 ••• 

,''.'. 

·-.:, ·- „.,' ł 

~· [ 
I,.,' -·c::j J·~. S. ·. STEBELSKI· 

I ~ '. '• ,. ' '. , · . . '•· l,# i..' 

:-c:>., ! ł„ o' dź, uli ca·: Wi clze w ska Nr. 45 · 
'e.""' ! 

„ ~" t INŻYN'IER-E.UDOWNICZY. -· 
N -~. i __ : __ ~--·-~--.- _----.-·--------·~. --
g ·~ t ~-__, ------· -------...;.,.....,..,---;_,;...· .=,_,-•· ........____... __ ___;_._ 

dll -.~ i, ~-. ·_· _ ·, A.,-T.· R A' M EJ N T. Y 
~ 

'ffl 
il -(3 l ;:-. ··wszelkitwo roi'lzajl't," wybornej dobroci i gatunku, nie ustępujące w niciom 

-.„:-· • ·-1 najlo~sz1m:zagrauicz:t1ni:L lll!lrlrnm,. pol.eeit 

•.•. f1'ąl•'ię~-sz~ i ąajstarsza na kontyne~cie. 

·FABRYKA KAS O&Nł.OTRWAŁYCH 
~la J ' . . 
~~ . AllNJH!lll, B,E!fłLIN 

Założyciel niemieckiego przemysłu wyrabiania kas ogniotrwałych 
Dostawctt pworu Jeg~ C. ~; Ces~rza ~iemieckiego, poleca swo kasy 

depozytowe, skaibcy, zt1be!-piecr.ttJące od złodziei i ognia. 

! '"\Viększe o bst.alnnld ""yli:ouaue vv I~ossyi: . 

. r ;) .. :.,:~~a~~ewski Bank Kupielilri, , .I Hygąki Bank Giełdowy Ryga i 
~ r B .· . - -- .,_. ·c ., ··c· [M_ O.$kwa -Ruski,-Hank-d-la·han-dfo fcwnQ-tnr--- .• 

; rac~a Dz~~1ga1'._owy, „ . . [nego, Kijów : 
; J· Pete1sb. Mrędzynar,odowy Bank Poludniowo-Przemysl'.owy Bank, : 

_. : . (H.andlowy, f'etersburg - . [Kijów : 

~
- ; Petersburski _pry~. Bank, „ I. S. Bloch, Warszaw<1 ; 

_ ; I. W .. Ju~lrn: & Co., „_ . Warsza\vski Bimk Dyskontowy, : 
. : R-yg:skt Bank Handlowy, Ryga . [Warszawa. : 

· ; L"flirpJ~ki Bank ~yskontowy, ·" _ i 

' · ! ~J -~ r · ; ·· . Bliżs~e wiadomości udziela Reprezentąnt · _ · ·• -1 • 

.. rt5[1 ~-El •. __ .~Ę:i:c...s.o-N Jf.-

'° ' p ' 
µ:::::: 
p· 

1 Łó'Lł,ż, Piotrkow.ska . .197. 

FABRYKA WYROBÓW KAMGARNOWYCH i WEŁNIANYCH. 
--------·--·-----·· - ···-·--·-- -···-·- --·- -

~ . ------ - -- --~---'-- ~ ~ .fu__ . -----. ---~ 
··-----·-·--····----·--·----·---·· --·- .. --~~---·-- ·-- I 

--~11a-r1-.-~ e.11 o ire.11.-'J •-~ OJ!Gi= 1 

~ ~~ ~~B~;KA BAR~N~~~;,~----------:;v~ j 

.,

1 

.• _I ,.'w_ 
j I 

Hiichst "ad -. Menem i· w _Moskwie· I 
· ' ' ·· <la°"'vnie.1. · ' 

MEISTER LUCIUS I BRUNING · 
. Olej anilin~wy, Sól anilinowa. 

. Są.rwni.ki aniiinowe, rezorcynowe i nafta~i~owe. 
· _i • • -- • • - • Ąlizą.r.yna. . ·· _ · · 

Chemiczne, produkty, l(wasy, ~ztuczne Indygo. 
I 

~· 
Preparaty farmaceutyczne. 

· lb:c ., .. Filia w ŁODZI, Zachodnia· 64: 

.·; .. ~1~~::~k~1~i~J1jjd i . 

~- ··-· . - .„ ··-' -·-- - ··------~ ~ @?' .. ·-·---~ 
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fr WILHELM THIEDE, 
. ZAKŁAD ARTYSTYCZNO·.STOLARSKI 

l'.~o<lz, •·ofl: :Uozwa<lovvsldej., i No-vv<,>·Spacerowe.J. 
W r. 1:885 nagr. dyplomem na wyst. przemysł. w Warszawie. 
W r. 1886 " medalfim " " ·" ,„ Niżnim Nowgorodzie." 

Specynln.oś~'l: kompletne urządzęnia pokoi salonowych, sypia_lnych, ja
dalnych w stylach: staroniemieckim, *toskim, 'gotyckiin i francuskim reNe- ., 

Lsansie. Wybór 1~zorów wedl'.ug fotografij i w1:asnoręczuych rysunków.~ 

The „CA·M PB El l" 
Ras Erigine C0 L~ H·alif'a~~-· AAglia 

' ' '· ' ' 
lilABRYKA GAZOWYCH i NAFTOvVYCH MOTOROW 

·Największa .w świecie . fabryka 
N A FT o w·v c H 'M o T o R ó w 

Motory te odznaczają się prostotą konstrukcyi, latwością ma$pulacyi, a ~zczegól-
. niej zużywają malą ilo_ść gazu ewentualniti nafty. . . 

Główny przedstawiciel na państwo Rosyjskie · 

B. KFJILSON 
ŁÓDŻ, Zielona 6, Tele f"o:nu. N2 4?'~. 

śwtadectuJo: 
Łód~, ;!O maja 1899 rokn.' 

W-ny B. KeiJson w miejscu. 
N'iniejsr.em zaświadczam, że dostarczono nam za pośrednictwem W. Papa oil 

CampboH Gas Eugiuie Co. Ld., Halifax, c:lzi~~si~ć naftowych motorów Jnnkcyo
nnjtJ: ku najwiękęzemu naszenrn zadowoleniu i pozostajemy 

z poważaniem 
Towarz. Akcyjne Wyrobów Baweł'nianyoh I. K. Poznański. 

<Podpis) )v(aurycy Po;nańsk.f. 
~~-9·-----~-···--·-·- ~~~L_ -"-· ~~~' 

~. ALE!S~fcn~~~i3 JS!4~GEL ~ 
Fabrykacya przyrządów tkaekH1h, ·Grzebieni, Strun nicia- · 

nych i stalowych, Nicielnikó.w. 
1;~ GJ Wykonywanie rysunków Jacquardowych i wybijanie kart. · (() · 

l \ J ~ Kompletne stroje Jacquardowe. · . . . ~ 
r;:_~·~'\.;\ ·~~() ~2<?~ C9~?i 
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! .. 

Wykonywa wszelkie robot)r' w· zakres 
• I ~·• '•, '•' ' ' , • , 1 • •• ~ ł: 

drukarstwa ·.~ :W:Chodzące. 

'.iiii:iiiii°i)~.~'*.i'j:~ii'~'** ~ 
. , 

ł.. O D Z KA F' "A ·B R y· K A · S E 'G .R E .G A T O R O W 

' ,„uvi0T8Bi.i&111 • 

ksiąg handlowych i materyalów piśmiennych 

. ·.&· ,J •. , f)str.o'll!slc~ -... Łó.dź, 
.. , . ~-u 1 i o a. ŚJ.:t' ~ d. n i a. -"'! ee.~-·-

·~ · >-:R YSZA.R:D :. ~S·CHilvilvIEL 
,.' . · ··~ ŁÓDŹ, Piotrkowska. Ne 1ao. ~ . 

. ' ' . . .. ·. ·. /.' . . ' ' ' . 

INTERES AGEN,TURbWO-KOMISOWY 
. Reprezentant: :f'ę.brY.ki :a:u.yl~:ny Leopo:J,da Casella et; Co. 

~Fran.kt·urcie n./M. •.. i„;t\(a~:u:f'uk-tu_t-ę 'J:..y~n.n.aise de 1'[u

·qeres LColorox~-tes«' '\V. Lyonie~ Specyalności: Farby 

tl~o.n~i:r,~~)we i.a1~~1in.o~e ... „l!~.abrykj ultram1.riny D:-ra C. Lever~Qs ~ S.::wle 

MtihlgG~GrlJ~da!l~~tDiisseld~rfie; s~;~}n9~j:~. ;i~lr~~.?lity~rty : chlo;:i;. wapn; ~· 
Chtna-Cfay. ~-·...-i--""'1_.. •...•. · . , ··. ·. , 

.: . Fabryki m.ns1,.yfi ·Ernesta. -Schulza· w Cottbussie. Specyalnoś-6; ĄfosZł-ny do 
::zwijania nici ,(Zwirnmaschinen). · 
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