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tOI6ł1 J>O,it)cIIIJch
podt)cllIJch ~oO.
~On.
дг6!: z.,laznjch
żulnznych n/\.
Пl\. rze~z .karbn zu6w
,о 6. zo;
ЖО; .Jeieli
.JeŻeli ~ tatrczna
talrcznn decyzy.n
(I есуч.n C?
с? do
до ud.ielenia
udжi еlеоiа PIUZ,
PIUl, który
kl6ry w
w tynti6
tymże celu tylko dla
dJ(\ zama.
zаща.
ni6lioo e nieco
,U,
,,,,1 110
ItO dr6g
nieoo uotowania
uotowaoia pow-yonkie,
pow·yonkie.. .p
'Р 1
\",,1
d,i.iaj
dai,iaj r. 1"
1'1 ,J tiej oepaldmi
oepał d mi aprawM.'aoia"u
aprawM.'aoi .. ,.,,, a"glPl
a"gip! - st,
5tJ la wedle •.
l.lacYI
Iacy. " t. P,·ter
Р"1е г 11.
1>. ~led
~,ed . k~IIce
k~lIce yl
У' ., 118stl\pl,
uastllpl, 0,II)fI\\'1ed
odllll\\'1cd 0l8 at~dyn
al~dya te~b.
te~h. ako,!8oych
ako'!8oych ~fłfidek
~flfidek Cli
со tydzie6
tyd%ie6 otwiera.
ot1O!ora. ро
po.
pruwago Prz.1"uno
,,,pły.
• kienlL Poniawat
Poniew"t talaj
tOLaj pTuwago
РТl..Jlоапо ,'t'pt,"
p.odJ~1I! . . P.
p.odJęll!
Р. ,nin
,пJnl' 10.'
tel' fin~"
Hn~" 610
ów o§w'dr!czy
o§wlatłczy ll Dlr.z~
nlr.z~ e b,łyby
b,lyby rozpoo~~t~
rozpoo~~I~ z .... o~nq. . Ze d~oJe.
d~ojo. DZIwne.
Dz'1Ooe, ~eż
~ez wrnżeme
"гn:<еПlе czyn.ly
czynlłyoka
oka •
wom "ngieJllum,
AngieJ,1c1m, рт&еш
pr&f:W uIJ!O..'"bienit1
u'J!OJ"ble"it1 ~ łI "llł
"blo
o &0"81 0 рг%
prz .c ,l .~ko zbyL
zl'yL I'~Jl,e
I.~p.e z~emu
z~ешu wykupy.
wyknpy' kolej
koleJ te by~Kby
bY~Kby dl
sIecI
5. е" . kOlllun.kac)j
kOlllunlkac)J '!' IIlJl\ce
IlIjl\ce salę,
вal~, tl&Jllce
~'&j,ce (lnszCie
paSZCie 16i
lói ро
pu tych,
tycb,
clni8
unia w połowie
potowie giddy
git'ldy cltwt'juej
d'wt'jluj Z RI)'
RI)I )1 nie 810
W IIПl.U ""'J
IIIIIJ prywatnycb,jako
prywatn)'cb,jako Olckot1.yR
D.ckonYRtnolllU
tnclllu 1I1l8zyn~
'1118ZYII~ krajU
kraJu bardzo
bnrdzo poty teczlllj,
teczl1'1, do wod~lć
"od~.c jakby 8t1Oorzouych
stworzonych dla
dJa pochlonil)cia
pocllloni\jcia 1OazY5twszyst.
Dadool.oo
nadoolaoo dд ..,ł tadurch
t.duych .r.r\,
or.rl, • рpnye,yny
..уса101 .wig
8wig wllm.u
la
t.a noworocsof'go,
uoworocsof'go, loc; Ik
.k loouod6
łoouodó. du .prlfl(la1:J,
Iprteda1:l, d!l.
dl .. IIIterelól'
IIItere.6,. skarbu; .
. tPgo Dle
П'е trztbn. ~nformftc,a
~ПГОГ",lIс,а Dasza,
о м.а, oО .Ile
.Ilе kich
kicl. mam
ша", i cioć,
с\06, nielituściwią
oielituAciwi~ zazwycznj
jek, 011:.1.1
jak,
okar.rw
••
. ')
ł) Lutejno
LutcjJZO domy ILlloiowt..,
ahoi owł.', prowlprowl·
Przemysł n.a
".а prowlOcyl
prow,ncy •.. ..\V Brzo~tow
Brzo~low le,
.e, .IIQ
.81Q zdaje,
z(lajc, poclJod
pochod zl
ZI z dobl·.go
dob"'go zrOdt..
źrOdt..
prze% danserów
przez
do.nse"6w i d/\nserki
dl\lIзегki do
до §ciao
ścian przyci·
Przemysl
dz,oe wie lkio
Jkio muro.,
1\OI),ł p6
ł lloculł, pozwała
10иГСl1 a
а 1\(1),'
p61"OCtll1,
poz .... 1. w .', 1I~le~4ceJ do ~óhr COllelo~." wlasno. j
limno. '''
Wed
/og R. Kfty.
skanych i czynl4cych
rozpaczliwe ",silki
"ysilki
wlasoo· 1 Posrebrzanie n~
"~ 1imno.
ed log
K~y- 8k(\oycl.
czyol4cycl. "ozpaczliwe
WniOlkowa6,
WoiOlkowa6, it) w)'wozowr.1
w)''WOzowr.1 t.amthj i PI)
РIJ .wi~tat:h 11' . ', '1 ~le~4Cej до ~6111' OOllelo~" ,
§~. k~l~rll\ .Druckle!!o·L
.Druck.e!!o·L ~heck
~I)eck l. go odby ł~
l~ zera
ZQtlI pr1.y.gololvuJe
przy.gotowuJe sl~ w tym
lуnl cel u ~o zt"ó
zt"6 r ku uratowaniu
uratowaoiu nа,,'),СЬ
'ych nóżek
u6iek od zlUiatdiezmiaidż e·
аklОDпiеjаi bed, do o.t~pJtw
IkłoDniej.i
oat~pJtw . l'oniew,·t
Poniewl·t podat zt Ś~I
atrolll
.trolły .pekolacyi
Ipekolac.ri mi
miej
ej cowej nie 11111
zllaJ.,
.. ,1
I"" dotlite·
dot~ate· 8'Q
SIQ ce:cOIollla
се:СnOОIll" p~śwl
p~§w' ecer"a
ecer"n now.ozn l ożon~J
oion~j 1
I ~ k . pod'lU
pod .. u rc~aou
rc~anu 80du
80do w 1 tJ wody
"оду •I doda· nia. Jakby na
па "loA6
zlość tcj obfitoAci
obfitości .miejsca,
,mi еjзса,
oloego
clDego PO,))
POI)) ll.u,
u, przeto fe
,' е Or
n у z.r6wl'o
urch",·o ptJ:enicy
pneoiey jak
jlk fabrykI
fabrykl rur
гиг kun"llzacJjnych,
kIlПIII.zаС1Jпусh, 8zto,ngntu,
8zlolngutu, CO'IJe 810
a,o do
до Ol
nl Pgo
PgO rOItworu
ro.t1l'oru 60 II
g azotanu
a1otaou ta ktltegorya
kategorya publiczności
publicznoAci halo"ej
balowej nader
паdег
i Z)t.Ż)t.- olegt)'
oległy malej obnitcf'..
'w.wHfj ohne.no
оЬпitсf'.. ~aJ
~aJ'wawHfj
ol"lt.cano
l
ł
gly
ogniOlrwaloj
ogoiotrwa/oi
i
t.
d.
д.
F
..
bryka,
jak
do·
до·
8rcl.r
arebr
11'
w
200
ст
cm
..
wody.
оду. Zaro lęs~a\r
l~~a Jla
a l1'Ii!jMil)- SZCZ'lplycb
szcz'jplyeb lOinla
min/a roprezentantów.
roprezeotaot6w. Zabawa,
i)·tem,
ncr.ególoj,·j II aа рбtоi
pótoi jsą
..". .l'otrzo.
i)'tem, .:acJ:eg6I.oi"j
jSt4 tlcata
d~ta",t.
n08i .Gaz.
.GIIZ. r"dOIll.·,
r/ldom.·, zlllrudnia
zutrudnia ollecoio
obecnie kiI·
kil· szanina
szaninll go towlI
tow,. jost do
до utytku.
uzytku. PnedmioPrzedrnio- rozpocz~tA
,·o1.pocz~La. o
о godz.
god1.. wpół
"р61 do 1l.ej
)l.ej polono.
polooo.
Ьу
by miej !l co~6 ""pokoil
"'Ipokoil dowóz
dowos dzienny,
dliеППУt tak, io
żo fe
,о nosi
,kładów niewiele
IIklad6w
nicwielo tl~)'ło.
a~y'o.
kud 1.ieli~io
lu(lzi, ,a"'ych
(у dane
даое do роз
геЬrz ео ia
iа ро
staraooe", o·
о - zem,
,еon, zra1.u
azla anel\lic~nie,
juz jednak рn
zieli~iu ludzi,
sa mych krajowc61O;
krajowcóWj z II ty
posrebrzen
po starannem
zrazu szla
ane'\lic~nie, już
pll
kD",i
...lnll.
nll. s.l"
S El Ił 8I k G 6 r n 1,
Y. 12 8!10"
Itro" czasom
JVfgi61 .to
.....
czaso'" potrzebować
potrzel,own6 ich będzie
b~dzie kilkmet,
kilku.ct, n
fi Ił cZJszczelliu
czyszczeniu lIal.:!y
nalrży w nil}
oilł zanurzy6
zanurzyć na
па chwi· I'ierw
pierw zy,n
zYlll kontredansie
kootrod!lnsie nabrała
IшЬгаl" o:!ywieoia
ożywienia
ni. ~я,
nia
NR targu wCgl&.
wCg1&. panuje
paoujfl n)OCD8
nlOCD8 ul
uI volobienie,
po.obienie,
siogn ie ~ ~. Sko!O (JolIryj!l
Ilolcryj!l si~ srebrem!
ochoczo przeciqgnęła
się do godzi:
.]>o lnYIII j?i rozwoju produkcyn
prodllkcyn 8iosn
агеЬгет! wyjmuje
wу)шujо ~i~ i nader
"адег ocboczo
przeciqgn~la si\)
god"i:
popyL oiJwia
popyt
oiywia .i'
lil JJ ,b)t
,bJi rouz.erz.a..
rOUterr.a.. GloWIJ)'m
Głow1J)'m РТlе4.1.
pned- "w.)leloylll
mIliona rubli.
rl.bl l.
IIJe. ob fi CIe
c.e op lllkuJ
łukUj o
e wod'l
wodlł zaw.ernJqcl\
znwlernJllcq OIQ·
u,e· uy
оу "р61
wpół do
до 7 Zrl\nll.
'Гllоа. Milldzy
Mi\;dzy dansel'ka,m
d(\0 50"kаIШ
miot.em zapotraebOwaoia
miottim
zapotraeьo"aoi • •••
, w~gle płum10llu
plum1011ucc do uu· 1I1.liolla
iyLko
żytko domo
dorno wego.
wego, W
\V egiel
egieł Ił rz.e,zkow),
rz.e'zkowJ, rn1~ltanYI
rni ~ltRflYI
Welna drzewna. .NowosLi" dOIlOBZI\
d onoszlł o
о ,yj
wi elkIl
olk'l iloM:
il ość 80dy, nas t~pDie
t~poie c2Jstl}
czystlł wod~
"oд~ i prym
pryrn trzymaly
tr1.)'01llly meżatki
шеiаtki i m~żateczki,
ш~iаtесzki, 1.z kt6.
któ.
gronkowy
groltkowy i mial
miał ., oajb
Dajbud
.. rdziej
ziej pounkiwAoc,
pol&okiw"oc, locz ważny
IvаZIlУ m
Ш oallytku
nl\~ytku w dziedzinie
d1.lod1.ioie lrchnnlogii.
tfcl'Mlogii. suszy
auszy w
w 1,·ooiollcl..
trocinacb.
rych
гусЬ wdziokiem
wdziоkiеПl i s!rojem,
strojem. choć
сllо6 ~kromnym,
!.au.
!.аНе wegi I w dU'J"u
dozY"h ka walach
w. lacЬ 'rlkuj
r.y8kuje...
.. igk ..
••y
J elt
e.t ,,;ro
lIi," welo!\
wełnll drzew on,
na, wyrobom
lуугоЬоon kt6rej
kl6rej II Posrcb
Posreb rznc
rzać w ten
(ео sposób
вроз6Ь można
щоiоа ielazo,
żelazo, uwydatnia/y
uwydatniały siV paDle
panle E
Е K.
К. i A.
А. Pllnny,
РIIОnУ,
,b1t. Zapo!
,byt.
Zаро:.т
.......
ebuwanie
buwаniе kol.ou jel
jel!l taki.
\.akt. .nac..оос.
tl'udni ~iO tartak Pllrowy
pnrowy "towlLrzystwn
"towllrzystwl\ le. lstl>l,
lstnl, 1IJ0siqdz,I,,·00?
mosiqdz, broDz i miedf.
miedf, Zaul\'aiy6
Zauważyć 118na· nb.
пЬ. Wsz}'stkie
wszysLkie jak zwykle
z1Oyk1e moiej lub
1иЬ więcej
1Oi~cej
nie
IZ8.
ni8J 'ze.
!Inego
~lIogo (lod
род firlllq
fitlllq 1. S.
В. Polakow
Pol"ko1O i Comp."
Оо,"р." lI ~żYI
~ty, ze
źe nnjlepieJ
nlljlepieJ jсзt
jest świ
~wi eżo
eio rozt"ór
ro"t .. 6r przy·
pr1Y' urocze, w tualetach
tUll1etllc1. dały
даlу przeważne
przewlline pierw·
piel'ww gub. Orlow
Ог101О kiej
kicj 10
w centraln ej
cj Rosyi. Wel·
\V cl· gotowywa6
gotowywać i nie robić
гоЫ6 duiego
duż ego 1.apasu,
zapasu, któ·
kt6· szenat"o
szeńst wo kolorowi
ko10ro1Oi różowem~,
r6iоwеmч, gdy tymczn.
tУШСZI>'
PrzemysJ,
Przemysł, Handel i Komunikacye.
Komunikaeye. оу
drzowu ej uiywajl1
гу " kai(lyon
uiywajll do napychulli
napycbuni lll' l1Iatemate· ry
każdym razio
razie powioien
powinien Ьу6
być przecbo.
przecho. sem panie, z ca/II ~willdorno~ci'i
świadolllości'ł tego, z
oy drzewn
Pete"burg. Na odbytem
Peleraburg.
odbytel1l w dniu dzi. iej. raców
rac6w on
01 Ы!
bli i t. р.
p. D oskona
oskoll" lo
le zastIlPuje
zaSl\;PUje ', wywany
wy\\'nny 10
w ciemności.
сiешоо§сi.
czem im
iш do twarzy,. obraly
obrały lI:olor
kolor czarny,
c1.lLroy,
81ym
81ут losowaniu
losowaoiu pożyczki
po:!yczki premijowej I·ej on"
0/11\ ,ylo
wIo ie.,
ic., 11a odzollrza
odznllrza siO ,v.
wI olkIl
olkl\ laoio
tunio ·
Osad
Оэnд opndlLjl\cy
opndajljcy ,roztworów
,roztlvor6w przechowy.
przecl.o1OY' 11a na
па tem
telll tle
t1e ślicznie
~Jjczoie odbija/y
odbijały T6ze
róże Ilorhero
ешisуi z roku 1864·go
1864·g0 gl611'oe
wygrlloe РII\У rozmaitych
roz,naitycll gatunkach
gatullkach od
од naj., w/\oych
wl\oycl. od cznsu
сz(\зu do czasu powinien
powioieo być
Ьу6 baciane
bllciaoe i binle
81uwOID, Ьаl
główDe wygrane
pll- II $cill.
ścill. W
białe kan.elie.
kamelie. Sluwem,
bal siQ
emisyi
dly
dły jak następujr:
пазt~рujf:
grub zych
,усЬ do
до oaj
najd(lelik'itlli
eJihtni cj zych,
хусЬ, do
до róż·
,·6i· prze1.
przez odfiltrowllnie
odfiltrowanie uзuw(\пуПJ.
usuwanym.
'·
udal,
udał, jakby na
па złość
,lоА6 tym
tYlo "szystkirJl,
wszystkim, któ'
kt6·
Rs.
Нв. 200,000 serya 3,199 ог.20;
ur.20j rs.
гв. 75,000 oycb
nycl. lI1
m 0ie
o że być
Ьу6 lIiytl\
użytll cel6w i coraz
сога? wifJk.
wiIJk.
rzy z rozmoit,ch
rozl11ait,ch względów
101.gl~d6w i względzilców
"zgl~dziI16Iv
8erya 8,853 nr.
пг. 13;
]3; rs.40,ooO
гз.40,ООО seryn
вегуа 10,330 kaze
ks1.o znl1jduje
znlljduje rozpowszechni
rozpow8zecblli enie.
en ie.
Кronika Łódzka
krfJcili
kr~cili 008810.
ooa8ml i ooskami
оозkашi i za
Z8 stosowne
stозоwое u·
nr. 9. rs. 25,000 serya
aerya 1,845 nr.
ог. 44.
' Wina rosyjskie.
rOlyjskie. Tow"rzystwo
TO\\'"rzystwo rolnicze
rolniczo w
.
•
wainli
ważali usunll6
usunąć siQ od ud1.ialu
udziału w nim.
оiш. Ach
АсЬ
Po
Ро rs.
гв. 10,000: serya
вегуа 4,671 IIr.
nr. 9, serya
5егуа Rosyi
R08yi ро/udпiоw
poludniowej
еj pos
postallowilo
tanowiło wyj edll86
e duać w
te względziki,
w1.gl~dziki, a
а co
со gorsza,
gO"sza, plotki, ploteczki,
493 or.
Dr. 41, 8er.
ser. 9,418 or.
nr. 22.
nrini~leryulfI d6br
nrini~leryum
д6иг Рllбstw(\
pa(lStwa Jlrze
prze d 81~
8i~ wZl~c
ly zlf;c ie
(-) Wujaszek z Ameryki.
Amerykl. W
,\У tych
tycu dniach
dnillob intrygi
ir\trygi i podstępy,
podst\jpy/ Ье1.
bez kt6rych
kl6rych oiestety
uiestety
Po
Ро rs. 8,000: serya
вегуа 1,492
],492 or.
nr. 32, sorya
8~гya r6illy<:11
różnych środków
~rodk6lv do podniesienia
podllicaienin wyrobu
,.у.'оЬ и przybył
przybyl do l.odzi
Łodzi bogaty izraelita Józef
J6zef oio,
nic, IIle
nIe to nic w a1a1Oetnym
sławetnym grodzie na·
па·
11,836 nr.
ser. 4,522 or. 26, 80r.
ser. 18,504 win
psń s twn. Towarzystwo
zn oce,ożel
ог.
will na
па po/uduiu )JnDstwn.
TOlYllrzystwo R oinolls.
о iпоltз. Dorobiw8zy się
зi~ mnjlltku
majlltku '(\
ос&- szym
szуш obyć
оЬу6 się
si~ nie ..
1I107.еl
о.".
Ul'.
8er. 1
nr.
ог. 18.
1.alozcnio
zaloże nie
sz k61 do
<10 11110'",
anom,
tu
!и "
IV celu odszukania i ws
wз
Ale wr66ln
wróćm
do
до balu.
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Kronika L6dzka

I

I

ki8zek 8zczepionia
., kiszek
szczepienia z eborego
czem spispi. w
n'iezby fortunne",
m ,nstrum
' ..
сЬогево dziecku,
d1.ieck.. , -o
- о czelll
w o
fогtuпuеш
111
10зtl'UIII
1l .
'
nuj,.
nujll w mieście
mie~cie
został protokól
lekarza powillpowil\- doia
dnia 7 gruduia
grudnia olwlI.'t,.
otwartq z05taln
została stacya
ało, czego
że ospa
овра pokazuje siO
5iO sany
ЗIIОУ 1.ostlll
protok6/ przez
prze1. lekar1.a
5tacya warzystwo
wllrzyst\Vo hędzie
IJ~dzie oajlepiej
1\10,
epidemiczoi.. i - :i.e
epidemiczni..
IV
\V tyn.ze
tymże dniu dowiadujemy
dowilldlljelll1 si\}
się szczepien
azczepion ia ospy.
08РУ .
mu
шu potrzebu,
potrzeba, I}а zatem
zаtеш najlepsz'l
najlepsz,. РОIl10С'
pomoc,.
p08zczeg61nych wypad·
"урад- towego.
tak:ie,
także, ale tylku w poszczególnych
jeszcze, ie
io l'
IV citlSu
ci/lSu tygodnia
tygodllin za,:uo"oWII!O
zat:horowało
Ostatoi tydziofi
Ostatni
tydzioń pa~dzi~rnilra
pn~dzieTnika wykazal~
wyka1.al~ ze
,е strony oby"ateli
obywateli t6dzkich
łódzkich byłyby
by1yby pie·
kach.
bch.
Łodzi 22 osoby
оэ оЬу na
па ospę,
08P~, miunowicie
шiuпоwi сiе 6 190 zmarłych.
zпщгlусh.
Smie.'telno§6
Smi e rtelność tygodniowa nilldze,
ni,.dze, za które
kt6re 1Oa1.ol
wszolakich
.. kich instrumentów
inзtrumеоt6w
Od 28 czerwca
c1.erwca do
до 4 lipca
liрса wlqczoie
włqcznie za· w l.odzi
dzieci; Ьу'
byl lo
(о рi
pierwsLy
е ГWЗLJ 11
a trzymała
tГZУШlll11 siO
się tej cyfry, 1.
z lIIalellli
Illaleu'; zbocze·
zboc1.e· i książek
kзi~iеk dostać
dозt!!.!: moina.
шоiО8.
zoaczono w .Dzienoiku"
.Dziепоiku" 98 zmarłycb,
,mагlусЬ, z doroslych i 16 dziecij
znaczono
zarazem ostatni
buletyn tygodniowy
оз!аtni uuletyn
tygodnio1OY ogra·
о gra· niami,
nillmi, przez caly
cały listopad, a
а w gtlldoiu
gtudniu
Towa"zyst1Oo
Towarzystwo lekarskie
lеkаrзkiе oie
nie weźmie
wе~шiе ',oi
dodatkiem,
dоdаtkiеш, ii
iż jest to olljwyisza
najwyisza cyfra 1.arazern
sujqcej epidemii,
epidelllii, który
kl6ry doszedl
dosaedl do wiado· przekroczyła
p.'zekroczyla drugll
d.'ugl\ setlel)
aetlc\j i na
па tym pozio· chyuR
сЬуЬа za
х(\ zle,
złe, ii
iż lIlI1.ywam
IInzywam wprost ро
po imie·
ilDi~·
śmiertelności
jaka zda· sujllcej
Amierteloo~ci w ciqgu
cil\gu lygodnia,
tygodoia, jnka
mo~ci og6/u.
ogółu. Przez
p,'zez ośm
о§m tygodni
tygodo! następ·
n/lSt~p. mie
шiо pozostnje
pozostaje przeciętnie
przeciotllie podziśdziel1.
podliAdziet1.
niu to, czego
c1.ego mu
шо potrzeba.
pot.-zeba. MnielOs6
Mniemsć mam
таш
rzyla
rzyła sili
sif,j 11'
w ciqgo
ciągo trzech lat ostatoicb.
ostaLoicb. Od
Од mości
оусЬ lIie
slJсlшс o
о ospie ani slowa,
s/owa, - ро·
po·
Tu
Т" koflczlI
kof.czq się
8i~ moje
шоjе ootatki
notatki popularlle.
popularne. powody, ii
iż towarzystwo
to"arzystwo 10yczeki
wyczeki wać
"а6 b~dzie
b~d1.ie
nie sl)'chać
12 do
до 18 lipcn
lipca zmarło
1.тarlo 107 osób,
оз6Ь, w Lem
Lelll 88 nych
doboo "dotarl..
"dotarła do
ао uJicy
ulicy Oegielniaoej
Cegielnianej i tu Proszę
Prosz~ wyciqga6
wyci,.gać z nich wnioski
\Vnioski Ivedle
wedle 100Ji
woli РОIl1'ОСУ,
pomocy, lecz
lec1. ilie
nie pokafi (lomaga6
flomagać s'i~ tn·
tl\'
dzieci, - w Paradyzie rozpoczyoajq sie dobno
zatrzymula się
znś hędll
kowaj, 'aoi
'ani prosić
II. aа delikatoo§!:
delikatność ta·
si~ w
'У pochodzie
pocl.od1.ie ... " Rozpoczęly
Rozpocz~1y i ocboty;
ocuoty; jakiejkolwiek
jakiejkol\Vick 1.H§
h~d'l natury,
nntш,!, kowej,
ргозi6 o
о ni
nill,
zabawy
dziecinne, aа mieszkańcy
zBba1l'Y dziecinoe,
шiевzkабсу Starego 1.alrzYUJula
зiо wspaniale
wspaniałe widowiska pyrotechniczne zdnje
zdajo mi
шi się,
з;~, i,
ii odtlld
odtqd oalezaloby
należałoby przestać
przestll6 kil.
ka niezawsze "w foodzi
Łodzi poplaoo.
pop/acll. J akko 1·
I·
uinl(\j, 8i\},
Miuta uialajlł
się, ii
iż w studniach znajdu· siO
Коll еГIl w ParAdyzie,
Pa"lIdY1.ie, na
па kt6"ych
których hywal(l
b)'wal(l ,vier"y6
wierzyć w niezacllwiaol\
niezaclllYianll 1.drowotoosc
zdrowotność min·
mia· wiek przekonany
przekonaoy jestem, i:i
iż znana ofiarofiat·j,
blotoe m~ty do picia. Pod
Род dniem
dllielll Kollera
jll tylko hłotne
po kilka tysięcy
tysi~cy osób
оа6Ь z r6znych
r6 żnych stroo lIIill'
mia· sta foodzi.
Łodzi. Ozy zdrolvotoo§6
zdrowotność te popsula
popsull1 siO ność
поАс jednostek i 11'
IV tym razie czoka6
czekać na
па
23 lipca
Jipca czytamy:
czytall'Y: "O~pa oaturaloa
naturnloa ukazała
ukllzala ро
зtо, II
а wśród
w~r6d tycb
(усЬ tysilley
tузi\;еу ро
po kilkaset
kilkазеt dzie· wskutek
,vзkutеk oiuch1ujatwa
niechlujstwa IV
\V dOOłach
dошасh i podwó,..
podw6r'. siebie
зiеЫс nie da,
да, ani
aoi zachęty.
zach~ty. wygll}dac
wygll}dać bę·
Ьс'
si~ 11'
w kilku miejscowoś
rniejscowo~ ciach minsta.
miasta. taŁa· sto,
овра zatrzymała
Zlltгzушаlа kach,
kaclt, czy wskutek
\Vskutek "atrutuj
zatrutuj wody,
,уоду, zafalszo·
zllfalszo· dzie,
d1.io, niemniej
оiошоiеj [J"zeto
[}rzeto u\Vlliam
uważam 1.a
za 8tosowoe
8tosowne
godua 11'
godoa
w swym przebiegu
pr1.ebiegu tak u dzieci,
uzieci, jBk
jak ci,-rodzice uspokojeni, te ospa
зiQ w
w pocho(lzio,
odOla· wanych
\Vnnych towar6w
przypomoie6 wszystkim
wszузtkim zamozoyrn
§ге·
pochodzie, lIio
nie J1Ii
mi eli powodu odma·
towarów spoiy,vc1.ycb,
spożywczych, czy tei
też wsku przypomnieć
zamoioym i śre·
u doroslyoh,
dorosły oh, nie przedstawia
przedsta10ia obecnie
obecoie ża·
;а· siQ
wiać swym
вwущ pociechom
pociecholll tak rzadkiej przyje. tek
tck wszyst.kich
wszузt,kiсЬ (1rzestępstw
(1гzеst~рзtw snnitarnych
sanitarnych ra·
га· dlliozamoinym
dniozamożnym obywatelski obowiqzek
obowillzek wspar·
doego niebezpieczeństwa."
dnego
оiеЬеzрiесzебstwn."
W
\У kilka dni \\'ia6
mności.
Wprnwdzie wrześniowa
wrze~oiowa statystyka
statystyk(\ zem
ZOIlI wziętych,
Iv1.i~tycb, o
о tem
tеш ponczy
pouczy nas
паз zapewne cia iostytucyi, która
kt6ra z inicyatywy własnej
wlазuоj
'Vprl\wdzie
p6~oiej,
póioiej, millnowicie
mianowicie род
pod dlltl\
dalII 5 siOl'pnill,
sierpnia. rnoo§ci.
§UJier!eloo~ci zOllczylll:
zOllczyła: za
,а pierwszy tydzień
tуdziеб towarzystwo
to1Oarzystwo lekarskie, kt6"e
które ma
ша na
оа cel
celn:
•• :
розtапо"ilа zaopiekować
postanowiła
zаорiеkоwаб się
зi~ zdrowiem Da·
оад.·. Wielic1.ko,
wiadomości, ii
iz śmiertelności
dr.
Wieliczko, podajqo do "iadornosci,
1.шагlусЬ, za drugi 119, za
ха trzeci 126
"Badaoie
"Badanie miasta
шiаstа f,od?i
Łodzi i okolic pod szem.
Bzem.
.
w ostntnich
ostetoich dniach
dniacb lipca
liрса oklLZa!a
okuzała si~ w Ło
I.o ·· 113 zmarłycb,
а za
,а czwarty
CZ1YB,·ty 15\
] 51 (132 dzieci), ale oio
nie Ьу·
by· 101.glodem
względem zdj'owotnym,
zdl'owotOYIJJ, - badanie warun·
waruo·
N akoniec,
akolliec, oiuy
niby ua
па wety, wini~nem
wini~nell1
dzi ospa
оар8 epidemiczno,
epitlemiczno, wzywa
wzy\\'a mieszknnc6\\')
mieszkańców) a
lo dowodów,
dowod61O. aby
аЬу przyczynq
przyczyn,. tllk
tak fata/oego
ratalnego ków,
k61V, pod wp/ywell1
wpływ em których
kt6rycll "ozwijajl\
rozwijaj,. się
si~ ..
wspomnicć
spomnic6 jезzсzе
jeszcze oо jеdпущ
jednym obowiqzku
aby
аЬу podd8wali
poddawali sili
sif,j szczepieniu oSl'Y
оаl'1 ochron·
ocl.ron· 10
zdrowotności miała
шiаlll być
Ьус ospa! Tomu
Тс шu tutaj i utrzушujq
utrzymujll cboroby
СЬО"оЬу epidemiczne, e·
е· obywatelskim...
оЬуwаtеlзkiш... Nie idzie tu już
juz oо popie·
popiestanu 1.drowotno§ci
zаtеш , ii było
Ьуl0 jakieś
jakie§ stallu
oej.
nej. Pokazoje
Pokazojo si~ zatem
też brakowi dowodów
dowod61v zapewne przypisać
p.'zypisac pizootyczne,
pi1.ootyczne, end
епd emiczne
е шiсznе i inne,
il1no, - przed.
pr1.cd- ranie
raoie instytucyj
instytuoyj pozytecznych
pozyteczn)"Jb lub
lоЬ dobro·
niebezpieczeństwo:
Było wistocie,
wiзtосiе,
gdyz
gdyż tei
niebe1.piec1.e6stwo:
Bylo
trteua, i:!
iż projekt podzialu
pod1.ialu miasta
шiавtа na
па re· sięlvzięcie
si~lvziccie §I'odk6w
środków dla zapobiezenil1
zapobieżenia rozsze·
гоzзzе· czynnych,
czynnycu, slo,vem
słnwem o
о ol)Owillzek,
obowillzek, do
до spelnie·
spełnie·
zaraz nazajutrz dowi(ldujemy
dоwi(ldujешу się,
зi~, ii
iż oSlla
OSIJn trzeba,
'на? z innemi ostroi·
oaL,·oi· rznniu
rz(\niu się
si~ tycb
tych chorób
cbol'6b izbiemnie
i zЫе",\Пiе ornz
oraz nia którego
kt6rego potrzebnq
potrzoboq jest w pewncj
pewnej mie·
шiе·
obserwacyjlle, wraz
gro8Uje gl610nie
głównie na
па Starem
Sta"em Mieście.
Mie~cie. Do· wiry obserwacyjne,
оо§сiашi, koniecznemi
koniecznellli podczas epiden,ji,
epiderнii, naukowe obrobienio
obrobiellio lIIateryal6w
materyałów statysty. rze dobra wola,..
wola... 8pe/oienia
Spełnienia obowiqzku,
obowillzku, oо
jedoocze~nie, ii
iż wrazie
wrtLzie roz·
ro1.· nościami,
wiadujemy ~ie jednocześnie,
cznycb oо zdrowostanie
tyntczasowo odroczony.
od.·oczooy.
zdго\Vоstапiе i §lIIiertelno§ei."
śmiertelności."
którym
kt6rym mówić
ш6wi6 zamierzam,
zаllliегzащ, mamy
ша'lIУ PfI\IV\1
prl\wo
przestrzeoienia
prze8trzeoieoia się
ai~ choroby, lI1il\sto
miasto będzie
b~dzie zostal tymczasowo
stau rzeczy
z'nienił się
Każdy dobry
obywatel miast'L
miast.. iyczy
so· dOllluga6
domagać sill
bez og,'6dki.
og,·ódki. .
'l'ymczasem stall
'l'Ylllczasel1l
rzec1.Y z,nieoi!
si~ I'ap'
"ар'
Kaidy
аоь.·у obywate1
iyc1.Y 80·
5i\; Ье1.
pod1.ielooe nB
podzielone
па rewiry,
rewi.·y, aа w kaidym
każdym z nich
Род duiem
dlJiещ 8 paidz. c1.ytalU
panująca ohecnie
obecnie upi.
Ni ejed
ejcd nokrotnie
nok"otnie zabie"uliAmy
zabieraliśmy g/os
glos w sprn·
8Р"II'
townie.
Pod
czytam w Ыо
bie nioza\vodaie,
nieznwodnie, ahy I'anujllca
ustanowiony będzie
U5taIlО\\'iопу
b~dzie lekarz
lekal'z z odpowiedniq
odpol\'iedoi, towllie.
,,05ра wzmogla
wZlllogla sie
dOl1lia była
b)'la ostatni,}. Kaidy
dou.·y oby.
оЬу. wie
\yie U5uw(\nfa
щаj strów
stг6\V i роdщаjstгzусh
Łódzkim": "Ospa
się delllia
Każdy dobry
usuwanta maj
podmajstrzych )\0'
po·
"Dzienniku l.6d1.kim":
a8ystencyq sluiby
a8ysteocYl\
służby policyjnej,
pf1licyjnej, celem
сеlеш czuwa·
czu1Oa· "Dzionlliku
ostatnich d'lillch.
dniach. U lekarza
leka"za miejskiego
шiеjskiеgо ,yate1
watel ,.ioion
winien przeto poprzeć
poprzec towal'Zystwo
towarzystwo laków
lal<6w z warsztatów
wara1.tat61O fabryczoych.
rabryczoych. Byla
Była o
о
nia oud
nad wykopywalliew
przepisów Sl\oitnr·
snnitar· w ostntllich
wуkОРУWlllliеш РГ1.ерiзо\V
zащеldОlУllIIО wiele
wicle wypadk6w.
Sta,'e'" ., lekarskie w pożyte
poiytecznej
c znej i zbawiellllej
zbawiennej dzia· tem
tещ mowa i 10
w artykyllLcl.
artykyłach wstępnycb,
wst~pnycb, w
zameldowano
wypadków. Na Stare'"
nych.
.Mi eście leiy
l eży ро
po kilku cborycb
сЬогусЬ "
wjednem
jсdnеш lalllo§ci
łaluości jego, a
а oczyni to najskutccznicj,
najskuteczniej, kronice bieżącej
bieillcej i w felietonie niedzielnym,
пiеd1.ЫI1УШ,
Było
Bylo to
(о doia
dnia 7 sierpnia,
siегрпiз, a
а w
w ósmym
65111УШ dniu .blie§cie
IlIustl'lICyą do
wz",ianki d05tarozl<jqc
dostarc7.ILjl}c towal'zysLwu,
nic lIie
nie pOllloglo,
trwa dalej. S,
SI}
шi~вzkаоiu." I1Iust.'acYII
до tej Ivz,"i"nki
tоwаl'zузL1VU, wedle
"е(Не JIlożności,
JПоiпо§сi, po,nogto, zlo tt-",,,
tegoi
tegoż lIIie8i'lcn
miesiljca S/ySZYIUY,
s/yszyruy, ze
że ospa
озра prz~spa
p,·z~spa · mi~szkaniu."
byla statystyka
stutystyka śmiertelnośc
§шiеl· tеlо()§с i, 1Oykazuj'lca
wykazuj'lca środków
~,'odk6w lIIatcryalnych, gdyi
gdyż Ь
bez
е 1. p
pieniedzy
ie niędzy fabrykaocJ,
fabrykaocl, odznaczllj'locy
odznaczlljq,cy sie
ai~ dziwnym,
dziwnуш, 1.10·
zło·
cerowała z okulic
cerowula
ОКиНс ~taron,;ejskich
~taгошiеjвkiсh ku polu· była
za tydziei\
tydzień od 4 do ]l O
О pn~dzieroilclI
pn~dziernil(1I 17l
171 dziala1un§6
dzialalność lOl>arzystwa
tOl>al'Zyst\\·)\ /IIusialaby
",usiałaby ograni·
ogrllni· śliwym
~Ii\уущ uporem
uрогеш w kiCl'uuku
kieruuku ujе
ujelllnym,
111 IIУIII, gdy
dniowo ·,w8CI.oduiej
cz~§ci miasto.
miusto. Zab;lwy
Zab;lIvy 1.a
wschodniej czę§ci
znosl·łych. Slycbac,
Slychać, ii ospa
озра sroiy
sroży się
si~ na
па czyc
czyć się
зi~ nil.
па c10brydl
dob,·y"l. chęciach.
cl.~ciacb. Pooiewai
Ponieważ idzio o
о danie pracy miejscowym
l1Iiеjsсоwуш silom
silolll р,·а·
pm·
dz.ccilloo
dzIecinno w Purndyzie
Puradyzie trlvajll
trwajll dnlfj,
dnlrj, lecz ZIllRI·lycll.
wzdluż cl\lej
całej ulicy Wólczańskiej
rozeslało IV
B8lutacb, Ivzdluz
'V6l сzабsk iеj towarzystwo
tО\\'llIчstwо "ozesJl1lo
'У tych
tycl, dniach
dlliach usta· cuj:lcym.
сujllСУ'П' Nie pojmuję
pojrnuj~ doprawdy,
doprawd y, jakie
rodzicc o,troioi
yl .....jll
jq na
оа te 1.llbawy
rodzice
o,trożoi (10
po y/
z"bawy zuZII' Balutach,
111\ Zielonym
Zi еlопущ Rynku.
Ry"ku.
ii wę
w~ swoj,.
s\\'ojl. znamienitszym
1.nаllliеоitszущ obywatelolll
ob)'watelolll lIIiamia· pojęcie
pojecie maj,
majl} ci paoowie oо obowi,.zkacb
obowi,.zkach
ledwio ро
ledwie
po sto
вl0 dzitttek;
dzilltek; na
оа przedstlłwieniacb
pr1.edsta,vieniacb i 111\
\V dniu
2ł pazdzierni~1L
pazdzieroi~1I dowiadujemy
dоwiаdujешу sta,
sta. zwracalll
zwracam wię
wi~ c uwagę
u,vage 110.
nil. § 6 ustnwy
uзl(\wу moralnych
щогаlпусЬ względem
w1.gl~elo kraju, kt6ry daje im
illl
W
doiu 2l
,.
w leatrze
tealrze letni
letuilU,
lo, Sllsiudujllcym
~зilLdujqсуш z niebez·
si~ O
о projekcie otwurcia
otwarcia prolvizOI'yczoego
prowizorycznego IV
w który'"
kt6t-YIll powiedziano,
pOlyic,lziuno, ii czlollkami
człollkami wspie. majlltek,
шаjqtеk, nie myślę
щуАI\} kwestyi
k10estyi toj
tej rozbierozbie.
piccZUlI dzielniCll
dzielui~ slaromi
stагошi ejsklł,
еjskl}, dziatek oie
nie się
pieczull
szpltala
szpitala d!a
dla chorycb
cborych na
па ospC,
О В РС, który
k!6ry Lo rajqcymi
гаjqсушi IYIoglI
mogą być
Ьус osob!J
osoby !Dszelkicgo
wszelkiego 1}owo,
11ОIDО' ra6,
rać, muszę
шusz~ im
iш atoli przypomnieć,
przypollloie6, źe
:!е oie
nie
wir!u~.
widać.
w poczqtkacb
lania, jeśli
uszczuplać Р"ас!!
prac!I i b!Jlu
bylu silom
siłom miejmiej·
81.pital otwarto l'Zeczywiście
l'zeczY1l'i~cio 1.
poczqtkllcb IIlanja,
je§1i o$wiadczq
o$,viadczq chęć
cll~6 wspomagania
wsрощ"gапiа wolno uszczupla6
W dniu
iż 8zpital
'V
dlliu 10 si~rpllia
si~rp'Jia dowiadujemy
dоwindujешу się,
8i~. ii
ofiarą pieni~źn'l,
ksi'łź,
.
przy ulicy K()ostaotynowskiej,
Konstantynowskiej, I' działań
d1.iаlаб towarzystwa
towarzyatwa ofia.·'l
pieoiezo,., ksi
..:!- 8cowym,
8СОWУШ, na
оа korzyść
korzy~6 obcych.
оЬсусЬ.
jedeu z IJok/łCllych
lJоk,.шусh felczerów
felczel'6w zebt'al
zebrał 08PV
oвpV do listopada, przJ'
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doiooe oa
doione
оа

ci~żkie czasy obecne
ci~ikie
оЬеспе dll:ioo§oi
dążnośoi bornym рrоduktеш.
produktem. oo-i
no-i jak widzimy
widziшу na
па
08zC%~doo §cio\yp, w)'ra.iaJllco
ouczędnościo\yp,
w)'raiI\JIlCO siO w huloch,
hułach, przykJndzie z р.
p• .A:el.
A:ef. ,.
w cl~ści
cl~§ci to mu
шu siO
się
pIO~8g0j'łCYCD
ieczorki t. "\\'.
zw. welniaue,
uilnło. Пе
De gll
gil 'fiuus
fSt dlspulOl/dvm;
pIO~agoj"CYCD
\veloiaoe, 'Uilnto.
'fi1Jt/s 1/011 fsl
dls/lllfOl/dvm;
1I
. 1I
k .
1
.·11
.
lJ 1ł

aа 1IoО WC10r&j
"схои) alm
.1'В ~upe na
ое zn az y
у za·
О8.·
slo
А "'lec
"'100 i pod wzgl~em
осЬо·
sto oW8nie.
owauie. A
względem ocbo·
czości zab
czo§ci
"аЬ wy
"'у i pod \ngl~dem
wzgl~dеш tualetowym
Ьа}
bal ten , ja\r:o
jako pierwocioy
pierwociny objaw6w
objawów karoa·
karna·
Ь
'8" tl) 8sk aа 1I<,:,\l, s ta OOWI
. d b
Ь na
IO
,..8
tra 1
О ye
ус b
оа Wl .... ZIl
now I oО ry
ту
prognoslyk i zaprzeczenie
prognostyk
zaprzeczeoie niefurtun
niefurtunoego
nego
Ього kopu, ро
po tawiooego
Ławionego tegorocznemu kar·
horo
oawatowi
nawałowi przu
prze7;
111I01R!\\\'e6w,
lido 1nl\we6w, Iys<"
ły St" ,ch
,сь
. \k
i(
'
1
I
Dlet1
DIety '0, co
со w tra e
е р!
pl ZCZ1" eC!l; nawet
jakouy karnawlI
karnaw/I ztipowiadat
jak ro§oie.
rośnie. jakoby
ztipowiada ł
шп6 t o
о J.ab
хаЬ w i ... pojedynk6w.
pojed)'ok6w. 01\
nl\ oich
nich 'v)"wymo6
nikn~6
li.
шkп~6 majllcycb.
maj"cycb.
".
(- ) Teatr
ro odb~dz
ie si!)
sił)
(-)
Tealr amatorski.
amalorski. Jut
Julro
odb~dzie
h'ze Vicloria
Victoria przedsta\\'ieoie
przedstawienie amator·
w te Il'ze
8шаtог·
skie oa
оа doch6d biednJch
biedoJch cborlcb. llo~po·
Дo~po·
czoie frlmka
ctnie
fra~zka jednoaktowa
je(looaktowa р.
p. t. • W .alo·
оаl0·
ni e pierwszej klasy,"
odegra.1ł1Il
lO'
oie
kl1lsy," poczein odegra.
1I1 10'
~taoie ,,[skierka,"
~t8nie
,,[skierko," komedya
komedyo w 1')'111
l.у'" akcie
nkcie
Edwardl\
Edward/\ Paiileron.
Рв.ii1еroо. zakoń~f
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ЗПЩI'k czyt[\l
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Źli' 160,
ko~o)".
kcyonoje
kсуопоjе tv
\v f~o Izi,
hi, ale jnk
jak si~ dowiaduje.
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garlJ. 264oZ)' (lki
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Nie ma
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przeciw ko powodzeniu
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(. dod. lIa
"а ."sc!.;,.
", В С!.;,. 2'1
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wQj
wąj fubryki
Iabryki farb
f81·b turtyoll;
turtyoh; uwnzamy
uw uża my jednak Anglia, Nielllcy
Niemcy zaś
xa~ 11I8jq,
tll8j1} z\1danio
z\ldllni o utzymy
utzYIDY ~ Kop;"j.k
8trU
в... м ... 14 S\YCZ'!lł'~
S\YCZ'!II'~ 1>
'1"'.010"1
...nlo"1 168168 na
па
1
'Za potrzebne
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potl'zeboe ostrzedz kupc6
kUJlc6w
\v i f;,b'·yk[\n.
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\\'l\Пiа pokoju i rolo
гоl0 pośrednika
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Ży IJ 1
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оа ~•.
• . lp,
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,
",oPgo
wпрgо właśoioiela
wtll~oi"iol[\ firmy"
Br,"), "Alfred
Alfred Kosel,
Козеl,"" kt/).
któ· teresowanemi
tеl'еsоwапеmi państwami,
puilstwumi, z kt6rellli
kt6гешi II\C1.11
łl\czą Londyn,13
Londyn, 13 s'ycz"f..
Itycznia. Cukier
! 2 nomi.Cllkler rrllrĄnn
Пl\rя.пn Nr~ !2
оощi.ry
гу ff"ktyezllie
.. ktyoz ni e nie
ni e PI'zcstat
przestał nim
niш być
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bowie m' zda
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па 8t.
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па lt. mr.
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6111." nA
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na
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'
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n1aj, c~. b'I.'!.
Ь'I .~. QjIt
QjIo cz.
C:t. lp. IP/
IP/11J
IłJ
steSшу w zRsadzi
steśmy
z[\sadziee pl'zeci,voi
przeciwni oglasza
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niu rroz"i~zujIlQ
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3
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Ip. śler.
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810Г. wn.
wrz. 6 f. р.
p.
1
uptfd/o§ci,
uptłd lo§ci, - w роdоl)пiо
podobnie jеutщk
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ni csu· czo, aby
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przyj~lo projeH
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N'''.YOrk' 113 ,tyc
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oa
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stycznia. Rozwi1j.zanie
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parla·
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зwоilU czasie
czt\sie
z.
Za Wlk,l
w,k,l.• 1,6tl.t"mf
.,6tk.tormf.,wI
•• w,
oi ewykopionych townr6w.
oiewykopioo)'cll
Bisroarka.
0& tlerltu
щr. . .
.
oa
lłer l lU i'a 100 mt.
5~.GO
6~ 60
(-) Skradziono w oocy
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p.). Otrzymy.
Otrzyouy. " LootJyn
ló6~
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domo~c1 oо WZlDoc~l~mu
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k.i,i1d do zapil,,,ania
zapisywan ia . do"o·
dowo·
dów l~!ity
d6"
1~!it1 maeyjnych
maCJjn1ch robotników
robotnik6"
oraz
ora.

ksią.żeczki dla zolnierzy
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