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winien
winieo
ztlchow
zachow
roboln
robotn
w caloAci
całości
IIР,brakzZ wagi,
O~;~e~~:;;~;~::~~~::'
beat>ieczeństwie.
beat>ieczeflstwie. Przyjmuje
РrzуjШlljе obowil\zek
obowillzek zwró·
zwгб· uszkodzeoie
kwem
m oie
nie byl, przeto
jesto~;~e~~:;;~;~::~~~::.
u8zkodzooie uЬblip.
wagi. nie
"'
je9t
ceOla
ceDla go jemu somemu
затетu kaidej
każd ej chwili
cl.wili w 8tasta- 8ty&
sty& pTawnie
prawnie spo rną.
ro~. Owa
Owo nieonruszalno§6
ni e naruszalność zobaczmy,
zоЬ"сzшу, jl\kie nowe te
(е stosunki
stosuoki poci~pociq"W ogrodach
ogrodnch
cz~to starodrzewy,
nie pierwotn ej j ego zdolno§ei
zdolności do pracy. · najemników
ооj е mпikб\V j est, wed/ug
паз, рrоstуш.
gn!} za
"а soblł
воЬ" skutki
skulki w praktyce: w pobIiiu
pobliżu rozdwajajl\C8
rozdwajaj lice si~, trzeba uj010wac
ujmować w klesz·
kIeszwedlug nas,
prostym, gnll
I'} zasady,
zasady. na
оа których
kl6rych ma
ша pol
po1ega6
egać do- śmi
Ашi esznym
еszпуm nawet
n8wol sofizmatem,
sоfi1.DJаtе ш, skoro robo,оЬо- lIIoie
еже zelllzne.
РТ8са ta wymag"
wymagll zonjomoAci
Oto Sil
mnie od lat
Jat wi elu zarnieszkaly
zamieszkały rzen,i
rzemi eAlnik,
eślnik, cze
żelazne. Praca
znajomości
ktryna
ktryn .. zwana systemem
sуstеП1еm gll'aTancyi.
g'l'arancyi,
tnik, wchodzl\c
wchod z ąc do
до fabl'yki,
fall,'yki, nie zosta,yia
zostawia za kt6ry
który za
"а każd~1l1
knZd~ш razem
"оzош gdy
сау zapotrzebowazapotrzebow8- I'zeczy
\'Zeczy i zr~czności,
zr~czooAci, której
kl6rej dokonywal
dokonywa! jlldeo
juden
odpowiadając na
па te
(е teoryc, twier- sobq
Courcy,
Courcy. odpowiadajl\c
w8zystkicl, wladz ducba:
дисЬа: pami
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~ci, ro · lem,
' е ш, mial
mi a ł u mnie robot~, albowiem
albo,yiern zllalem
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ale kazal
kazał Bobie
80Ые
60bq wszystkich
że Powyzlze
powyższe zasady oparte sl\li
są li t.ylko
dzi,
t.y/ko na
оа zumu,
ZUDJU, woli
"ОН i oie
nie staje si~ przedmiotem,
przed11liotem, go jako bardzo sumiennego
suшiеппеgо i IIczciwego
\lczciwego aа płacić
pllici6 16 franków
fraok6w dziennie
dzienoie wtedy, gdy
dzi. ie
jakiej§ domyślności
dошуАlпо~сi umów
um6w i na
па urojeniacb
urojelliacb którego
jakiejś
uiy,va6, zle
źle uzywH6
używuć lub
lиЬ obarczooego rodziol\,
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ktбrеgо polecałem
polccalem przy zwyklych
zwykłych swych zajęciach
1.aj~ciach zal'abiał
ZЮ'nЫаl 4
kt6rego motnaby
mozl1aby używać,
twбrс6w. 8prawiedliwo§6
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lиЬ prz edsi~bier- ków.
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Ро kaid
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wid?~ de·
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dnie aloli Slldzl\,
od ogoia.
ognia, którego
kt6t'ego przecie I'obotoicy
robotnicy Sił
Вlj, cz~· doie
sądzą, ze
~e tylko
ty/ko tumci
tamci są
В,! iotere·
iolere· k,u'za
k,\t'za zaj~t"go wstawianiem
W8tаwiапiеш dachówek,
ducb6wek, na
оа do
до wniosków
wniosk6w og6lnycb,
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ор. że
"е przemyściej рrZУСZУШI,
przyczy"'}, oiz
niż kierujqcy
zakład em.
e m. sowani.
81· mi
rui ejsce '"YrlYl\uyeh
wyrwauych przez wiatr, Jakie,
Jakże, to s/owcy,
slowcy. 8a nawet krótkoterminowi
kг6tkОlеrшiпоwi pryncyteorya.. grozi IVSZY
wszyst·
sowalli. Wzmiankowana
\Vztlliaokowno8 teory
Aciej
kiernjl\cy zaklad
1I dodaje bardzo rozumnie, ze
_е IIl,y
nhy z08tll6
zostuć kiOl
kiш klnsom
kll\sOOl zamoiniejszYIII.
zamożniejszy"', naj",uj'1cym
паjllluj'1СУШ ja luam
lIJаll1 na
Пl1 przys
przys7.loM
złość piluować
piluowa6 go,
go. ~ eby pało
palowie,
wie, zdaleka ornija6
omijać b~d'ł
b~d'l najemnika
uajemnikn
sluib~ lub
lоЬ roboloika
robotnika do
до jtlkiejkolwi
jakiejkolwi ek pra· z dachtl
dachu dle
rfle spad
spad/?
l? 'fen
'feo bardzo pra~owipracowi- :: zonatego.
żonatego. Z pojedy6czymi Ьо\Уiеш
bowiem robotwierzycielom
wiегzу с i е lещ bezpiecze
bezpieczenslwa,
ńs twa, Irzeba
trzeba z:llVl'ze6
znwl'ze ć slużb~
су, gdyz
gdyż w obliczu prawa
pl'awa l1iopodoboa
niepodobna za · ty
(у czJolyiek,
człowiek, l'odel1l
rodem z jednej wsi ze mnq,
шпq, uikami
пikашi owo ryzyko 8cho,fzi
scbodzi do
до minimum.
шiпimu,п.
specyllloll
umów towa- cy,
sреСУl1lШI umowę,
IIt1l0'У~, w rod?oju
гоd?зjи U1ll6,Y
chować
różnic, Pooi
Poni ewai
e waż Icoidy
I(Bidy ooj(/'·I\Zliw.
najdraźliw . iOl1aty,
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IIl1еzрi ecz
есz eе ń,
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Туш сzаs е m. naj
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PrzyzoajpOly,
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l,iet,lko
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składki, "le
wPj doktryny
doktryoy i zaprnszam
zapraszam kaidego
każdego czytel·
czy tel· l'yzykolVac
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niemoralnie z oa8zej
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strony, ale
alo
wuie, im
i1l1 ртаС8
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niebdzpieczniejsZll, teOl
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w"ie,
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JH·"ktycznie. Oto skutok teoryi gwaаЬу mnie
moie wtem
w tem naślad
oa~/ad o wa/,
wal,
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ktбrусl. los
'оз mnie
пшiе obchodzi przrz I)\·"ktycznie.
droiej
drożej mnsi
ши в i za
Z8 ni..
ni& placić,
placi6, Składk~
8kladk~ ow~ uika, aby
"Nie b~dllc pl'yncypałom
Р"уоеура!СIJI jakiegokolwiek ludzko§c
ludzkość tylko, lecz
' с с? których
kt6rycll nigdy na
оа oczv
oczy 1·l1ncyi.
rancyi.
pobiera robotnik w C
cenie
enie "aj
najmu.
111 О.
zakładu pnel1lyslow
pt·.ell1ys/ow ego, trzymam jedoak
jednak oie
nie widzu.łe
widzшlе m. Udam
Udall1 si~ więc
wi~o do
<10 jakie- ' U\vagi
Uwagi powyższe
powyisze o
о nowym
поwуш projekcie do
до
8zсzеg 61uiеj szуш argumenlem
аrgullt е оlе ш jest рог6·
porÓ· zakladu
Szczególuiejszym
slui~cy ch i n "j",uj~
"jllluj~ do l'ozl1laitych
rozmaitych rob6t
robót go§
go ś pośrc
ро§гu dnilca,
dоilш, spekulanta,
spekulunta, przedsiębiercy
p"zedli~biercy prawa naleiy
należy zamknllć
zишkПI\С tym
(ут wielokrotnie
wielokrotcie
wU\loie roli
wnllnie
l'оН pryncypula z prz ed & iębi
i~bi ercl!
e.·Cl! służ~cy
robotnik6,Y lub
różnycb robotników
lиЬ rz eе mi
шi eślników,
е~lпik6,у, Przez odpowi ed?ialuego - a
а tamten,
tal1lten, ojciec rodzi·
t·odzi· dowiedzionym
dowiedziooym faktem, ze
że wszelki
w8zelki post~p
роэl~р oо
transpol'to
m, 1.z furman
.Fabry
kan 1t "6ioycb
trап s р01' tо ,vy
'У11t1,
furlt1ап em.
е ш.
ЕиЬ,'У kall
trwania !tracy,
I'racy, jest tui
шi ędzy
~dzу nami
оашi umo.
u01o. 1Jly,
J'Y. będzie
b~dzie umieraI
шuiе"аl z glodu,
glodtl, ku wielkiej siqgnl\6
sillgn'1Ć moznl1
można tylko na
па drodze równości
rбwпоАсi i
ma
ша być
lIу6 odpowiedzialny
od)Jowiedzi8lDY za
"а wnadki
\YHadki z I'obo
robo czas tt''''ania
wa, rnocll
mo cą której
eń- chwale
teoryi gwarancyi,
pl'lllVa
tпikuшi,, j ak towarzystwo transportowo za
<а "n,
kt6rej ja gwarantuję
gwaralltuj~ bezpi~cz
bezpirczenchwa/e teo"yi
g'Y8"ancyi,
p"a,va o~ólnego
о~бlпеgо - a
а komukolwiek Dadamy
омlашу
tllikumi
uszkodzenie
towarów. J "k
ak gdy
by istotę,
'Jaj~lешu. 'l'ymczasem
'fушс zаsеll1 najczęści
oajcz~~ci ej ja
"Wiadomo,
,. WiаdОП10. że
<е w
\V rriekt6rych
niektórych krajach
krajacll ga- pl'zywileJe,
p,'zywileJe, tllkowe
takowe zawsze w k06cu
końcu obraca·
obrnca·
stwo najętemu.
u8zkodzellio towl1r6w.
gd)' оу
istot~, sl\vo
nie 0'
mam
"111 wyobl'a~e
w}'ob,'a~e oia
uit\ o
о samej
8ашеj pracy i o
о jo\Yi
jowi i stl'zeJ
sll'zeJ cy SIl
są przysięgli.
przysi~gH. We .I!'J'ancyi
l!'rancyi j,.
jll Ri~ przeciwko tym,
tYID. kt61'Ych
których mialy fq.
obd
o bd"no
.. r~o ntł
ll~ ro.urnem,
го.uш е ш. wolu'}
wolol} ..
wolq
o/q i sumie· oie
ch do niej niebezpieczenst
ni e bezpi ec zeństwach
.. acl, np.
ор. jest to obowiqzek
obowiązek tern
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"w zeszytl.cb
MSZytl.Ch mie.i~zDych.
Inie.i~znycb. Nowi
No"i prenumeratorowie
prenu01eratol'o"ie otrzymaj"
оtгzушаj"
wyszle dot"d zeszyty ••
"'Y8z10
za d()ptatll
d/lpłatll ро
po kop. 15 za zeszyt.
Op.6cz
formątu ksi'ltkowego
kзi'likо"еgо .,D.
"D.złcn
z icnOprócz !ego
tego "w dod"tkacb
dodatkach formatu
nik I:..odzkl"
Łódzki" pomieszcza
rozwojem pisma,
pOO1ieszcza powieści,
po"ie§ci_ Z roz"ojel1l
postaramy si~ dawać
nicb opr6cz
oprócz
dodatki te
(о !J~dll
b~~1I cz~stsze i rostaral1lJ
da"a~ "w nich
powieści
zwill.ek
powie§ci i poważniejsze
po"oilliejsze prace ekonomiczne,
еkопошiсznе, majlIce
шаjllсе zwi".ek
ścisły
pnemyslem krajowym.
~ci8ly z рпеmуslеш
krаjо"уш.

Przedplata
Przedpłata na
па "DZIENNIK L6DZKI"
ŁÓDZKI" wynosi:
wyuosi:
,V
Łodzi:
W Królestwie
'V I:..odzl:
Пrоlеstwiе I (Je.arlltwie:
8arlltwle: .
HOClni& . . ..•
Hoczni&
. . . R,.
R •. &
G k.p.
kop. ółroczuie
II 61roczllie

... ._..
.
K"nrL.J,.i
• .. .• ...
K""t.l
.. i •
.
M
.• _ •
М iesioczuie .•.•

RI. 3
R.,
R•. 1.
R,. -

kop_ kop.
kop 150
kop. 30
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SТЕРАИ KOSSOTH.
КОВВОТН,
r.
3 DU1lllpa
ЯП1lllР' 1886 ".

RI.
В. , 8
P61rOCtDie
Półrocznie . . . . , • •• Ra.
Ва. 4:
Kw.rt&lni. • • . . . ..
Kw.rtalnie
•. R. ,.

Roozaie . . • • • . . "
Rooznie
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