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,Nr.2r9 - Abonament w ŁodzI: roezme Złp.20,
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'
Abonament iIllserata przyjmują: w Warsza wi e A. Lic- i ~bonnnnent unb ~n3figeli: fbr unfm '3titul1g Ilcl}mtR Gn: in
feldt, ulica Dalliełewiczowska Nr. 4!l5. wKał i s z u: J. Mit~- li !ID arf d) a u W. ~ieft1bt,' '!)anidctuitidJfr Etra~e 495. -,.,.,~.th,
wocb. - I n se ra ta: od wiersza groszy 10.
,
li id) 3. IDłittI1.1 od). - 3 nf eta te: bie 3cHe 10 <Mrofd)tR.
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~,ili-a:.il.ul)e ~ e.f Qm\..t Ut tld},~łt.
~ er ~o n~ fi nHi itr r b er Sta bt t. obź.

policyjne.

p o l i c m a j s t e r m i a s t a l. o d z i.
Powodowany bezustannemi skargami, i reklamacya- , ,~urd) bit unauf9órlid)en .Sflagm unb 9lttlamationm brr
mi tutejszych mieszkańców, co do przyjmówania sług l)ieftgCl1 ~ctuoIJnfr, ł)infid)tlid) btr@tufnal)mt »on ~itn\lbołtn
obojga płci oraz wyrobników, ostatecznie ostrzegam: że beibcrlci ~eid)lfd)tG uno ~rbdtrr »cranLailt, tuarnt id) aUUl
ktokolwiek zmie~kańców oraz pp. obywateli przyjmie le~ttl1, iJlaLe: ba~ Wet Irgtnb bOli ben ~irfigm ,I:)rn. ~firoern
obcr <!inwo~.uem"tił1ell!)it.nftbottll ober ~rbritfr auf 2Bod)tn<
służącego lub n~ tygOfłnie robotnika bez świadectwa czyli karty. \ł;",.()~~e~hL ,~.'Jlo'przedniego obowiązku, jak ró- lO~1I onnim!l1ko,lJlte': 3ftugniil,·obcr 3ełtti, bai! er bon femem
»orl)ersr~Cllblll. ~itl1itQrtc tAtlAffm iii, oeła. &ełt,~d bet.
wnieżz.tIllally_mie,iica..Dieumelduje w w~wylQ ~yrlm..
Ortce ~lid)t im ,~ftrcffrllbfl1 3irtd antnclilet, alEI Ungel)OrfOmCf
Ję, jako nieposłl1-fZDI' ~ekcewaźący rozporząd'lenia, wł~
III! blC mi!~PfttI~l~t.lf' bc~ '.'ło1ł!tt'lljr!iJh:<.,1łUbfl1d)tcnlltr
dzy policy~nej i,:,~~~Y~i.jący ,~,donaru~nia
wadzonego prz~', ~Z4J porządku l'orrll~dzy rOD(}czą tule aud) ol\! elil 'ble bon bfr~Ci)brbt tingtfiil)rte OrbnullH
klassą ludzi, skazany zostanie ua lmll pieniężl1ą, przepi.. linter bn .\tlafft orr ~lrbcittr ńitl)t23rfolgmbc" 3u dllcr burd)
l.1it ~(oli~d.~orfd)rifttll btłfllRmtfłt~c1b;trl1fr gr30gfl1 w;rb.
~ałlli pol~yj.ąel1li ~nac~oDą. ,.
''
L\) oi., l\rn JlJ li). Jn/i L:'Itil. '
..,Ł0d:fT dnia 3 (15),Lipcal,8!>4r"
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l)fr I~RtilJiftrdt ber Stabł .Lobi.
~I!G t1idill. dngrglll1Q~l1fn .!tlogrn ~ot IIIdu bit' Utbtqrugunl1
gmo~cn, . lltlp bk .~t"~rr 1l01I ~Ud},ed)afl'll !tItO, Rirgc)! .fr~l
trtrH1!ttU, ~affłłD(Q.łIf· Yła.ińm lin~ iouaraud) !!.klld),rą, tutlchr

a: dJ

D i ę·
.M;a g:i:S t.r.a t M i-a iI,ta· Ii o d z L
Z licznych ~aża:lea ,przekonawszY. ~, ;M posiadaez~
bydła, owiec i kóz, pO"'a~ają się takow~ "a,tńietkaliJ\.,
a. nadto w ugoraah:puż{)Śtawk nyd! ~iZel włil~icieJi: ~n~'
tu do swego utytlru; bez zgody ·1' zezwolema włas(JiaitI
gruntu, pa~ć .a,pn~~· towzbozach zrządzać szłiMIi
i ~dr ogólne pasŁwisSo dla bydła i koni własnościł'mle ..
8zkańców miasta btdących, jest w lesie miejsk~
granicy dóbr Brugs' położonym oz4aczone, - właśclirełe
zaś owiec,oraz kóz, takowe na własnych ~runtacb 'P&&a~
winni; przeto dla zapobieżenia praktykującym sJę nMutyciom, magistrat podaje do powszechnej wiadomOOd;
że by.dło:i konie tylko w l.:sie miejskim od ~rońy dóbr
Bruss paszonem być mote, a na miedzach w połach
obsianych i po kartoflach ,niespr~ątniętycb pasać ząbl'a
rm. sie, zaś na gruntach na ugór pozostawionych, wolno
tylko w,łaścicielom gruntu pasać swoJe inwentarze-ow~e
JaŚ-ii Iair:y,q,o-iadaczena swoich lub wynaj~tych gruntącłl
pasać winni. }>rzekraczajl}cy zaś, nietrJko do wynagt"e.
lizania użądzonej szkody, ale nadto do kary pociągnięci
będą; a wrazie okatanego gwałtu i niepoprawności, do
ukacaaia'n& drodze kryminalno-sądowl'j, za naj~cie cudzego grnntu i pr~ywłaszczenie sobie przemocą korzyści
właścicielowi .gruntu jedynie słuzącyćh, oddani zostan~.
.,1. o d z id. (2f1 Czerwca) 11 Lillca 1864 r.
I'rc;<)uellt: A. ]l o s i c k i
Sekretarz: Bed n ar ze wik i.

btm flgtnm aJrunbt 8l'~Utct Itlerbrn foli en, unb um btn bi~ it'łrt
\l()lIge!~mml'~~.n bmll'ttgen Ucbrrqriffm »or311bfllgrR, mad)t iitt
~laglHrllt Dftfll%i) bttalll1t, {lo~ })/inb»irl) rmb ~ffrt\f lIur im
i.':tabtlU~lbt Uli ~tr Eeitt btr GJiitcr ~ru~ grł)utet IllrrbM\ burfm,
~uf »tamtn 31llIf~}fn brbantttll ~tlbcrn unb auf 1I0d) nid}t abge~rntettll Jłlltoffelfrlllern al1cr bCrllotm iit; auf ~radJt!ir91'nbeu
~elberll lIur Dtr (figfntl)iUlltr lIerjdbm llmd)tigt iji, ftiu i\it(J
9uten ~u ltIfftn. Sd)aft 11110 3irgm Mrf ber :ticn~fr lIerftlbfn
n~r auf tioenrlll OOtr grl'ad)tettll iłeLbrrn I)titen fafftn:.- ~(1'
'''lbc!l)llł1bdllbr werbtu nid)t IIl1r dur tJrroiihJllllg bf9 lIrrurfatil'
t~n .';t:d)llbfllu, fOllbcrIl llUd) nod) 311 Etrllfcll gC30gen, u'1b illt-~aHr
f~e Ild~ ()}clUalttl)Gtrn ill bitfer ,I:)mfid)t rdllllllfll obn Unbti'br1frf'
~d.l fll1b, .0 11 trimillal~gtrid)tlid)tr &;tmfullfJ fu.r Utbfł'fll{lun~
trtl}lDm (\jruubfg UllD grtvallfollle ~lIfid)3iej)lIl1g Of~ 9~HRf'hY,
l»tld)fr lIur btlll <!igtutl)Ullltr autolllll1t ur'f\'gfllcn.
l~Obi, ~fI1 (t~. 3uni) ll. ,3uli 1864.
~nifibtllt: ~. tR o fi et i.
ettretiir: ~ f b1I11 r 3t luó t i.

Magi!itrat ~'Liastfl Ł.odzi
. Podajed(,JłOws~~hp:u Wiiłdo81Qąd,ia 'w dniu 8 (20)
IJlpca r.b. o g'odzinie lO-{'j z ~_ odbywać "i~ bęłlzie,

~H IDlogil1rat bcr Słabł I~ob-Z
.lll4d1ł Lijfrntlid} bttlUUlŁ, .bct~ bm (8.) 20. b.'!Jl., H. ~. HU!
-lO U!)f iJlar.QmG im ~ute\lu bre ~irfig·R ilł!lgiftTnte~d!\c

lllf! ftlgrntljuDłtr, f6r'l~rtn tlgenelł~clmll1l'ł) litgt"n IQfftn~ni)frtfl1,

ol)nt

tlor~tr.ARc

<!rktubnit brr <!itJfllt!)litJlrr ringt!)olt 3U

ł\lO~urd)bc!ll.a.sctrtttle Ed)tlbfll 11frUrjad)t tuiro. _ ~~

~aL)fll,

onr aflge'

m~lI1m' ,piitulig fur bao b~1l ~c.lnol)nml brr etaln gtlJorttlbr
$IC~, unb bmn 'ftrbt bfr an ber 03uIl3l' ber GJliter ~rup gdc~
Swe ~tllbtroaLt>b'rftimlllt ift, bif Ed)afc unb 3tegcn abef duf

r

w biorze m~gistra~~_ ~~t~~~:8~Ih~ p.lus licytacya,
na sprzedaz drzew&- sClftgO ~~~~lł!iisklm sztuk 19,

2icitati~n aum

llstano~ionej,

.łto~ttnin

od sumy rs. 4 kop. 95, taksą leśnIczego lasów miejskich
~~--b d,z i dnia ',116lLipc'-ł86łr,;

'~

tre9,dent:A. ~.sicJt;i.
sekretarz: Jedl1arzewski.
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~n ~ iff.ct im etabtmalbt S~fdU
ter etamme jlafUlrb;'leif!- iłt ;'łUm, bru aorftbeamttll
brr jlabtifd)en illa[ber bt~immten 6ummt bon 4 9łubd fl~)
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:tou, btJł(4.' 16. 3uli
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Itapport półroczny
,6 a[ b j ii f) r i g er 9ł a P ł' o r t
o ruchu _ch9rych w szpitalu S-go Aleksandra w mieście tibn bit Jłranttn im 6t. rutbanber ••pofpihllł btr Stabt LOb!
Łodzi, od dnia'l Stycznia 'do -ostatniego Czerwca 1864 f.
bom 1. '!dnuar bi~ [eblin ,3uni 1864.
. ? !oku 1863 Pą2lOstało chorych mężczyzn, kobiet: tłom 3abre 1863 maren \Jtrblitben, IDłuulltr, ~rauell, ,ftil!;
l dZIeCI razem 66.
- " ber, aufammtn 66 jperfonen.
Pozostało. Przybyło. Wyzdrow. Umarło. Pozostaje.
!6erblitbtn. ,pinaugtt. GStgeilt. (\}e~orb. iłtrbltibL
M. K.D., M. K. D. M. K. D. M. K. D. M. K. D.
9Jł.
.sł. m.~. Jt. m. ~. Jt iJł.~ . .st. 9}ł; R. Jt.
Stycżeń 45 19 2 33 35 5 30 26 4 4 " ,,,3anuar 45 19 2 33 35 5 30 26 4 4

a.

Luty

"""

29 34 -" 30 23 1 2 ,2 "
Marze~ " " " 26 25 1 34 27 " 31 "
Kwi~" "" 29 21 1 39 20 2 3 1 "

~~-::

:: ::

-;~~if- ~r~~

"" "" ""
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l -;}-:: 17 23 i

45192176186111871701217 12 - 18231
66
373
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41
,w 11 o d z i dnia 3 (15) Lipca 1864 f.
Lekarz szpitala
Assesor Kelegialny S t e r z e l.
za Prezydującego
X. K. G. M a n i t i u s.
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btn (3.) 15. ,3uU ItHi4.
,pofl'ital • ~ 1'3t :
6 t er ~ t L
aur ben ~riiftbirtnbtrt:
l. Jt. aJ. iJł ani ti u 6.

,\toU~Airn'~ffrffor

ben brauen Eł'iegel btB eteG, auf bie Ufer, bit im tritcn
GJrun trg[anattn, auf bit @{[ł'en, bmn 6d)lIfegil'fel tin [tid)ter
~uft um~orte. ~aO feine Obal be~ bCafftn '5jt~d)ttGtóat'
bon
bon boUem blIntlen .paar befd)attd, baG fd)roar3t ~ugt blidtc
-~
aua feinen langtn illimptrn tuie tin berfd){titrttEl ~tbtimni~ .
.3n bu offtnen ~orbane dner Udnen iłifIa am GJenfer< ~ie f)olJe, fd)lanfe GSe~alt, tro~ ber nad)ldfiig matttn ,paltung,
-Set fajtu im ~riib(jng 1849 aluei ~amtn. ~eibe luaren mit ber fie im ~auteuj( [e9ute, f)atte dluaO entfd)ieben ~or;
iung, {)łibt \)on angenebm~rm \l1eu~ern, unb bod) luaren fie nelJmeEl. Um bie 2iPł'tn fpielte cin2ad)eln, aber tin 2ad)eln,
fo \)trfd)iebtn in ,paltung unb \l1uebrutf, ba~ man auf ben baEl man nur geluinnt, luenn mdn gtlernt ~at OU rodnrn, ba~
cr~en ~litf fa9, ba~ nid)t gemeinfame ~erbaUniffe, nid)t ~er<
meor rubrt, ala erfreut. ~it ftinen, bltid)en ~anbt motm
tuanbrd)aft . pc aufammtn gefiibrt batte. ~ie aUm bon bti< auf ben ~aUrn beEl lueid)en IDłorgentldbta, Da~ ttint ed)!tife,
oen, tint ~iibfd)t bliif)enbt ~rllu \)on dlua brri6ig 3af)rtn, tein 6d)rnutf beraierte.
~er (tontra~ aluifdJtn ben beibm ~rauen ·ludr beutUd) in bit
lIQ0 ~i(b ber GJtfunbbeit, iu dnem febr faubmn ~naug łbem
man bit 2u~ an 6d)leifell uub ~uhlu~ anfab, fdf; am 8lanbe @tugen faUenb. ~ort ~efullbotit, f)ier bit Epuren taulIł iibtr~
be~ 23a[conB unb luar bamit befd)aftigt, dntu aigHd)rn ~riil)s . łuunbener Jtrantl)eit; bort 3ufrirbellc ,peittrttit, ~itr' bit 8lul)e
IingDf)ut Illit ~(ulllen unb ~al1bern 3u garnirell. ~ ~1lIł.t1 be. brr 9lt~gnatiop; ba bil' ;ri'td)tigftit brr ~rofa, bitr bit ~n<
obad)tde ibr beitm{l ~(ugl' a[(e ~oriibergtl)tu6f1f, u. balb mut/} ber ~..otfit.
'<.Die ~amen fapen foft 'fd)lueigenb n~bcntinanbtr. 'l>it
i!>m GStfeUfd)aftrrill tint i~ottiid)e 58emerfung au~u~ernb, ent<
tiin9 aud) nid)te. il)reUl 581i1t, IuM BufaU ober @(bpd)t 011 ciut luar mit ibm ~rbeit btfd)aftigt, bie flt luolJlgefiiUig \)on
i9rtf i\illa borbfifiil)rtr. ~t'l' ~u~brutf ibm Bugt luas: burd)e Btit 3u ~1eit in bit ,~I)e I)ob unb bO-lt a[{t11 6titm bttradJ<
auG Ijtittr, baO ~uge I)d! unb tlar, jebe 58elucgung fid)"r uub ttte. Wu~rrbeJll 309m bie iłori'tbergel)tnben fit ab. ~ie an<
fdjndl. eie luar tine \)on bfll befriebigtm 9laturen, bit ol)nr bm luar ill ~rballttll berfuntcn, uub felbft bit rti~enbc 9la>
mef)r Ql~ obtrfldd)(jd)t ~(nfpriid)e an bafS 2rbrn unb ibre Um. tur, bic fid) Uor ilJWl ~(jctrn auO~lreitcte, fłreiftt il)r traulUt<
qebungtu bU mad)rn, bei aUer GSrniigjamfeit bad) imll1tr baG rifd)e~ ~ugt, ol)ne irbcnbloo 3u I)aftm. ~al\11 aber, "it auf<
~eid)ttrfii{(bare brgcl)rtt, bil' ohne GStmtitl)~tiefe \)on fl'eullb •. gtluedt aufS ilJrem ~innell, lic~ He ~en 23lict mit tuol)lgeflll.
tid)tlll· alIllemtinm lillo!jiluoIirn erfiilłt luar, bit of)ur gro~en ligtm 2dd)eln Quf il)m &efal)rtin rul)en.
"illit gtfd)idt 6ie finb, ~line/l, fagtt ~t, "ulIb mie fd)ntU
!ltr~(lnb. imb ID1tnfd)fIItenlltllip, ol)nt ludtgel)mbe 2tbenGtr< .
Jaf)rung, bod) baG 9hldJftliegenbe mit Uarem ~(jd erft1~tt, unł 3bl1tn ba~ ~Uf{j auo ber ,panb gtIJt".
",3a, luenn id) uidJt jd)neU tuare, turnll id) Itid)t mdnfll tLdnm
Illit praWfd)tlll einn burd)fiil)rtc. ®tnn il)r ~abei aud) in
it\uae bit ~nmutl), bitft ~otfic brr lueiblid)ell t!rfd)einuug, bit 23tbarf au ~u~ felbn oufanunwfteUen tonnte, <KLemtnce", cr~
lina anaie9t~ fcblte, fo trfel3.te ~e bao bod) jd)ntU burd) e;ne luieberte bie ~B!onbinc, "baIIII frcilid,1 roiirbc r~ fd)HIIIIU au(S~
Jqtr\luen nlurtfmbr Offtnbdt, burd) tine gutmiit!)igl' :Derbi)fit, ft9tll. !3riibn flnb nun dllma( ungalal1t, unb bit (!t)tmiin>
in ber. fIl' felbft uid)t if)rt dgrnm tlcinen t!ittl1eitell 3u bir' ilfT, lumn fie trft atlJn 3'llbrc ImIJtirat~et fin,b, brr, mtilligt
brrgen fud)tet. eo IlIU~tc fit bl'ruIJigcnb uub brfritbigenb auf tumigftrnG, l)aLtcn nid)to auf iltr ~clt fur gle1dJąiitłlger, al!J
i!;u UlIlgebllllArlI luirtm, in bmn ~erl)altniffe fic falJ, roie bit ;roilrttl' iI)m ~rall. ~tr 19rubrr fd)cntt mlr roobl gria dnen tiar-m e~irgd, UIlI> fie licbte ta in brn el'irgd 5u luiffruvaft 011 m~i9ntld)ttn ultb ~lIm (~eburt0tl1g tin Ufue.
,Rldb, al'n' immrr lIur blIntIr Etoffc, bit id) nid)t aU0jtt9tl!
fri)fI1, btfonbrr(j in ~m i~rtti ;roUettttJ3imlllna.
~l\rnn bieft ~rau l)iibfdJ h)(1r.,lJ1ii~tr lIlan iOt( Glefal)rtin tann, ullb baf, man l,ud) ~ll1l11m, :!Banb, el'i~rn, ~trltn gt;
llnbtbingt ale jd)on te3fid)nell. ,ol)nt ~frd)iiftigung, lag fic braud)til fann, ja bl1~ lit notblurnbig jinb, bntlOIt 9i1brn b~e
ilłannrr mm dllmalaUf ~lIfl1mmtlt (dnen ~tgriff(l·
:)iIlG~gofftn in dnem tcqlk'lllen ~auttlli( in lin ;titft brr ,palle,
(~(Jrtft~lłng fol~t.)
:inb 11arrtf l)imw~ in He uinr, fO:lnigt ~ru~1ingtlluft, fiber

"'enn dle Rinde fali t
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3 u r ~ b r f i f r ~ e m t ( b c t: ..
9Rofitt ffillbinoluiłfd), .ftaufm. '0. ~U~!. bm 18. ;3uH b. J.
E rl) 111 U{ Jtalutl1uti, .fiauf. 11. 9t. ben l ~\. 'juli b. 3.
~l1odJ ruolbbrrg, Sfllllf n. (l. 9lH~1. tlen lH. 3\~(i b~ :}.
~t1biD s.?ubait, Stoufm. (lUCI 9lulll. b. l~l. 3ull b. ;3 ..

M (' l d o. \\ Il n o d o w y j az d li:
MOISick Rabinowlcz, kupiec z Rosyi, d. 18 Lipca 1'. b.
Szmul Kawenuki, kupiec z Rosyi, d. 19 Lipca r. h.
Enoch Goldbcrg, kupiec z Rosyi, d. 19 Lipca. r. b.
Dawid Lubasf, kupiec R.osyi, d~ 19. Lipca r. b.
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~ r t an

OBWIESZCZENIE.
\.y duiu_8 (20) Lipca r.b. o godzinie 2-cj po p\)hlClnill
prawaie: .zajęte !'uc!1ol)lości jako ŁIf; 1. bzafa olszowa.
:l. Cegła·wypal.una. J.Dachówkak"l'viówka. ·1 Gz)'tnse
ceglane, Gąsior}' dachowe i t.p. w rynku Starym tu w mie~cie Łodzi, przez publiczm! licytacYę flprzedanc zostaną.
w Łodzi dnia l (13) Lipca 18G4 r.

.

II

t e.

t !TT"lt dr ttlt n.
~f11 (1'.) 20. ,3uli b.3'. um :! UiJr 9hid)mi~t~lg~, I~erben
folgrnbr gerid)tlid) mit ~rfd)ll1g tf.t~f)t~l.!.. G>f$l'IlIt(l~~e, .1)1Ct" LI
f.o[\ź lluf b~1JI altw mmgc burd) flur ortwt!ldJt ~ICltllt!On Ut','
fauft lunDra: l) eill <3d)rant tlOIl ~r(fIlbol~; '2) gr~~'Il!lłIte)if
gr!; 3) ~l1d)5irgrlll; i1) G3rftmfe t'on Jll'!Jdll; !\"lqt.: 3ft'lld
Ullb btrg!dd)fll.

c r a t a.

I~ObŹ, bm (25.

Hipolit Stodolnicki, KOMOHNJK.

II

3ulIi) I. 3uli ltlłi~.
.\)ipo!it etobolllicti, (!!;dutor.

Wszystkie gatllnki--- materyj jedwabnych, w:-;tążł\l, -0illllllltlidjCIt ~~cnelt IDiirgerZcl)iiiml ber Sd)iltH'll
ehustki, suknie bawełniane i wetni.me przyjmuję do far- ®ejelljd)nft 5lt Łob,;'. bie 90flidJc %13eigc,_ba~ bllS b.ir6
ltowania, za umiarkowane wynagrodzenie; mieszkam przy jiH)rige Koenigscltiessen ~rt: ~d}~tt~el~c,elt
ulicy Drukarskiej Nr. 2H!l.
J. Mack. farbiarz.
jd)llft 3U 3gier,l, b. 18. lllli) 19. SuIt b. ',\. Ult ~tlll\t
Zawiadamiam szanowną publicJ:ność, że przeniosŁem nln[bc, llll ber Ci9all;fcc nad) Łobź be[cgclI, abBe~\l{tl'~t
mój zakład n& Wulkę pod Nr. 723, tuź przy Pa.radyzie. ItJirll, 1tJ03U 11Ue .perretl ®d)iit,cn f)iermit freunbrid)1t
W. Gr a t;~ - Zegarmistrz.
cillgeft1bl'll tucrbell.
._
.---..- - - - c;D e r '1, o r 1t 11 11 b
Mam honor zawiadomić s~nowlJą pu.bljczność, iz w
f
,n'
llowo-ot\vorzonym handlu Ś LE D Z I P O aZT O WY C H
lIee 3)er3cr ~iirgcr,!0l)it~en,~erelllt"
i iBnych, takowe sprzedaj~ po cenach znacznie znizonych;
.pitrbłnd) jogrn Illit" bem :DottOl' ~UHClIi)I)oID, fiit lIl'.·
jak rvwnież sól w wszystkich ~atunkach, przy ulicy KOl1- 1 glUctlid)e .fiur lInb <30 19fIl It, mit bcr n unit'w' ftlvt ~rblill1>etf!l
"tantynowskiej ". domu p. Wejdemeyer pod Nr. 31ti.
~od)łtt"trigrftal1brll, unil'r11 innigftcn !>lHlf, unb fm~ftlJt. rn Dm
lU. Milldelsohn.
ftlbtn beftrne.
~ r i e b r i d) 9l i f I i (\ moft ~rtlu.
==~====================~
~~====~==~--============
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by~ się mógŁ poprawić." Ci.erplh~·o3ć

!, ?kr~mnoś~ t~~o

rozbroi tv na chwIle menaw\:,c meprzYJiclol.
Podczas wojen peloponezkich 'zapomniano o nim, z czer. 399 przed Chry:itu<:clli.
go korzystajf~c nauc!td wspóŁobywateli mądrości i cnot.y.
Ze skargą na Sokratesa wystąpić przed sądem, aź dotąd
nikt nieśmiat, kiedy pewien zŁośliwy człowiek lltłzwiskiem
Sokrates był synem rzeźbiarza z Aten, nazwiskiem 80- Melitus, wspierallY prze,; Anitusa możnego i bogatego
foniska, a nawet sam do 30-go roku swego życia trudnH człowieka, nic mogąc przebaczyć i msz~z~c sig !Hl tilolO:-.ię rzeźbiarstwem; wszystko co wychodziło z podjego dłuta, fie za okazaną mu pogardtJ ponowit dawniejszy zarzut.
tcbnęło jak sam autor miłością i prawdą dla ludzko6ci; i zaklina·! f'l~dziów,aby Sokratesa jako hlnźllierc~ i demc:,;zlachetne i wspaniałe oblicza b()stw-:- dzielni bohatero- ralizującego rrlodzież, na śrrierć skazali - kiedy przyja'o\ie, godni obywatele, oto płody geniuszu, tego wielkiego ciele przerażeni intrygą btagali Sokratesa aby si~ brot'J;łowiE'ka- Wpóźniejszym wieku Sokrates porzucit dłtl- nił, rzekł: "cał~ II cje życie czyż nie jest obroną najlepsza,
to, pośwł~cił sił) zupełnie nauce prawdy i przybrał na- jaką rrogę przeciwko pctwllTyając)'n, lInie złożyć?" \0\ i'f~fik;...()fa. ····Od tejdlwiliprzyjmował z łagodnością. stccieSełmlt&@., przelCałe tytie l!iel'Gpeł~ił czyJlU, któnmłodzież przybywającą go słuchać, nieprzeSltawał (ławać go by.~ m6głrumienić- Wieść o skarżeniu tego mę
dobrych rad i przykładów, sam okazując się grzecznym, drca zajmowała całe miasto Ateny, nieprzyjaciele. przy,kromńym i pobłażającym dla w!;zystkich.- Najzllllko- masili Archontów, do zwotauia sądu z pi~,cinset s~dziów
lIljlsi obywatele Atę.I!.~zll~,alUego tO,warzystWłl,.,.aLbo po- " dożrmego,ktÓrell. nazywano IIelija'Mk ął)y rozpoznąli,
~')łali swuich synów do niego nil nl\ulcę; s.ła:va,. cnóty t~-I cz~ Sokrates prawdziwie je3t wi!1nym •. i ukamli go,. jego filozofa. t.ak była powszechną w GrecYI, ze kIedy Att'n- żelI na to zasiuiyt. Ten C.lłOWH'k mający lat 70, kieuy
\'zykowie pyt.ali wyroczni Deltickiej, kto był najrozurn- st<l.nąt przed trybunaŁem helia8tów,z pewnością. właściwą
lliejlizy z ludzi, bez najmniejszego wachania. odpowiedzia- niewinnym i skromnośch~ pmwdziwego. filozofa rzekł.
411: Sokrates, Ten sławlly człowiek, liczył pomiędzy ,.Ateńczykowie, pozory was zwodzą.; śmierć mnie wCl\h'
~.wymj uczniami naj znakomitszych ludzi owej epoki, ja- nie zatrważa, tylokroć nią pog:mlzaJem.! ubo!ewam tylko
ko to! Alcybijadesa, Xe:lofenta ; innycb- .Jednak (jak t.e tylu dobrych obywateii, pozwoliło si~ uw~e~ć ludziolti
zwykle sie Zdał'UL ludziom najspnuvied!iwszym), nokł'a- ztrm, obwiniaj:}cym mnie o zbrounię, o ktorej nawet nietes miM między Ateilczykami nieprzyjaciół, którzy szar- po·myślałem; przebacznm jedna.k moim nielłl'zyjaciotonl,
IJali jego <lobr~! staw~,igtosili wszędzie że gOr8.zy młodzi('ź i oddaj~ ich sprawiedliwo~ci oogów.- l'o3tać i mowa tehlninierstwami i llogardą. bóstw. Jest to podobny 7arzut, go szanowllego człowieka, zrobiły tak wielkie wrat.enit!
.iaki uczyniono Anllk;;.;agorasowi za czasów Peryklesa.
na zgromadzeniu, 2e heliastowie nic śmieli go na śmierć
W tej epoce zntłjdował si~ wAtenach poeta naz"i:;kiem potępić; l('cz żeby żadowolnić Anitusa, ogkosili go wiu- .
.hy,;tofan, kt.óry przez do\V~ipne komedyć zamierzy·. po- nym i kazali mu wybrać karę· pieniężną, wygnanie arbo
j.ra\l;ić AtcńclJków z hlt;)dów i śmicsztlości; poeta tell na- wieczne wit;;ziellie." .Bogowie niepozwalają, odl'owied~iat
ltllJW iony IJrzez nieprzyjacióŁ Sokratesa, chciał lud rozstal'zec, abym podobny wybol' uczynił, byłoby. to samo
;;rni~8zyć jego ko,>ztem. Sokrntes sam w tłumiewidlÓw co ~ię przyznać do wmy: i olmzać g.otowym do odebrania
Ukazywał ~i~ na widowisku, a kiedy go pytano co to za kary; a ja służyw:>zy . wiernie krajowi, na moją. staro.iĆ
\'dowiek, ktlJl"{~gO wyśmiewają, bpz najmniejszego'pomie- powinienem być żywionym.w Prytanci·'.- Pl'ytaue:l, b) ł
'I.ania, wym;,wił swoje nazwisko i dodał z źywóścią: to dom w M,enach, gdzie obywatele zestarzali w lSłll~bie
.~Pn.y!!zedłem na komedyę ab1~ję-do",ird~eć, {'zy pomię- PUb!iC7.1Wj, ot.rzymj'w:\1iprzyzwoit(' utrz)"1tI:m~.·
111.) larZUf'tUHmi mi błędami, niemn takiqo l. którego- I
(Dal"zy ciąg na:<tąpi.)

Smie."c 8okrntesn.

człowieka

Sktad~jąc nini.ejszem doktorowi. T~ge~dhOldnaj~Zczel'-1

<!in Piano-Forte mit 6 tlttabeJl, in ftl)r gułem
3ujhllbe, fur rilltl!.mii~igf/l ~rd~ &~ Dfrtaufrn. 9liii)trdl im
bo~c.I I1~~zeJ .COl kl.) 'puywroceme JeJ .WZIO~U! lłołecam) .f')Qufc bto "'mil ,j)otTlIIann 9lro. l;>, tInt :treł'ł'c I)od).
pamIęcI publlcznoscl.
FrtedrlCh Nlehs z zoną
,"
.

in

sz~ ~odz~ęk? wa~~~.z~ .tro~k!·we .zaJ~~le s, I~, w ~zasle sła~

, & '
,

Mam .za8~czyt ~onieść

iż ~deJmulę

~z~nownej publi.cznośc}, j

Ranił - Karden .iinb 3,1! l1~rfa, ufcnbei

krajobrazy z natury, malUję oleJ-·~łtłtlt'the t ti}-'e-+,>'-'~
no na materyach, jedwabia(;h, płótnie, drzewie,
9łtJficiner ®tm~e ~lro. 126\}.
~kórze i t. p. również farbą wodną; o(lrabiam także świade
ctwa wyzwoleń, dyplomy i t. d. wzory do haftu na aksa,Jn ber neu~troffl1ctm
micie, materyi, bieliźnie, róine napisy, firmy; niemniej
wyrzynam wzory na metalachnud
Ludwik Bendorf. - Parad) z.
an
brr
.fionitllntillfr:etra~f 9łro. 31/), rorrbfi! IDłatj e ~. ;0
Fortepian o 6-ciu oktawach zupełnie w dobrym stanie jest do sprzeda.nia, za cen", przy- lUif alle anbmn (\)attllllgen ,ponllge _. unb ~a13 311 I)fratglirt
tm 13rrijCll Ilrrfllutt.
IDL ID't i n b l' l f o 9n.
stępną, wiadomość w domu p. Hoft'lnan pod
Nr. 15 na piętrze.
" I.!inr GJllrnitur ~ambllrgrr
80 korcy owsa, jest do sprzedania każdego czasu pod
Mallagoni .. Moebel
~. 477, trzeci dom od :starej poczty,
,'.
nfllcjtrl'
~acon, mit feilltnrm !ll1l1loit iiber~ogfll, io luie du JlUI
'...L
'
li Augu:5ta Tym.
i)crtuogtll bOli ,~orbml1d)l'r,~(rbeit jinb au bcrhlufen. 9liit)m~
--:-----:'!::W zeszły wtorek p. KIl"zlllirak zgubit w Ozorkowie frfrogfll in bfr Jtonbitorei brG e e l l i n.
",pksel ~ podpi8(~m N. ~Iaj..;nel' w Warszawie, na r~. 600,
wystawiony duia 6 Lipea ua. lI1iesitcy dwa; z cessyą
'l)aielbit rorrbm ollln 1. OHober birjrd ~ol)rc~ 3 3itnlller
1'. H}sztaw i A. Flach. l'l'zytem rs.33U to jest: 45 rubli
mit finer Jttld)r, in i)n ~Ut obcr 9lwitallt W mictl)cn gciud)t.
w kuponach, z któr) ch jeden 15-to rublowy inne :{ rublowe: reszta zaś w biletach Bankowych. upraszam uczci80 Korscbetz Hafer finb fofod 3lt
wego znalazcę, aby raczył z głosić się do bióra policyi m. tlerf!lufcll bei ~ li g U ft :! ~ In, bll~ bl'ittc ~(l\I~ ~bell
I:.odzi, a za uwiadomieniem mnię, otrzyma nagrody rubli
bet 11Iten $oft, ~1ro. 477.
srebrem 150.
[\ r r lor r 11.
~1t ber ~etrifauer etra~e mfO. 524 ift ein ~all~
,
,[\rrgg,lIgwm
~irllilag bat .. ~l)r._ .!tUfd]l11irat au~ ~e(no!11
Illit~mten neblt dnem ffilorgrn ~anb, unb on ber ~i~5e.
030rtolu rlllen ~rd]id brrlorrn, rorld]tr bOli 9l. IDłelśnrr II!
mer etml3e 1108 ein S){lll~ mit brei Wlor~ell \!anb ~l1rfd)au fur liOO 9lub., ben 6. Suli b. S. aaJ)fbar 31uti IDłonatr
W l1CrftUlrcl1. \Jla' eree ~u erfragen bei ber <Rigentgu. nad) Tlato, au~gcftc(lt tuar. ~uf brr anbmn 6titr roar filit
nid)t auagefitUtr ([eiiiolI 'l!. 9łIJhhllu unb ~l. ~hld] befillblid). -lIIcl'in S o ~ a n II c ~,i i f 11 C1', \Jlfll. 524.
,,~icrbei cillr ~Ulllllif DOli 33!1 ~lub., tllorunter 45 9lUl1d in <5:011;
~l.!.fgrn rilllll'trl'tflll'll1!Oi)cojaUc nnb bic ~ornlt.)c 1l0ll
pGnu, (dntn fur 15, bir anbmll 3u :3 ~nub.) brr 9tff~ i~ ~an~;
~Mbe\l.,lHllftl'rll, J,)ol~-.Il'o;j[Cll ullb bit nod) n.d]t l1Uugrro~e;
~iUftu. ,- 'l)cr e1)rlid)t ~inbcr IUOUC cd auf lItlII 1)o1l3t1amtt 111
lm ,ztubben auf bcui t1alutrr!erritoriulIl l1rj :f,ot\ź linter tobż IIldbrn, ll.logrl}m ilJm tint »3doJJllung Ilon 150 8tubtL au;
vW bi1lioftfll Clili t101 tl)l'iIl)afte;tclI t~cbil1llllngrn auo frrirr gc;ili)nt ~~~: ________ _
"~1111b l;.u IlCff(,ufcll, tlllrct) bil' (!rbfn \)on
'(!iu ił [ c i f d) r r, S! a b r n mit aroti 3immtrn, 'tintr
.
_
~l. 3' o n c c t in 3g1rr~.
.stall1lJln, St1)oł'l>en, StaU unb Ed]rocintftaU ift ~u btrmirtł)tll
'!lrti fd)ont jimmn in btr~lucittl1(!tage fino au bet' lun~3l1' !Rid]acli b. ,3'. 3U bf3if~f,lI brim IDłaurer1l1tifłrr
mirt,)t'ł1bti
~. d a n o,
3' a n ~~D r bro tft, ,
~rtritauerftr. 9lro. 273a.
~rataintr 6tropr 9łro. 415.
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