Sroda.

Styczllja.
Dnia 19 Stycznia.

13,
13.

Nl',
~)'.

7 (19) Stycznia 1887 r.

•

"--

PBEN1JJlERA.T41
РВЕN1JJlЕRЛТЛI
g,t.Jll6
g,t.J1l6 . _ • . . . •
P
.. r>aDi, . . . . . .
Р "rxsoi.
I(.n
I(.w .. rt&toi.
rt&toi • •
• •. •.
"Al ifCUlie
"'.
ifCUli. • • •
• IlRÓWTWI'
IOIOLПТWII
R ~'.lIM
~'.JIM . .• • .
y,-ItoCI-DМ
• • •
ł'drocl-DM
]t
•• d.lai.
К ...
~talai.

VEN
(JEN & OGF.08ZEM:
OGF.08ZE*:
z. 1lotIo.
bib .1
II 1
I...
..... wl.,..
_1.,.. ,.111... blЬ

p.III...

]"L'
J"L'
..
8

.I.I'~
al.llą

.
. .. •. tf
łf 1
l L
k.60
60
. '.
- " JO
,I CEIWTWlB
СЕ8ШТW1В ::
.•
n.'
"
..
• • • ttto 4

. . . • . .

Ił
Jt

"/
•• u.
а • rUl
па, 20 'I.,
'/.,
"/'ł
rUJ 16"..
16"., _ , Rly
...
. . . "'1
ra'l 26'/,.
26'/" ..
sa • ...,
""1 I wi, ..j

10'/
80'/•.

•o

literackie
.
I literackie.
pismo przemysłowe,
przemyslowe,
handlowe
,

P,ij,
Ihił. Rt.outa
Rt.ouł.a i Hturrk
Henrrka.
•.
Jutr
... F.hraD
JutroF.I'JIoD".. j but,.....
but,.'L
1I
"t\8f'IЧt!l
___ 1";,1 .l.ue.
.l8uc. oо god •• S ,,,i
",i •.
• • 7. ";aoh d .. ,{)Ch.
CDC1 •• 8 miD.
n,io. 67.
tHuluJ6
lHulułó (ll1i.
tlui. ,utlr..
loł1r.. 8 lilio.
щiп. 2. Pr."lJ,to
Pr.,.IJl'o dnia gud
,()а •.
•. O
О millu\
rlli"ut 17.

:SiUl·0
:ĘjiUl·O RedaJ<c;yi
Redo.J<c)·j i AdmiIliE'Ia'~oyi
AdminiE'b:noyi

-

"II
"11 .. ,,
" .. Iotrko
Iolrk .....
... kn,
k ... bulel IJAlUbllrskl
lI"шЬ"rskl
AtlrC8 t.clf'!graOotny:
AdrClI
t.clf'!gl'1iOotny:
uDZL
••DZL EIN~:rK.u
E:N~:rK.·· z.,ODZ.
ŁÓDŹ.

~r.

2711.
271J.

Od Redakcyi.

I

.Y:

u.a. ,·

I

GtOSY Z
Z.· MIAST
MIASTA.

i

n.....

DAJiJ?,ES
DAł;tłES
czerwonegq Pfefermana.
Pf'efermana.
•
zklc zZ iI/cia
i:l/cia iydow6kiego.
żydowskiego.
I
Ipo
8ро.....yl
уl

Gh1cksmlDD.
Glt1cksmIDD.

-CO>-СО>-

I

Przelwanl
Przezwany czerwonym PfeCermanel1\
РfеСеrm8пещ z
powodu rudych
rud,cl. wlos6w
włosów i prześlicznej
prze~liczoej bror6woiei dla ~d~ó.
~d~6.
dy. teJ samej barwy! aа równiei
imema
iOlenta go od drugIego
druglcgo Pfefermana,
PfefOl·m8na. zYJ'I'
~ego w Maryampolu i n08Zllcego
008Щсеgо to saOlo
8ашо
Imi\: Abram
Imil)
Abrllm - z brodlł
brodli czarn, •. CzerwoCzerw<>ny
пу P~efer~~n
P~eCeг~~n był
Ьу! szewce.m.. Mle8zka~
Mleszka~ z
ŻOIII! 1l troJSlem
dZIeCI, przy ulICY
ZOIlq,
tГОJ818Ш małych
шаlусh dZlecl,
ullcy
zydowakiej.
żydowskiej, '" malym"'6klepiku,
małym'"6klepiku, do kt6rego
którego
slonoo
slońce nie
ще odwaiy!o
odwaiyło si~ dalej zbJiza6.
zbliżać, jak
do progu, m~ej'8ca
m~eJ'8ca zabawy
zabnwy dzieci.
Bylo to w pochmurny
jesienny poraoek,
pochn1Ul'nY j08ienny
poranek.
ро
diдi}'stеj nocy,
посу. podczas której
ktorej kazdy
każdy
po dżclżystej
rad
rn,1 w domu
doПIU pozostać.
pozostac. Mgla,
Mgla. unoszlJ.ca
unosząca sill
si\}
Dad
nad ulicami,
uJicami. p08un.,ła
poeun.,la si~
8i~ aż
а:! ku dachom,
аасЬот.
po.
twonllo
tWОIЧС drugi potop;
potoPj przed domami
dошаllli рО·
t"orzJly
tllorzyły 8i\l
sili maje
Ш81е rzeczki,
rzeczki. w których
"tбгусЬ kil.
k,..
paly si!) kaczki i gęsi;
g~ij wiatr
wiutr sZUlllial
szun!iał w ko"ощillасh. Mimo telio czerwony Pfeferman
Pfeferlllan
minach.
:Jocisn~l wytarte 8woje
swoje futl'o
futro oad
nad jarmułkq
jarmulkq
!Iacisnlll
i brnąc
brnllC ро
po kaluzacll
kałużach UIiCZDych.
ulicznych, d'liyl
dqżył ku
karczmie
kаl'сzшiе pod .zaschniętym
"zaschni~tYID krzakil\m,"
krzakil\m." ko·
lyszqcym si~
8i~ tak, jakby zaprnszal
zapraszał do go·
spody.
Dzieci,
po przebudzeniu
patrzyły na
Dzieci. ро
przebudzeoiu 8i~,
si~. I'atl'zyly
па
matk~. która
matkę,
ktora slom"
slom'l z kukurydzy
kukur)'dzy pcdsyca.
la
ła ogieft
ogień 1111
lIa kominku.
kошiDku.
- Mateczko - zaczlil
zaczlłl starszy ch/opiec,
cblopiec,
n'qdl'Y
mądry Jakóbek
Jakobek - słyszałaś
etysz/1la~ ten bałlłs
ba~Bв w
nocy?
ПОС)' ?
- Jam
Jnm nic nio s!ysza!a
słyszała - goiewDie
gniewnie od·
)Jowiedzala matka.
)lowiedzala
. - Nasze 16iko
lóżko tak siV
8i~ trz~slo, mamuташuDlul
DIUI

,

,

It~kopi"
łl~kopi"

po§wi~ronrll1
poświęronyll1

Kro16sme 1CesarstWIe:
CesarstYl1e:

dod.t~o

,.b
..... oa6h
016111.
.. 6'/••
,i

I.

OgłO!f,cuiA рrZljШО
prz:ljmo •• 118
u8 .,:
,,: w Admiuil ~r
•• "lbl6ooik-:
"lhieDoik,:U
Ogloa,.clli"
~r.o1i
1I...... " J!iuraot.
••eri RĄjollluana
[(.l\iоIIЩ&I1& i }'rendler.
}'ren(}ier. w W.r.,
Uiuraoh O,tu
O.łolSeó
WUU.....
...
fAdy.i.
w fAd"i.

rzeczy
na
па
sprnwom
5prnwoOl lokalnym
lоkвlпуш an przez to
(о IIIniej
mniej into· potrzeba być
Ьу6
kt.6t Ьо
któt
bo nawet
nвwet z
ге8uj~суш. Zarzut
resuj~cylll.
Z arzut ilo§(:
dość poważny,
powainy, lecz
,сс. IYlksztllloonycb
IVlksztllloonycb w inny'"
innyIII kierunku
kieruoku osób,
озОЬ.
si~, ie
że wynika
wynikB on
оп raczej
rnczej z wa·
"в· zacznie
zзсzпiе pisać
pisa6 oо ргzеdшiосiс,
przedmiocic, najmniej maшаzdaje III;
mi się,
ru.nk6w bylU plsll)1I
rUllków
plsllla oО poważniejszY"1
pO"<lznicjszYIII р<>p<>- jlicylll
jIiC}'''' dla ni ego uroku i oie
nie w~b1jdzajl}cym
W~Ь1jdzаjI}СУЮ
Obnizenie
Obniżenie ceny
сепу "Dziennika Łódzkiego."
t.бdzkiеgo." kroju lIa
I'n prowincyi,
prowiocyi. lIii
niż z "'i'l)
will) fnteligencyi.
Inteligencyi. winry
wiury 11'0
wo wlasn
wla811 e0 sily.
аН)".
...
Rozbierzmy
RоzЫеl'ZШУ le
(е l"ZI'czy
I'ZI'CZY "е.
bez przesady
przes"dy i uprze·
uргжо·
Cz~~6 literacka
Część
literncka _ ta od pocz/ltl<u
poczl\t"u byla
Niеjщl00kгоtоiс doch!ldzily
Niejeąnokrotnie
dochlldziły nM
ом ze
zeldzenin
dzenin,.•. a.
a.do
do 1ego
tego,.
•. pl'~ed.ewszy.slkiem,.
Рl'~еd.Оll'szу.stkiеш,.ZI\.
Zl\· bel~jl\minkielll
be.~jl\minkielll ?j~ów
?j~6w nDzienn.ika.·
nDzienn.ikn." Spoczy.
8trony prenume.rałorów
prel1ume.t·alor6w głosy
~Iosy iada.J·nżadaJ·"- 6tan?W
Htan?Wlć.
1c. "IQ
81Q .wypndnl?,
.wyplldn.?, J.nkl
J.nkI em
ОЩ pl
Р' sS m
Пl ~~11I
m .Jest
.Je5t WRJ/lCa
wRJI\Ca pr~ewlm1le
pr~eWI\.'1le w drobDluchllyc~
drobnlucllllYc~ rqcz
'ż
--" •ł t •'Z..:..,,t
w śród JakIej
IlltO' kacb
'~ .
Z":"',t ~ II.DZlenlllk"
"D'lelllllk" 1I w§r6d
заК.ез obraca
ОЬ"аоа "Ię
.I~ 11110'
kaob koblocycb,
kob\ocycb. w rllczknch,
rllczkuch, powled.IIlY,
pO"lod.I\lY.
ce
се O"
о" ".1
".1z.~Пl
~m l\
I\ oo.ny
оо.оу ргrюuрlР.
pr...... p Po .У:
6""lI1e
бvull1е lillencyi.
lij:oncyi.
.
,, ре,,")"сЬ
pewnycb i wprawnych,
wprllWllycb, aczkolwiek
aczko1wlek ро
po wi.,.
z teml zyczemam'i,
z)'сzешаm'i. wystąpIliśmy
WУВЩРllISmу z ро.
po. !! Zo~niękowauie
Zo~ni~kownuie przomyslu
przclllyslll fllbry
fllb"y czn~go w ks.~j c%~ści
c%~~c; nio miejsco l'\ycb, pieszczooa
daniem
da.l1iem do zarzadu рщау,
prasy, na..
па.. które
kt6rc l.odzl
ŁodZI i jej okolicacu,
okolic8CU, odm
od n,ii en nll ę~ nieco
nie"o wa\\'а- przez
przoz c7.ytelllir.zki,
c7.ytclllir.zki. psutl\ nadmiureOl
ПlldщilLГеQ' po·
рО·
оtгz)'шаliвшу odix)\viedi
otrz)'maliśmy
odPowiedź prz
przycJJy1u.a.
jego. od reszty Jlr~en!yslu
J)I'~e Jl!y slu kmjowęgo,
kr"j o ~·ego. c~wal,
c~lI'al • .oz~ść
.oz~~6 ta,.
(о •. na
па szczl}§.
szcz\lŚ.ccie.
ie.llie
nie .pl·zedsta.
'p1·zed,ta.
yc11y1 ,· rUDki jego,
Dziennik t.6dzkl
Łódzki 0<1 Nowego
iRoku ko- w~wola!y
potl'zobę zafo1;cnlll
pol. WI.II.
No\vego lRoku
w~woln!)" 1'0t"zcbO
zafo1;cnl!\ orga~lU
orgn~'u )101.
wl.n. k.wallfikacy~
k.wablikBcy~ d~ omllwlIIDI.1I
0"1I111'1a0l.В Jej
JeJ on
о" to.m
tO.'I'
.
skjego 1.
I . wytkn~ły
wytkn ~ly mu
щu Jego zadante.
zadanIe. Za. : IIIleJSCU,
IIIIOJSCU, Ьо
bo benjamInek
benJsmlock ten
tell Ol
nl e skudy
sk"l'iy s!~,
8!~.
IztUJe:
Iztuз е :
d!lnie to bylo tem
dunie
tеП\ bardziej
burdziej naglllcelll,
1I0glqсе ш. te II iyje.
żyje, oddycha
oddycllll cał,.
са!,. piersi" nowol
nO"'ol i pOWIG.
powIe.
w t.odzi'
W
Łodzi'
'((
walkn kOllkurencyjna
walka
konkurencyjna okręgów
okr~gow fnbrycznych
fabrycznycb ści,
~ci. ro§nie
rośnie na
па droidiach
drożdżnch dawnych
dawnycll i liwie·
Awie·
dошаgаln si~ wyświet.lell
domagała
wy~wiot.Jell iB
ia wielu wlltpliwo·
wątpliwo· 1irch
iych talentów,
talentow, cbowa
r.bowa si~ ...
" Kompetentnych
kOnlpetentnycb
. ,I '•
OCZI1lC
me . ..•
. 1'$. 6
rs.
rз. 8.
lici,
Aci. odparcia
odpnrcia wielu
wielll zarzutów.
zarz\lt.6w. Ze
Że jednak ,IsCeracb.
sCerach. Tu
Ти "'sp6lprncownictwa
wspó łpracownictwa nie brak.
brak,
R ocz
Półrocznie.. 1'5,
1'5. 3
w przemy
ślo, i h~n(lJu
lIio l"y
ni e wirla(!l
Gdybyż '' tak
P61I'oezoie
rs. 4 . .,
przeIllY §!o,
b~lIclJo "io
w}" czerpujo
czel'pujo Si~
8i~ ! Zbytku
ZЪУtkU nie
wi rlat l Gdybyz
(а" cz~~~
cz~M; spo·
вро·
К wa.rtalnie. ra.
rз. 2.
i~cio
Ol'gllluu dlsbwYPd
dJabwYPded'nie.
edl nie· lecznoda, ten
(еп Ilieprzebranv
опшiЬuв wueltliew5zell<ieKwartalnie.
r8. 1 k. 50
rs.
i~cie l."t(lzi.
Ł"tdz i , ie
żel bkrak
bkraklorgllluu
nieprzebrany omnibus
Mie,j"".zllie
Miesięcznie..
_ k 50
ma
ша czyij
сжу~ o
о inte l o
с tu.
tUб l nyc
"ус 1I potrze,
potrzc , oо I\W·
IIW· go r
zaju t ematówl
ehIatowl Tu
ТО przedstawia
pl'zedstnwia si~
па czu6
czuć siO
юо tu dawal,
dawal. przeto .Dziennik
"Dziennik zjawisko
zja"i8ko ni eco odmienne.
odmiellne. Tu
То każdy
каЫу czoje
,,•
.
na
1.6dzki"
Ł6dzki" POCZIII
pocz •• 1 wychod~ić,
wycllOd~i~, jako рiЗII\О
pismo si~ powołanym
powo/anym do pisania.
pisania, kto ma
ша przy·
li
iJ
lJ1';um!JslolIJe
';zem!JslolIJet llilęl"(JClrie
sjloleezlle.
zwyczaj enie
cnie "lylilcć
'''y~lec i a.rgulnentowac.
argumentować. Nie.
i1 el ·(lClrie i "f/oleczlle.
•
.1
YV
У" pierws'!}'i'b
pierws'!}'/' b zaraz chwilach
cbwilach .Dziennik·
"Dzicnnik· 8tety,
stety, ta chwalebna wiara
winra w śiebie,
~iebie, ро
po
GŁOSY
А.
oparl
ораг! 8i!)
sil) lin
оп inteligencyi
il1tcJigencyi lIIieJ8cowej.
miejscowej, odrII·
odrll· dwóch,
dwocll. trzech
tl'zecll wypracowaniacb,
wypracowanincb. upada r inainl\(W
") zu
wytknqł sobie
specyalne swojo
swoje sLanowi·
sŁanowi· czoj być
<
\\' OBRO)/ IE
JE Ml);J~COWEJ
MJ];J~CO\"EJ lNTELIGE..'1CYI
INТЕJ'.IGЕ.Ж~УJ .l,)")
"о wytknl}l
воЫв spccyalne
Ьу6 nie może,
l1Iо:;е. gdy si~ nie jest litera·
(
sko,
вКо. prasa
pl'1\5a przyj~la go z роk1аsktвш,
poklssktem, czy- tem
(от z powołnnia,
powolnni:J, lub nie poaiada
posiada szczegol·
szczegól·
-W>teluicy Ьуli
byli zadolyoleni.
zadowoleni.
nej do dzieolJikarstwa
dziennikarstwa zylki.
żyłki. 1stotnie.
Istotnie, na
па
bUlllory,tycznego ,,dyn.
Jefeli dzlsillj
dzlsi!1j w lalllaph
I.. шарh tegoi
tcgoi "Dzienni"Dzieol1i- kogo liczy6
sll n"iiejscowych ten
Pod obslonk,
obsłonk, humorystycznego
' .dyn.
Jeieli
liczyć n,oie
n,oże z sil
logll,
felietonów .z tygoania·
kAn czytamy
dział .Dziennika"?
Zdawałoby si~ lIajlog". jeden ' z feJietonow
tygod"ni8" ka"
сzуtl\ЮУ niewinne
niowinne skargi na
па zoboję·
zoboj~. dzisl
.Dzieonilm"? Zd8wa!oby
najkiel'uje pcfWażne
kieruje
pmra1ne znr,nty
zarznty przeci"ko
przeciwko miej- tnienie wsp61prl1cownictwl\,
współprllcownictwa, to ni~ m1ślę,
Ш1§lс. prostazlł
ргозtsz~ odpowiedzi'l:
odpowiedziq: .0&
"0& wszystkich do8cowej
inteligencyi.
Je.klciej .formy
za to stawiać
inteligentnych.· N"le
Nie "8.
ba.
scowej ioteligencyi..
Z Je.kkiej
.Согту ieby
йеЬу pod zarzutem
zal'zutem 'llo
stawin~ moina
шоiпа brej
bl'ej .oli
woli ludzi inteligentnych."
kromki
wycIągnąć rycznltelll
ryczałtem cal"
yę. Jeie1i
Jeżeli zoboże do dzienkroolki tygodmowcJ
tygodnlOweJ da SHJ
8HJ WYCllIgDf\c
clIl" inteJigen·c)·~.
жиЬо- wil\c się
si~ w ogóluiki
og61uiki ij wiedząc,
"iвdzчс, ze
ta
(а myśl
шу§1 przewodnia, ze
że inteligellcya
inteligClJcya . jętnienie
j~tnienie istniej~I
istniej~, to
(о prz}'czYIJ
przyczyn te«o\
(о«о\ lecz nie I'l' nikarstwa
nikarstwl\ potl"Zcba
potl"Zoba cll06
choć odrobiny spocyal.
specJal.
miejscow.a, st~wiajqc wyśo~ie
nale~y i wewlltltl:z
wyso~ie ~ymogi win,
win. §z~kać
§z~kac naJety
we"'lIIltl:Z i .z~wllqtrz.
.z~wlJlltrz. ~i ejszej
ejszoj w)
lV) ędz~,
e(lz~, l"ypadnir,
l"ypadnir. ż.
"еe r..a
1..а powotalIIicjscow.a.
organowI
ваш!" Ole
Dlе popIera
poplera ~o S'pecyahst6w.t~oretyk6w
S'pecyallst6 w.t~oret1kow w dZle.dzllue
dZle.dzlllle prz~.11 nych
nycll z ~oiytklem
~o:!ytklelll " do ~ego rodzllJu.
rodZIlJU. "spol.
wspót.
organowl polskIemu..
po1sklemu.. sam!"
pl'ZCZ
przez wsp6lpracowDlctwo
wspólpracowlllctwo 1I otacza go lIIe
nle mysi
mysluu napr6znobyAmy
napróznobyśmy szukali
szukall w l.odz'j
ŁodZI; prllCownlctwa
pr!lcownlctwa uwaźać
uwоzзс przedewszystklem
przedewszystklelD na.
па.
10,.
żeby niecb~cią,
niecb~ci .. , ~oniewn~ rudaby
ruda"y wi.
wio 8li:Jejenio
słi:leje nie kilku 81·t1"uI6w
artykułów oie oJ}ali tego le:.\y:
leży: prawnikólł,
prawnikOIt. leknrzy.
lekarzy, inzyoie"6w
inzynier6w i
to,. ieby
dZlcc
dZleć g.o na
оа wysokoscl.
wysokOŚCI. za~llma,lecz
Z8~110ш.lесz (l)
tl) oboоЬо- twiel·dzeniaj
twierdzenia; um)"sl
umysł ро
po dyletancku
dyJetanckl1 prncujqр,·nсuj~- i ul·z~dnlków.
Ul·z~dП\k6w. Ilość
Ilо§ё osobników
osobnikow z pośr6d
po§r6d teJttnolicll}
Jtt110~CII} vt
VI sferze zaSilanIa
zl\91lanla Jego 18016w·ar·
lam6w·ar· cy,
СУ, Ivkl'otce
wkrótce siO wyczerpie
\Vyczerpie i twol'zyc
twol'zyć zacz- ' go I'oclzaju
rodzaju zaj~ć
zaj~c prawdopodobnio okazala'
tyku/emi
tуkulешi miejscowemi. Oboj9tno§C
Obojętno§Ć ta spra· oje
пjе oiedonoszone plody oajlepszych chQci.
chęci, Ьу
by s\~
в\~ do§c
dość pok~źną
pok~znll skoro lekarze naprzywia,
wia. ie
że dla
dJa przeciętnego
przeci~tnego lodzianina
lodzianioa .Dzien- przez co,
со, oczywista, prz}'ni
przyni esie tylo pożytku
poiy1ku klad,
kład, uznali za moi~bne
1II0:;~bne zawiqza6 towany.
towl\rzy.
~
dla ludzi,
ludzi. ile cl.waly
chwały Bogu. Specyalista
Specyalistll , 8two
stwo lekarskie,
Jekarskie, lecz cz]i
czyż ludlie ci, jażeli
jezeli
*)
0) Artykul
Artykuł t.l.
teD ch~~ni
ch~~ni.••,,",i
ami ....
......
umy;
mJ; waz.lka
w8 •• lk. tego rodzaju,
rodznju, w szerokim
8zеl'оkiш stylu.
stylu, przestuł
przestnl . oio
nie posiadają
posiadajll jakiejś
jakicj§ szczególniejs'zej
szczeg6lniejs'zej do
до
,Il,ku.ya
w)jś6 pi.mu na
па ko,.,
Ь}'с mieszkańcem
być
шi08zk_ftссm l.odzi.
Łodzi, cnte
cnłe szeregi
szel'egi arty. dziennikarstwa predylekcyi i trak1ujll
traktuj"
'Il'ku.y. mot. tylko w)jf6
1ko o'ywiony
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. . na.przy
1
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\у prze mtOCle
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~ nma
nша ors
wat mogq zapewDI
zареwшv
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C.ck.my 08 iOD.
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sIu
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Y
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I)I,n.r.ld..
"n.r.Id., prч
pny .hoy
.110J lluo",ieclriej.
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KrМJto
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Zi.mJki..... T.mt.
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• .uł.Da
.ut.nа POJedp~ete
poJedpu:te numery ~Dsie..oDlk.a.·
~Dsie..on1k.L·
CeD' poledID
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"ор.
D"mera 6 kop.

b

8e k., • a.,t,potw.m:
a.\t,p.tw.m: ..
1& I ro'I
r.'1

1,0,

Ilа..1еlllапе hel
')еl ~ulr~ehlJia-nie
~utr~еf:lшiа-пi8
ua..lellłane
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1h,d,
,, (1, J:"raean
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rJcerzy pióra
piora
ie
że
literBtów.lekarzy,
literвtolv.lekarzy, pr"wnlfców,
pr"wolfc6w.
napisze,
napisze. w chwili natchnienia,
natcbnienia.
dziоопikагзkiшатtуkulе.-РОПI
dzioonikarskimarŁykule,-pom
tre6ci.
treści, liczyć
Jiсч6 1I\0iI\U
możnu dopiero na
оа . radzie·
radzio·
siqt urtykulow.artykułów,- to w szel'f'~u
szeГf'~u kIlku
kllku lat
okaie
okaże 8iO
siO stosunkiem lyieczkl
łyżeczkI do nie~ebr!,nej beczki . • Jeieli
br!,oej
Jefeli zatem
zаteш owo z~
Z~ J~'
tOlenio
tntenio do czynnego w~p6tp~acownl~twa
istotnie ma
lI1а miejsce,
шiеjвсе , to.
to, zdnnlelll
ZdanIelU mOJem,
тозет,
nalety tu tlolll8czy6
tłolllaczyĆ bynnjmniej
bynajmniej nlo
nie jaklell14
jakle mś
lellistwem lub opieszałością,
opieszalo~cill. le~ natural·
n.. tura1·
nym
пуш рогzqdkiеш
porz'ldkiem rzeczy nB
па prowlD~yl,
prowlo~YI. ~o.
~O.
zbuwionoj
la
zb"wionoj sił
si! literackich
literuckich z powoł"ola.
powol"ola.
literat6w.amator6w,
Jitеrut6w.slПlltnr6 .... kwestye
kwезtуе lokalne,
Ioknlne, onda·
nada·
jl\cd
j/lcd si~ do
до dzionnikarskicb
dziennikarskicb artyku/ów,
artykut6w. z "?'
k?
oiecznoAci
oieczności wyczerpa6
wyczerpać sio.
si~. muszl).
muszl), nast~~uJ8
nast~~UJ8
Len
ten stan,
stnn. gdzie amator-ltterat
al1lator-ltterat rlldby,
radby •..uslł~.
USI!~'
je coś
соА napisa6.
napisać, 'szuka,
'8zukn, szpera,
вжрего. to Sl~
SI~ Dle
nie
olIduje, ,talllto
,tamto nie odpowiedni o,slowim.ja.
oaduje,
taB(y! brsk,-aOlalor.lkiterattywY~ZnertPcahnl·
brak. -апшtог.lkitегаtt wy~znertPcahnl·selnOI:a"
elnOI:8"
oо 1I oо czem.
czem, ро
po za
жа wes
_ев .aml
.alnl aа .
•'
pisać
pisn6 mOŻe
то:;е lehn
lekarz w l.odzl?
ŁodZI? rozumu!m,.
rozum ..!m •. ze
że
mqje napisac
napisać zuakomity
zunkomity a~tyk~1 o.
о. 82pl~!lI:
82pl~!Ll:
nict"ie
nictwie lIIiejskiem.
lIIiejskiem, oо grasuJl}ceJ
grasuJI}ceJ epIdemII
epldelnll 1l
~rodkach zllrad&ycb, wybrn6
środkach
wybraĆ jedoę,
jedo~, dwie
kwestye z Ilygieoy
hygieny pubIiczoej.
publiczoej, co
со wszystko
wSZY8tko
już
bylo, aа ро
po za
tCOl podobny
jui Ьу!о.
ж .. 4lm?
~III? Po
Ро za tom
podobn1
lekarz
lekllrz dobrych ch~ci m6g1by
mógłby napisać
п .. рiза6 wiele
i to bardzo interesuj'lcego, ale juź
juz w kwek"estY8cl. kt6re
ktore pismo przelllyBlowe
przelllyslowe lamieni·
lamieoi·
styach
łoby
lekarską·· Pr~n.icJI
10Ьу w "gazet~ lekarskll·"
Pr~n.icll .c~
pod kaidyru ....
,..zgl~dem
zgl~dem 8q
sq s~cZ~ŚhWSI,
8~CZ~"IWSI, mo!eJ
mO.leJ
patrz/l
lud.zkle, а,. weseJ.s1 1l
patrzl\ oa
0110 cierpienia 1ud.zkIQ.
więcej
Cóż kIedy
wi~cej do pióra
pior", pocbopnl. 001
kledy 1I tu
powt6rzy
powtórzy si., tll
ta &ama
uma hlstorya,
hlstorya. z t~ .ty.lko
odmian",
оdшiаПIl. ze prawnikom wogól~
wog61~ ła~wleJ
la~wleJ Jest
Je8t
oо Łąk
щk zwane kwestye natc~n1eOla,
natc~nleol". mo!!,
ПJOВt
icb więcej
wi~ej oapisac.
napisać, ale
а1е równIe!
roWnlet w k1'Ótkim
kro1kim
czasie
cZll8ie doj§c
dojść musz" do tego 8tadJum
stadJum "!oD!oraloego
ralnego przygn~bienia,
przygn~bienia. z braku .0dp~wl~'
doiego
rlniego dla 8iel>ie
siebie matcryatn
materyało (ob:
(оЬ: ~eteh
~etell nIe
nle
zajmujq
zаjшujq 8iQ
się Jlteratur"
Jlteraturll specya1nteJ).
specyalDleJ), ро
po za
жа
kt6rem
ktогеш otworzy6by
otworzyćby radzi kodeks cywilny
C1"lIny i
komentowa6
komentować pierwszl} lepsz,
lcpsz, maksymo pra·
wnq op.
ор. "ad impossitJilia
imровзiЫliа o~mo
О~ПlО obli~at~r
obIi~at~r ......""
co
со z00.
znów Dziennik l.6dzkl"
ŁódzkI· zamlemloby
zamlenlloby
W
~ndOWA,"
ktoreiOJJ w drog~ niema
w gazetAyу ~ndOWA,.
którei
'$"
co
со wCbOdzic.
wcbodzić-

у

s,.

)j

"

_
w
znacay WagZ
wазz
- Nio.
Nie, ·· matko
шаtkо i ja to stYAzati<n1
słyszałam - oоdzieci
dzieei bogattlgQ
bogatt1gQ
.iO
liO Zlota - i bez was
_аа mam
тат
dezwlIl .. si~ n,alll
dezwat:.
mała Sara,
Sarn. pukało,
puka!o. halasowa·
hałaaowa·
Mntk'l holeśnie
Matk<l
hole~nie -Bi~
-si~ roz6miala.
rozśmiala.
slD,utku.
8щutku.
10
ło i płakalo.
ptakalo.
- Oby
ОЬу Bpg dal!
dał! - mruknęła.
O1rukn~18.
_ J alde
аНе moina
moiua 8iO
siO w,trzyma6
wstrzymać od płaр!а- 1'0 zapewne
Z8pe,.ne musiał
шusi ..! być
Ьу6 "Dalles" - Cbcieliby6my
Cbcielibyśmy wid7:ie6 Dallesa,
Da/les""
elu?
cau? - rzekI
rzekl Jak6bek - gdr Dalles
Dal!e8 oierzekla
rzekła ,"atka
Inatka - który
Ногу tyle dokazywat.
dokazywał.
teczko.
U8'annie
ue'annie bije nasZll
naв~ Dlatk~
o18tk~ w nocy.
посу.
_
Dal/es?
DIII/es? .• Co
Со to jest? - zapyta!a
zapytała
- On
ОП tylko w nocy
ПОС1 widzialny.
-_ Jak
Jnk r6wnie! i tato - rzekI.
rzekla S.SaSara.
Dzieci urnowily
um6wiły si~ całą
cal~ ooc
оос czuwa6.
czuwać, Ьу
by ra - przecieź
przeciei nia
nif\ moie
może pracować,
praco"ac. gd, ta!'
JIlk6bek roze~minł
rоzе~юinl się
B1~ glo§no.
głośno, 8a §Juiecb
śJuiech ujrzec
ujrzeć tlU8tegO
tłustego Dallesa.
Dalłesa, '"a wistocio
w istocio canwacznwa- jest pobitym;
pobitymj d11ltego
dlatego jes~my
jes~mJ tak bIedOl_
bledUl_
zabuczał w tej ponurej
łóżeczku, ai
aż znów
Złota otarlll
otarła z lez
łez oczy
pom6zlIbucznl
ponnroj przestrzeni, niby ły
'у cal,
cat, noc
пос w swem
6wem 16ieczku.
аnO.
Z!ota
оа1 1l wySUII
"'У8иа рот6muzyka piękielu
piekielQn.
krzyk rozlegl
rozlegl _8i~
_sio ро
po za
Жl\ drzwiami,
drzwiami. lecz
'есж oi81:
niel: 1wi6
wić z sqsiadami.
sqsiadami, kt6rzy
którzy siO
5iO 8kan11i
akanyli na
па DOпоn.
_ Ona
Она nie wie kto to
(о DaHes?
DaUes? S!uchaj
Słuchaj wystowiony
wysłowiony strach
stracb opanowal
opanował je i SChOW8/y
schowa/y cny
спу bałas.
ЬЫаа.
w
willC...
i \ \ c . . . ·'
klldzierzawe
kodzierzawe 8"6
swo glo"ki
główki род
pod koldr!). Na- Jabym go tepiej
łepiej zabił.
пыь -- ałYllaly
aJуа Ш 1
СЬс\: to
(о uslysz
bqdz tozaly
w8zyat- dzieci mówi/lCll
m6wil\CI\ paol"
paolll Dyanlut,
DyaD,ant, k.poowO_ Cbcl)
Uslysz 96
9ć od mamy, cicho bądź
tężały sluch i 8lyszaly,
slyszaly, jak Daltes
DaUes wazysthpoo w9Jakobku _ i Sara zakryla
Jakóbku
zakryła mu
шu usta ma.
та. ko porozrzucał
porozrzucal i Hukł,
НоН. co
со si~ znalazlo
znalazło "w zanimbym
zапiшЬуm lDiala
lUiała tyle
'у1в cierpiet.
cierpieć,
~II SW"
.łą
sWII r'lczkl}.
rljczkll.
O1a!ej
małej tej izdebce,
izdebce. SlY8zaly
słyszały krzycz'lcego
krzycz,cego
- Jaki!! moze
może go mama
lIIата ubić
шЫ6 - mU
nekl
lko
_ Dalles.
DaUes, jest to DaUes
DaHes _ rzekl
rzekł Ja. ojca i rzewnie
rzewoie płaCZllc,
placцc, matk9.
matkę, aż
а! :r.n6.
mów ci· maly Jakóbek
Jak6bek - jeat
j.t 0łI
ОА t1
tJIko
k6bek seraecznie
kóbek
serdecznie si!) śmiej'lc.
~шiеjqс.
sza na8ta!a
nastała i zasn~ly.
Powie1n:e motna
Powietrze
motoa bić;
Ы6; 000
ono nic ni.
nie enje,
cnj., aа
,• .
. . .
Na drugi dzien.
dzień, gdy dzieci otwieraly
otwierały Dalles
jest powietrznym
Da/!e8 je8t
powietn:nym duche
doche ...
~ NIG
NIe §mleJ
ŚmIej Sl~,
Sl~. Jł\kób~u
Jl\kob~u - . r~ekla swe
8"е jusne oczki,
oczki. podobne
podobue do trwoiliwych
trwożliwych
Gdv noc
пос D8stala.
nastała, Zlota d.dUł.
~.dUt.
шаtk~ - ~alłęs
matk~
~allqs ~o usły~zy
us!y~zy 1I groźmeJs~ym
groznt~Js~ym mys7.ek,
шуszеk. bacznie się
8i~ ogl,daj,c
ogl,dajllc wokolo.
wokoło, wi. dzieci'
dzieci do 16ika. Leial1
Leiały Da
па
'-ie,
sta6
stać 81\1
SIę moze.
шоzе. NIema
Nlemn SIę
81~ z cze~ śmIać,
~mlac. dziuty
dziuły ojca ijicdz'lcego
blicdz'lcego oa
оа trójnogu,
tr6jnogu. pilnie lecz mialy je zeze
zcze podunkę,
podunk~, _
.••. , . .trzeba
gOŚCI.
pracującego
matk~, przyrzlłdzBjl}cą
leinły pod
trzeb", płakać,
plakac. gdy w domu go§cl.
praClljqcego i matko.
przyrzlidzujl}CII mu
шu nem,
пеш. aа wS7.ystkie
wszystkie razem
razern leialy
pod,s rll,
rlI.
- 1I dla tego to mam~
шаlYl~ tak.
tnk . często
cz~sto pla. sk6r~.
skor~. Tu
Ти i owdzie na
па podlodze leaa!y
leiały dwadzie§Cia
dwadzieścia razy
га21 latao"
'ацо, ko/d".
kołd!,\, pod klóo
kt.60
czesz - . rzekl
rzekł mdy
mat.Y J .. kob z 11110 ~ s~czer".
s~czerll' potłuczone
potluczooe garnki
garl1ki i szklanki; jedyne krze- r" 8paly
spały jak aniolki
aoiotki w niebi.
IlЮЫ. Cbcialy
Clк:iall
- Więc
WJ~ DaUes
Dalle8 Jest
)ев' zl]1\I
z/YIII człowleklem?СZ!ОWlеklеш?- sło,
в!о. bll<ll}ce
bll<1l}ce całem
саlеш ich
icb gGSpodarstwem,
gospodar8twem. Ьу.
by. czuwa6,
czuwać, lecz
Itcz oczki i .. 8iO
ail) zwar/y;
zwar/1i chiki
chiIA
zapytał~
. 10
lo połamane,
w k06cu,
najsmutniejszy glos dopiero.
dopiero, dzi
dziwne
po za
IInWlAzapytal~ Sara..
ро/пюаое. lecz W
kоБСU, oajsmutniejszy
... ue mruczenie
rnruczeoie ро
u dnwta- NIe,
Nle. on
оп Jest zlym
z/уш ducbem
duchem - wtrllCll
wtrЧСll 1j wi.dok przedstawi~ si!) ich oc%Om:
осzош: m~~ka lIIi
шi ,. obudzi
obudzilo
lo ich. Z/ota
Złota w lala,
tala, upalila
uраШа
Jak6b.
.
lilIa/a
1111а/а glow., zawllizanl}
zawllłzanl} cbustkli.
chustkIł, aа oJcIec
oJclec lampko
lашрkо i ubralllo
ubrała .io,io- Cbciala
Cbciała .;
li obrooi6
)est. to zl~
ubraoie.
Оаl //eе o .... i.
- 'l.'ak
'l'ak )est,
zt~ (1~cb
cl~ch - 'p?lVt.~~zyln
'p?lVt.~~zyła ровЖ81'раОI)
poszarpanI} twarz i rozdarte ubranie.
Dal
matka łkaJ~c
IkaJ~c - ~dzle .810
.SIO zagmezdzl,
zagDl ezdZl. tam
talll f Czerwooy Pfeformao
Рfеfеrшао malo mó"ił
шо ... il w
"tущ
tym
- Wy
'Уу koclO
kOCIO i goaty
goat1 mu
то роl.
pola ioiOblоgоз/а,,!lе05tlуа,Jut . lllema,
blogosła,,!leostwa,Jnt
lllеmа. wszystko da·
dn· dDiu,
doiu. aа jjeSli
eśl i si~ odezwal,
odezwal. nie śmial
~шi81 раpa- cichaczem lupt.al
łupt.ał Jak6bek
Jak6belt - oiKh
uiкh 111 •'
remne,
гешое, .me
.lIIв pom~ze Plln?ść
plln?M,, praca,
praclI. mqdrość,
шqdl·ОМ. trz)"6
lrzyć oa
оа swq żou~,
iou~, Złotę,
Zlot~, Hora
która da
da"ała
... ala my
шу wiocej
wi~eej oi.
oie bijt.
bije, ja
j. t.eco l:ni~
1:ni~ oi
ni - ws;:ystkl.e atarallla
stагаща s~ D1CZeUl,
Оlсzеш. on
ОП wszystko I mu bardzo krótkie,
kr6tkie. oieprzyjazrie
nieprzyjazrie odpowio- g~ ...
росЫап,а.
pochłaDla.
dzi.
Wtem
,v tсщ drzwi ~ie otwoczll,
otwoczyły I wn
_п Ił
)0- Jak 00 wyglJ),da?
wygląda?
Ona
oiegdyś pi~kn4
hożą, jak
&11 11.
Iy. J
dl
Опа była
byla oiegdy'
pi9kn4 i hozlI.
j"k r6· wiek,
_iek. któn
ktor. oо dli .j·i oie 10
d/
- Im
1т gorzej wiedzie si~ ludziom,
ludzionl. u kt6·
któ· ia
1а polna na
па kraAcach
krańcach lasu,
lазu, gdy st.alllo
st.ała z gi '.1
i.y kaftan rozdartl
rozшtl Ьуl
b,l w kaw
rych przebywa,
przebywa. te
(е",
.. , wi~cej
wi~cвj cielesnej
cielesl1ej olJj~o!Jj~- nim pod baldachimem;
bnldacbimenlj tora
(есажz jej post.ać
post.a6 Ьу·
by· ыtсшш
blotcm ohrylg
Obrylg 01'
01, •w ednl.
ec!nl.
o;uto§ci
tości nabiera.
оаЫега.
la
'а blad"
bIad,. Z<IIartwiODIi.
zmartwionlł, ciemne citoie
cieoie olo·
oto· pka z rozdartelDI
rozdartelDl kl'lydlaml
kcz1dlaml
- A
А wi~c
lVi~c nasz
пазz Dal/es
Dalles U1u.i
шu в i być
Ьус bar· czyly jej pl
p/on'lce
on"c~ niegdJ8
niegd,ś ogniem c.arne
Clarn8 na
па karko,
karku,
.
jł'
j" oо twan
dzo tlustYID
tlustym rz~kl
achl
wygl"dała. w
tnylMl
rz~kt Jakóbek
Jakobek асЬ! oczy.
осжу.
wyg1"dala.
tпl8Мl
"'iesz
"'iезz co,
со. wamo,
шаmо. Dal/es
паllев stanie si~ wresz·
Nad wieczorom,
wieczorem. gdy aerwoll)'
tzerwOJJ)' Pf fer·
[ее· "e
"е o
о lró!a
tr6!& I
Dl'
Dlt
cie tak Uudym,
Uustуш. że
"в nasza komórka
kошогka za
и man
шап opu§ci!
opuścił 8w6j
sw6j sklepik, chieci cb6reL8
chórem jak .ojo_nik
wojownik
szczup/I} dlan
dlań będzie;
b~dziej to
(о go zmusi
zlllusi do os'"
ns~ zaplakaly.
zaplaka/y.
pienia. aа wówczas
pienia,
w6wсzaз śmiało
~l1Ii810 bfJdziemy · mogli
') &abuow.
Saaьaao". placki.
pl ...ki.
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Dit
Di*
wybra6 MW"
м.е' Ie
Je 'ferr
afery
," ''.аl.
.... W l oeh,. ,~ ..
•• -.
e. I .,
",oui
....;.. Bok
вok den
delł 11
II . Kuyera
KII11'era Por80Dego·
Porannego· ро.
powarum,.
8пат,. niem d.o".
dwo". koltOjowego, ~, ft""A
П""А
icb
(сЬ 8pecY8lno§ci
apecyalności temat oadaj'lcy
nadajllcy sifJ
si ę do ar· lase
1 Звс rOlpoel,lo
со.рое.,10 pod "rai.oi.m
"rał.oi.m ,,,dtollfll
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k'
.o",.k
só",ek berl iil.kieh.
ii>.kieb. ... poni.d.ialek
pooi.d.ialek •.lIoitollo
Lnilono ро.
po.
Warszawa. T,·oakl,wo8o.
Tl'oakl.W080. W tych dOlllcb
dnlacb r
/,0
po op.
ор.
.
scowej.
Bcowej. Nie/8two
Nie/atwo opiBac
opisać tru , jn
ja 1I przy·
~ko"'y kura 62.80 oо 'I.
'/. 'I'/•. Tymc
Тутс •••• m
т notoпо!.,. magistrat
шаgiаtгаt ."yjednal
wyjednał pozwoleoie
pozwolenie "laAciwej
właściwej
Pt6tno
Płólno nieprzemakalne. 'VspolIJioa1i§,"y
Wspominaliśmy juź
jui tern
(еrп amatorowie
alllatol'o"io podjęli,
podjIJli, dane howie,n
bowiell~ Ь)'·
by·
o•• tko",y
~_..... i.
~
ia borlirloki.
berlirl.ki. ы1уy
b"y go~te.
go~.e, ..
"01\0.
и1\ •• c.
с. «"
lO uu'"
uaza· wladzy
władzy na
па kupno
"орпо przyrz,du
prz1rzlldo ourko."ego,
nurkowego, oо wynalazku
wyna1nzko jednego z naszych
naszycb tecbnolo·
tecboolo· ły
'у trzy sztuczki, aа mianowicie:
шiаооwiсiе: "'V salonie
s8100ie
J~lrz.rO&poOI<OIo O'Y"D06cI
J~trz.roapoCl<OIo
о'у"о06СI kur ... ", 52.9r..
52. 9с.. .W.h.
.W.k •. zabezpieczaJ''1
zabezpieozaJ'IIcego
g o zycie
tycie robotników
roboLnik6w pmcu.
pr"tu. gów,
g6w, mianowicie oо fabrykacyi nieprzoll1aka1·
nieprzemakal, I·~j
I.~j klasy"
klasy· H.
Н. Miillam
Miillerl\•• Iskierka"
Iakierka" PlliIleр"iIlеce
оЬсе znowa zapowl&daly
Wl'~ 00 - •
nCD'o pł
pl6t
kt6
G
1l '.
Eowkl obce
upowl&dały рорта"о,
poprawo, Wl,~
.
J
ncD'o
6t
któ
d
. . tk •ś .
G
foioto .io
fnioto
oiD " ci,gu
ci.gu "eldy
, .e/dr oо '/"
'/u '/.
'lo ii odt;.d t. ~itka
~ilka lllCyoh
з"оусЬ PrY:Y
pry:y oczy!zczaDlu.
oCZY!ZCZ8nlU. !llównego
~/6wnego Rm~ka
Rш~kа
'CI
na,
па,
re oо znaczn
zoacza SIO 3'~ oо.с,,,
CI" ron'a
roo'/\ i .Z rozpaczy"
awa eWlcza.
poz
poelopow.l.otal
\" 4rodo
4содо WTr
wrr ••em i.J
JOJ I,yl.
byla 0)" 108
Da St8cyl
stacyl czerOlalcow&klel.
Czernl81<oW&kleJ. 1e:!l\oogo,
letllcego, Juk
Jak oraz kolorem
kо10rеш рiег\vоlпуш
pierwotnym i daje si.,
ai., zasto·
"W
"w salonie
aa10nie I·ej kl88Y'
klasy' rola
ro1a Wandy gra1opow_l- .Ial•. W
[,...
f .. 62.72'/,
b3.7~11,!,
.. , aа :W0boo
:,"оЬео oad8pud
nad8pod ... w.o,.
wa ..o d?br,ch.
д?Ьс,сЬ.ооno- wiadomo, w wodzie na
оа 6 8tÓp
аИр oi:!ej
niżej zera. SO.6Ć
ао ..,,6 t~k
(~" do,
do. drobnycb
droboycb p~zedDliotó~,
p~zedDliot6~, np.
пр. n"
о" była
byla z wielkiem powodzeniem.
powodzenielll. W ty·
:!у.
10"_0
to".n berho.lklo~
berl,o..klo~ U&warlko"!ycb
\l&wartko"!ycb.,
•.•OO(OIOto
0(010to . ~IO'
Od
оа 1 Slyczllia
slycZ1Iia .,yptacanq
wypłacanq jes!
jest "w bankn
banku do t ornlstr6w
ornastrów 1I (.
t. рp.• Jak
jak .I1 do namiotów,
nalUlot6w, wyeb
"усЬ rozmowach ze 8wym
8WY01 kuzynem
kuzyoen\ Ed!
Ed:
~:.~~.~ ~~o~~:!;~.c~",:r!,l:o;ó~~'i~:
~!.~~.~
~~0~~:;;~,c~,,:r!,l:0;6~~i~: ,~!):,
'~7:J n~~
o~~,,~:
..~: han~lowym
hao~low)'m za rok eksploat~cyjny
ekaploat~cyjoy 1885/6
1886/ 6 p~kro~ców
p~kro~c6w ~a ~agony
~ngony i (.t. Р·.
p'. Obecnie
Obccnio do· "ardelO,
wardem, rozwin~1a
roz"in~/a Wanda
Wauda. i>rawdziwy Skal'.
ska,··
"уА6 robli.
nyś6
robIi. Le
LeCI
•• Ь)/
b,l to jO,'
jo.' poz!om oajo}'.'"
n_jn}'"'' dywldeod8
dYWidenda ро
po [r.20
[r. 20 od akcYJ
akCYJ towarzystwa
to,varzyst"a ~nadtlJe~y
~HadIlJe~y Się,
al~, ze
1.е z wynalazk,
wynalazki em tym
tуш ma·
та· biec humoru,
bumoru, dowcipu, Ir' zarazem pewnej
pe"nej
gd)ł .0*
woboa ....
.....ауеЬ
yeh ootow_n
notow.n 16I'ltu.kich.
fran cusko."losklego
cusko.włosklego kopnlni
urzlldzone pr6by
próby na
złośliwości, uj~tej
,erltu,i<icb. p"tku,
p"lku, fran
kopa10i węgla
w~gla IV
w Dllo
DII" III
J!I bIĆ
Ь1 6 naebawem
naеЬа"ет urzl1dzooe
оа wieI·
wie1· zlo§li"o§ci,
uj~lej w odpowiednie
odpo"iodoie ramki.
ralOki. z
gd)t
gi.,d ....
giolda
..ar_Wlka
r_wska роз
po,uool.
оооl_ korey
koroy "w lobotV
.obo~v do
до browie
lu}
Jщ sknl.,
&ka1., w Kijowie.
ро
po za
Х8 których
ktorycb delikatnie przegl'ldało
przegl"d810 bu·
6~.66
RQub
nQub b~1 "ogóle
"og61. Ьасдzo
bardzo maly. aа w .obole
80Ьо10
:,
. ..
d
.'
.,
.,
./ •.
ś ' dl
аl
k
.....
до minimum
mio,mum N. targa
t.rgo papierów
papier6w publio
pubIio,.·
•.· Zablegll/lJo80.
ZablegtlllJ080. Jeden
Jedeo z kupców
"орс6,. polaków,
polak6w,
zqce
z/}ce Sl.,
SI., uczuCie
uczoCle mi
ШI.о.СI
o CI aа 8wego
swego uzyожу••••• dl do
nych
paoo",.lo uu.opo.ob!".i.
.•po,ob!oui. moen&,
тоео&, gd)·t,
pubIic. zamielzllaky
zашiеlzllаkу obecoio
оа. Btowem,
ro11l by
byta
gdyż. publie.
obecnie w Penzie. za01ierza
zamierza
na.
Słowem, rolu
ta przep"owadzontl
przeprowadzonll
nrcb paoowalo
006~
О,. u.tIoJe
ka.pacb. Skotk.l.m
aklad ,,)'rob6w
Кronika Łódzka
§wietoie,
pOlOi,oo malej 8zty"oo§ci.
kt6ra
D06~ pr,~.tD.
pr,~.tD' n.o
UI~Je .w. .. kllpacb.
Skotk.lem otworzy~
otworzyć w Bukareszcie sklad
wyrob6w
świetnie, pomimo
aztywnoŚci. któm
ro.ilucrJ
г •• I,ucп •••
z••troo.y obr?la'.J"'l'~·b.pouadac.y!
ObT?la'.JlIJ'~·b.po... dac.y! роpo- pochodząoych
pochodzqoycb z naszego kraju
kl'aju aа jednocze.
jedooczo.
•
chwilami
сl,wilашi oie
nie harmonizowała
Ьаl'lпопiZОWRlа ze
,в zlotym
złotym hu·
bu·
PT~
pTl ."otlkaJ
o,.otlkal r.wu
równł
••.ob.e
0Ь,. рода.
podaz 1I dlate~o
diate~o korsy
koroy
.
..
k
Ed
d
'
ł !t
<
ś . . ..
po.. yу W
nobywano 11116"
lutów za.! AulO
utrzymywać
nueścle tem
·morem.
war gra
CI" 81enf. ро
w góro
g6rO N-jwiocej
N.jwiocej o,I'ywaoo
Ащо utrzYI1l1
.. a~ w n\leAcle
(еО1 aotor ko"о'I1IOrelll.
"ar
gra. z 1\ą pewno
pewno.c,,,
81е.tawo)'ch
Itawo)'ch .iemok.ch
,ient.k,ch ••
a.ryi
ту; pit".).
pi" ,o). prz.",żoie
pr"""oi. ро
po 100.
100, misowo.informacyjny.
шisоwо.infоrlllаоуjпу. D}a
DJ8 kupców
kupc6w i prze(-) Z kolei. B/yszoblmy.
Sły szeliśmy. io
że zarz"d
zBrzl}d dro·
d"o· Ыо
bio i 1\'loAciw'l'
właściw", werwII,
wегwч, znamionujllctl
Z'lашiопujl\Сtl rutyceza,~m
••,~т oо 6Ъ k~p. oif.oj
oif..j lu.b
lо.Ь o
о 10.
lO. k.p.
kop. wytej,
wytej •••
.,сcle·
••. 1, mys/owców
mys/owc6w naszych
nnszych dojAcie
dojście do skutku
ekutku tego gi ielaznej
żelaznej fabryczno,lódzkiej,
fabryczno·16dzkiej, rezydojqcy
rezydujący n., 8010no\V"
aalonow, i czlowieka,
człowieka, kt6ry
który olllie
umie za·
,а·
~6~u~.J .'.
~6~.~'J
.z. ~u
~o ••••
•• "tu.kl.
Iu.kl. zZ•• erl.
ее). d."o
dĄ"nleJ
..J.... Ьас·
bar· proj'ektu byłoby
byloby pożAdaoem
poiAdaoem otworzv!oby
otworzvłobyaiA
SiA ob ecnie \V
w Warszawie, ma
lIIа być
Ьус przeniesiony panować
pl1no ..a6 nad wr8ieoiallli
wrażeniami i "0
wo wta§tiwej
wtaśdwej
d"oJ
drtoJ oli
Olt kl.dykolw.,
klodykolwh k pOlZuklwan..
pOlZoklw.o.. placono
placouo ohO'!
оь,.!
'1' .
J
~
tni. 101 lul>
lоЬ 0_
u.w.t
...1 oieco
nieco droiej. Cbwilami
Chwilami Ьат,
bar. oowe
nowe pole zbytu. Bylby
Byłby to
(о p,orwszy
pierwszy krok do
до IJod1.i.
Łodzi. 'Viadomo§C
Wiadomość tfJ
tę Jlodajemy
роd"jешу z za·
,а· chwili
cbwili nadać
oada~ grze "Bze1ki&
wszelki., cechy
сесЬу humoru
Ьuшоrп
d~ poatoki".lIe
pos.oki".". b)'ly li.t1
li,tl miejski., ..
...c~ególn~ej
~.g6l0~ej I praktyczuego
praklyczuego urzeczywislnienia
urzeczywiaLnienia projektu,
projeklu, któ·
kt6· strzeieniem,
strzeżeniem, jako pogłoskę.
pogloskfJ. 1ecz
lecz \V
w kBidYIll
kllżdym i giętkości
gifJtko§~i artystyczoej.
IIrtystycznej.
•
d"le ool.tol
001_101 •••rre
ст- ро
po Jednakow),m
jedo.kow,·m korII.
kor8lu 98,G5.
98.G5, rym
rYIII dotl!d
d otąd zaJlllowano
Z"JIIIOWBOO Sl~ wiele ale
ые tylko
tJ'lko razie
rl1zio musimy
Пlusiщу lIadllli
nadmi enic.
e nić. ie
że gdyby pog/o .
\V
W .Iskierce·
"Iskierce· wifJzi
więzi uwagę
uwng~ przedewszystрp ~ui.i ри
po 9K70-98.16.
9К70-98. 76. Dro8~ ••
o.rJO
сн nabywano
оаЬ)' .. а"о ,,
'Ie'
,
skn Sl'"
SI'" sprawdzI'
spr" wdzl' 1",
I", , bvłQby
bv'Qby to wl
w,·' elk"elkn. kOr
"о. kl'e,n gr" AntoBI'
Anto81' Gra ta Ьу'а
by/a 'lIoie
IlIoże tro·
" lfIur.ja'Jcll
Z li.lów
li.lO .. pro .. io,
io . . na
па р8р
.
у
а"
" JJ'
.,.,
~
.
,
\fIur.ja'Jell .u",acb
au mach ро
po 99.16.
99,16. Z
pap rze.
y
,you.lt.)ob,
lub.l.ki.• •ou.jdo
n.I'Y'll'c6IY 1'0: Jeszcze nagrody na
па wystawie.
wyslawle. Opr6cz
оа· rzy§cil}
salOcj drog i lód=kieJ.
lб.l=kiеJ. Opro"-z
сЬо zanadto
Zllolldto oaiwna
poczl\tko, zanadto
'youIll')oh. lub.loki
"ajdo ...ly 0.I'Y'll'.6",
Oprócz na·
rzyści" dla samej
Oprócz chO
naiwna zZ pocz/}tku,
10160.
1lł100. W
\V ~.i.le
~.i_le p.pi.rów
p.pior.w ..,do"yoh
,do"y.b popyt "'"
oo.a . gr6d wylllielllonycb
wушiе"'UIlУСЬ "w poprztdnim
poprztdoirn wykazie. bowielll
bowiem oi
ni eza przeczo oej
nej dogodooAci
d ogodności z dzill'
dzi/l' roztargniona. ale
BI& w lOiaro
miaro rozwoju akcyi
9~ . 60. o_._t
pocb"aloe za ma.
m8' laoia
zarz"du na
па lIIiej
eksp10atacyi, o·
о· wyr6wny"l\la
Bcena przy
hll, l,kwld_.'J'"
hkwld.o'J". ~oO.
~ute ро
po 9l.bO.
n•• et ро
po przyzllauo
przyznano jезzсzе
jeszcze listy pochwalne
lania zar."du
miej scu eksploatacyi,
wyrównywała 8iO
siO dodatoio.
dodatnio. Scena
"Iy 1151,
11lIł.8<',
•• 8<'. Za ",.le
"'01
•••
~ok, vlaeouo
placouo nabywano
pr..,.do
\V,o)J.uwaol8
·' ~la
l
' р.
J ~ d'd
M'I'
&zozpdzilaby
droga bardzo wi ele C7.asu
C7.QSU i schl1l'nkter"zowaoiu
ваlllе! "iskierki."
"iakierki." cbwila
cb\Vil8
.stuk,
pr.."zlol\O94.
W.O
szozpdzilaby
scharakter\'zowaniu
samei
kne
ktlle lunt)'
tum)' puijcaek
poijuek w.chodoloh
w.cbudoloh llal)1
ро
po
99.76,
,Owaol8
~)a
p~r~e
aOle
i.A0I6
p.
wt
wl
ze
I
tcz
tez
'ó'
'о'
./
"
J
w8
1'0 uCści
",с4<; lIa
"а r."buoek
r_chuoek oabjT'ców
0.Ь>"с6..
1I р.
p. Jaslensk,eJ'
JaSieńskieJ' P.
Р. Jal'tJlcka
JЮ"Jlсk8 za wyroby kosztów.
koszt6w. któl'e
kt6,'c przy obecllie
obecnie przepołowionej
p"zepolowionej sentymentalizmu
s6ot)'lOentl<lizIIIU ocb"ycon'l
ucbwyconll Ьу/а
by/a doskonale
i placooo
pl.cooo stolal'sko
sto1al'sko rzezbiarskie
rzeźbiarskie otrzymllła
оtrZУПl/llа r6woiez
równie ż 1ist
list i znacznie
znaczllie oddalonej
oddalollej jedna
je(lna od
0(1 drugiej
drllgiej ad·
аа· i oddanIl
oddan'l tak
(а" wdziIJcznie,
wdzięcznie, ie
że z pr8wdzi"e,"
prawdziwem
pron,,",," pierw...j
zZ ""Ile.kl
""I)clkl рс_."",,"
1,,,,,,1
.~ui'D,em !160.
m. drun
rlrun .,
e,niayo
.. i.yt noby,.
п.Ьу ....
••ооo ро
po pochwalny
pocbwa1ny
,nioiat"acyi,
mioistl'scyi, в" nieunikniolle.
nieu"iklliolle. Pogloska
Pogłoska la
[а zadowoleniem
zado"oleoiem §Iedzi!i§,ny.
śledziliśmy. jnk
jak mimowoli
lIIiшоwоli i
IIr""t .~.ilD,em
~.moo
zZ ....."arIti
cyJ
су) 'lIku
1)I~u
bandlu"ę
b&lldlu".
byl,
poz.Oki"ao
.....
•.1. ! B
В an.ru
~ ct'
cI'waа w K,wn'
Kewn'le,
Grod ni'
ie l'I' B
В r <'u
ma
ша.zllpewne
zape\Vne
zwi.zek
z projekto\Vane,"
proJektowaneII' ro1.·
roz, Ikliwie
tkliwie rozwi}'alo
rozwiJ'alo SiA
siAyу pierwsze
pier.,aze uczucie mlo·
m/o·
zZ
ПlОО I ".rk'
.,
w, ~i
~. l>II.ro"
lIII_ro ••••
aoe poe.Uki"
Kapo.y
К.роиу ..
cel.
,е,
ze
C I zwinzek
·,
•• 0'/.
OlI. 't..
'1..
.'
Lit.Wlkilll.
Lit,wakim. N8
Na odpowiedzialuość
odpowiedzi8Iuo§~ korespon.
koreepoo. ezerzeniem
ezerzeniean stacyi towarowej
towaro"ej i przebudowaprzebudo"a- dego dziewcz~ia. Byla to
(о Antosia
Aotosia w ро'
po·

t.r

.n.rn.

o,

.i, _,
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k ..,1-
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Kronika I...6dzka

nr.

"'!

"' .

S"

!

•

,•

••

•

•
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DZIENNiK
DZl.ENNlK J,ODZIO.

•

!owie
łowie Paillerona, aа miala
шiаlа ""lоЫе
lobie coś
со§
bamletowskiego,
bamleto"skiego, 1 Clelll
czelll autor
fDoieby
tooieby 8;'
ei, nie ..r.godzil,
godzil, co
со jednakie
jedoakie nie
przeszhdza
żywego poklaпат dnI
dnl czyć
сч/\ iywego
przeszkadza nam
Aoto iO hojuie
hojuio dan u do tych, kt6remi Anlo
sku
lSy/a
publiczno§C. Gra Aliny
Alioy i Raula Ьуbyn:yla publiczność.
1.
/a n8jzupeloiej
najlupełoiej popraw0l$,
popra"ol$, ."ła
.,,!а zcza
ZOla teo
(ео
05latDl
wywiązał si~
5wego D05tatol "yborOle
"уЬоrще wy"i/izal
8i~ .e
.е ,,,ego
п•
da ola.
Dla.
Tr2ecia
Тr2 ecia z M~U
M~O komedyjka
kошеdуjkl\ .Z rozpaczy·
gra n, uył
иу! z d
dnim
dоiш bumorem
bumorelll i oiepo8 poli~ werw,. Tu odlnaczali
odlllaczali li~
8i~ gI6woi.:
gł ównie:
pulkownik
bonorowy i ciocia PelAgilL, dapulko"oik boooro"y
lej Kazia, Heoryk,
HenrYK, Fra ni -' - 00,
no, w~eszcie
Cze
dopełnIali zgodole
zgodDle harОхе law
'а i Mateusz
blateun dopeloll.11
b"rшо оijп ej
еj calo§ci.
monijn
całości.
Program
Рrоgrаш koncertowy
koocertowy ..
wypełniła
ype!nill\ pani L.
Powit
powit na
оа rzę,ist.emi
rz~5ist.el\1i oklaskallli,
nklasKalll;, art,
arty tkatkl\an,atork odApie"ala
aOlstork
odśpiewała aryo z "Zyd6
"Żyd6wki,"
.. ki,"
!{Оlllео I J
ulia,· 8a Ilłlc\
JЩс\ prowalca z oper,
opery ",, Romeo
Julia,·
lI,am
\llam "Pozdro
"Pozdrowienie"
.. iellie" Scbuberta i ,,Matko
,,маtkо
Jui
cjO" Moniunki_
Mooiunki_ Najwi~ej ро
JUż niema ciO"
podoba /y siO
aiO publiczności
publiczooki dwa Oll.atnie
oaLatnie nuоо
l1Iiły i dźwięczny
aklld ,,·oiosek.
wniosek. że
mery, ak'1d
хе IlIily
dZ"i~oy
gl08
głos amalorki,
ашаtоrki, oier6woie
nier6wnie lepiej oadaje
nadaje 8iO
siO
do kompozycyj
kOOlrozycyj lirycznych, aniieli
aniżeli do kolo\Vlkоn аоiещ pieśni
pieAni Moniusz·
Mooiusz·
raturowyc b. Wykonaniem
ralurowych.
ocza rował publiczność.
publiczooAt.
ki peni
pani L. oczarowal
WS%yatkie
'V SЦ8tkiе Pilnie,
p.. nie, wy
.,у tępujllce
t~puj!\ce w przedsta"ieoiu,
zostały pi~kne!l'i
pi~kne!Di bukie·
wieniu, obdarzone
obdArzone %ostl\ly
tami;
tашi; usposobienie widz6w
widzów bylo
by/o jаkопjр.rzу
jaknnjp.rzyj .. zniejsze, aа najwi~kszq
oajwi~kazl\ korzyA/\
korzyść odDlo 1\
q
jll1oiejsze,
bezw'ltpienia birdoi chor?y.
bezwqtpienia
chor7.Y. To
То 101
leż ~zcle,
~zcze,
re "Bóg
"B6g upla6"
upłać" posyłaUly
Р08уlашу amatorom
oOlatorom 1I prosimy
6io.y oо dalBzq
dalszl\ praco na
па cele dobroczynoe.
dobroczyooe.

..
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•

(-) Slizgawk. Urzlldzona
urz"dzona prze~ towarzyto"arzy8twO
cyk1i~tów na
па placu.
p1acu. prz),
prz)' оНсу
ulicy ~rz~
stwo c1k1iblt6\.
jazd, otwllrt"
otwl1rtll z08talo
została w nledz1al~;
DledZlal~; zw, e~z l
/0 jll
j'1 kilkaset osób.
оsБЬ. Sli/gawka
8li/gowka otwart"
otwort" Jest
соdziеппiе od południu.
poludniu.
codziennie
(-) Zabawa z tal\comi
tańcami odbyla
odbylo si~
ai~ w ро·
po·
niedzialek u państwa
panstwo 8.,
S., ро
po skończonem
skобсzопеm
przedstawielliu amatorskiem.
prtedstawieniu
аmаtоrskiеш. Ochoue
ОсЬоС&е t1l6tllń
ce
се zok06czyl
zakończył dzial'ski
dziarski "bioly
"biały mazur."
шаzur."
(-.) Wypadtll. W
\V jednej
jedoej z wi~k~ych
wi~k~ycb faСа
bryk mlody
młody robotnik ulegl
ule gł w prz~dzalni
prz~dzo1ni
ci~ikieD>11 pokaleczeniu
ci~ikieml1
pokaleczeoiu obu r~k.
.
(-) W.lki rzezimieszków
rzezimieszk6w ze
,е str6zaml
stróżami no·
по·
cny mi zaczynaj"
zaczyoaj" wchodzi/\
wchodzić na.
по. porzl\dek
porzqdek
dzienny. W
dziennl.
\V nocy
nосу z piqtku
pil\tku na
па sobotO,
sobot~, w
",о1се takiej został
Zl>зtаl
zeszlym
zeszłym tygodniu, w .walce
uiobezpiecznie poranioll'y
uiebetpiecznie
poranio",Y strót
str6t nocny,
nocoy, który
kt6ry
usi
u
si lowa!
łował odpędzić
odp~dzi(: rzeZimieszków
rzezlmieszk6w gospodagospodoruj!\cych w prz~dzslni pp.
rujllcych
pr. Krusze-Ender
Krusze-Eoder
przy ulicy Prz"dki.
Przlldki. 8tr6io
Stróża odoslano
odesłano do
szpitala Aw.
św. Aleksaudra.
A1eksoudra. Energia
Eoergia jego nie
uchrooila
uchroniła wlaAcicieli
właścicieli fabryki od znacznej
znacznoj
gdyż zlodzieje
złodzieje zabrali spor" par·
szkody,
azkody, gdyz
(y~ gotowej przędzy.
ty~
prz~dzy.
(-) Przejechanie.
Prz.jechanl.. Prywatne
Prywatno sanki wpa·
"ра·
dly
dły w niedtiel~
niedzi e l~ nn
оп dw6ch
dwóch chlopc6w,
chłopców, post~
pujllcycb przed
pned kondnktem
kooduktem pogrtebowym.
pogrzebowym.
W
\У o~ni
o~oi c~ aresztowano
aresztowaoo natycbmiaAt za
,а pręd
pr~d
K~ i oie08troin'1
k~
nieoltrożnll jazdO.
jazde. Zanotowano tei
nazwisko wl"Aciciela
wł .. ściciela sanek.
(-) ZwracaPlY
ZwracalJlY uwagg wladzy
władzy policyjlloj
policyjnoj
na
PoŁudniowej i Wschodoiej,
па róg
rog ulic Pl>tudoio"ej
gdzio zbieraj" siO ciqgle
cil\gle bandy podejrzlł.
podejrz ..nych
indywiduów i uftlldzajq
пусЬ indy"iduow
urtlldzojl\ systematyczne
nе obIawy
obławy zlodziejskie.
złodziejskie. Wczoraj o
о godz.
8B wieczorem d,.6ch
d\V6ch rzezimieszków
rzеziшiеаzk6w napodlo
napadło
Da
па cbłopca,
сЫорса, nios"cego jеdnешu
jednemu z naszych
naszycb
wsp6lprlicowoik6w
współprncowników ubtanie. Jeden
Jedeo uderzyl
uderzył
go "w głowę,
glo,,~, 8.
& drugi usitowa!
usiłował odebra(:
odebrać II1U
II1U
surdut, poniewd
chłopiec z~chował
poniewai jednak
jedoak chlopiec
I~cbo"al
si~ przytomnie
przytomoie i trzy,najllc
trzY'Dajllc mocnó
тосn6 niesiony
przedmiot, zaczl\l
рrzеdшiоt,
zaczqł wola(:
wołać o
о ротос,
pomoc, :dodzieje
bez lupu
Ье>
łupu umkn~li.
(-) Pozar.
Poźar.
Wczoraj
\Vczoraj oо godzinie 7 rano
przy ulicy
uJicy W
\V scbodniei,
schodniei, w pose~yi
роsеьуi fflł.rhiarz8.
.. rhiarz&
Erba, pod Nr. 454, zapaliła
zараШа sifw
siO ' w 8uszarni
bawełna.
Ponieważ suszarnia
susznrnia mie§ci
mieści si~
bnwelna. PODiewai
w Buterenie
Boterenie murowanej,
ШU1'оwаnej, a
а bawełna,
baweloa, widoczoie 1D0kr&,
cznie
mokra, nie raJiln
palila sill
si\) płomieniem,
рlошiеniеш,
ty1ko si~ t1ila,
zаtеш skończyło
skобсzу!о siO
а;о na
па znitylko
tliła, zatem
szczeniu takowej i pożar
pozar nie przybrał
рпуЫаl gro~niej9zycb rozmiarów.
~niej9zych
rozmiar6... Przy pożarze
pozarze czyn
nym
пут był
Ьуl tylko 1
I oddzial
oddział strazy
straży ochotniczej, innych nie alarmowano.
alarmowal1o.
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Warszawa. lnaugurarya szkoly
szkol!l ma·
та·
larstwa.
I'ИВlта. Jak donosi "Kur. \Varszawski,"
\Varazawski,"
nast'lpila
nastąpi/a 15 stycznia r. Ь.
b. inauguracya
szkoly
szkoły malarstwa
ша1аrstwа dla
d1a kobiet, zalozonej
założonej рl'Zв.
przez
al· tyste-m"lаrZ8, р.
artystę-m"larzB,
p. Ludwika 1ViesiolowskieWiesiolowskieSzkoła ta, mieszczqca
шiеszсzqса 6i~ w gmachu
gшnсhu
. go. 8zkola
rcsursy obywatelskiej, posiada
reBursy
posinda dwie obszerоЬзzеr
В81в, z których
kt6rych pierwsza jPBt
jPst ..
właściwll
laAciw'1
ne sBle,
szkolq,
skład efpszkoll\, w drugiej zaś
ЕвА mie~ci si~
ai~ sHad
ktow i podr~czników
któw
podr~cznik6w artystycznych i jest
ooa
ооа zarazem
zаrаzеш p~ cownill
cowni~ nal1czyciela.
nauczyciela. N
Nowy
owy
ten zaklad
zakład specyalny
8ресуа1пу posiada dwa kursy:
lDalarski
malarski w godzinach
godzinacl1 od 11-ej
II-ej do 2,ej
2,е] z
polu,lnia oraz l'ysowuiczy
południa
rysowniczy od godzioy 4-ej
Wykłady malarstwa
do 6·ej z wieczora,
wieczora. Wykl8dy
ша1агstwа
Odbywać si~ uęd"
tydlień, zaś
odbywn/\
u~d" trzy rnzy
"\IУ 1111 tydlie6,
,а§
rysunk6w codzieonie,
rysunków
codzieooie, z wyll\czt;niem
wyłlIczeniem dni
Awil\tecznych.
8.t080wnie
świlltecznych.
B.tosownie do
до otrzymanej
otrzYOlaoej
koncesyi wladzy
władzy lIaukowej,
uaukowej, w szkole oprócz
ОР1'6с!
rysunku i m»lllrstwa
m»I!1rstwa b~d" wlk/adall
wykładan e:
e : hiы
storya sztuki, estetyka oraz
or8Z iooo
inne nauki
nieodll\czne
nieodłllczne od sztuki; na
па pocz~tek
poczlltek jedllak
jeduak
р.
p. W. ograllicza
ogra1licza 8iO
aio na
па udzielaniu zasadniZ8sadoi-

,V.

•

,

I
."'pa.

czych wskazówek,
wskaz6wek, poczem dopiero b~dzie ~,/oeb,
~,I<юЬ, j~ż
j~i ni•. -,i.,
żyi., ~ "I,d..
"rad,. "ylo
",10'<),1,
• .,..I, ~ro""l
~ro"", m'
т·о.
OO 66.50. 6", ootyo,k
ooi,o.k ..... oh
ol, ••
• •lni.
loi. 11
(( OM.
ОМ. 68.90,
1I\6g1
mógł wpro"atlzi/\
wprowadzić рrоgrаш
program calkowity.
całkowity. W ~~J ,Iotb
Ilotb ••• kló~a
ktб~а paD'~
pao,~ ."'.
''''ł ''"" o"lIu
O"!!U kil,k~
kЦk~ ,.t o'
о,
.mi.,i
emilyi 68.76. "I,
"/, pOf.,."k
po;"."k •• 1'1.1) r,828O.
_,828О. 6",
IlIтad"la Da
па "uhOlI
"\111011 )trOw.
MargrablD.) mImo
Пllmо 01· 1*1
НМ1 ultawn"
u..tawne 1"UIyjakie
9 t.60J kl\pou,
kцрОI\' 1)0"11••.,
S:JJ .• Ot
..
.
.
'l'1
. IU.d"ła
hTÓW. MugrablD.)
l"UIyjakie 9'-60
" S:U.'O
chw lll
Ili ..otwlltcl8
otwarcIa szlrola
szlroła Ilczy
bczy kI
Кl kauakle brs,mielO
brs,rnielO maj,tku,
nlaj,tku, iyl,
żyl, jak
j.k ooL.t"i.
ootat"i. no<l"r,,";
no,I ••r".; ~;~lO!:"'~'
~;~dJ>O!:"'~' .""';0"
io ....
•• 13tH
I ЗG"I roka 1ł9.001
IН."'1......
I.&~~ ... ,
uczenOlc na
uсzеnшс
па kursach
kursacb rysunkowych
rysuDkow)'cll oraz tny
tпу .Чра. do
до m.nll.
т.п ... 1,.01/
I,,,,,• •i, "0'10 barcbo 1""
"'''
1I
•. IS~.oo:
IЗ~.ОО, '~oy.lt.n
'~or.I'." ~a h.",lIo
ha'lłllo.. ~o 81.76. dJna
па malarskich, рr.усиш
pnyczem uctenuico
uczenuico ucz~z- I, kilk.. ~"i
~oi • ,.oda
rzoda j .d~.m j~jkielll
j~jki.", d.i,~ni
d.ie~ni.,
•• jad.la
jad.l.
70.6)/ d,. tol.
t.l. w.ru
wsr.. ,,'0,1.
" 10,1. U6.2il,
~a6.211, altа.lm ł 1
cZ8J'Ace na
па ten ostatni
o~tatDi
ogr<?a?W'8J ••d.U~1
1.U~1 mo
то 1),8
~alI ry"okle
ry"okl8 -.-. najno.-..
najno .... " pO!Jozn
CZl\J'Ace
kony tai, r6woiei
równi eż r."1т,
l latem
laŁem w .ta.r8J
lta.reJ alt.D'~ ogr<?a?W8J.
)1 8
~QII
•
..
.
'
'J
'ol
rr.rl. glodem,
rr.yl.
głodem, odmawl.l.
odmaWiała lobie
lobl8 n'J01esb~dDleJnych
n'Jnlesb~dDleJ.r.Jch
761 6-'. Mnt.
rflnt. rb'fj
rłJI,j"tlta
.. lta 109 60, d, ..1tonto
lekCYJ rysunku.
.ko/a
ła zaopa
poirzeb • pieui,d ... w
prywatn.
,I zZ 10koYJ
rysullku.
zkola zo.t .. la
,[\ора ,, poLrzeb
w b.okrwtaoh
b.okwLaoh on
О" mooecie ~
pr,watn••a"1
' " 'I'/•.
trzona w
\У odpowiedni .' zl\s6b wod~li
шоd~li giJlso
gipso , .bow.l~ ро
po k,t.ach,
k,tach, Wlo ... I. w m_bl.:
т.Ы.: Gdy...
Gd1'"
LOtId,., 17 it,ezol
il,cznl •. K.o"l.
Ко •• >!. 100""
НJO'", p~ty.'''P~t1"Q
"ych
Ulalarskich, tutlziei
tuuzież f, n~)",
94'1,.
"усЬ or81 akcesoryów
akcesoryow I1Is1arskicll,
n~)' , nigdy
оiиd, "i,
"ie d... ~I.
~I • •tu.ó
U8Б pol'?I'
poll?yi .t.• ohawy,
0l>ow1, .- ,00yJ"
'001J" • • 1878 r.
т. 94'/..
.
ulepszone o§wietleoie
oświetle nie (10
do t.nj~ć
t.nj~a wieczoroych.
wieczoroycll. )'
) ' 1118 robiono
roblot\o .rewl'tf'
,rewl"" yt pal"CU.1
pa1"CU.1 . 018 z~aler.l?"O
.arulwl.l1Itycula.
.arll.lwl.l1ItycZnla. ['."1(
l'a,." na
па pilluQ
pi"C1Q WILko.Akift.o
\VILk.o ... kift.o
:> ..
... •
d
d
Ił ukr)
uk"r) t"'b
t,.'b skarbów
I k аrl.Юw Guy
Gt1y ru
ra, odm6llouo
odOJ6IIOUO Joj lu
tll !ut !lO.
go. "P."ul1ioa
...ul1ioa '''l.
tщ. i 'lrd.
t)rfl. ---I p.tr, i rlohra
rl(}l.ra
-J,!,1Jl~Z!le_
,!,1JJ~Чlе- .
. . O
о peryo y.oznye
y.cznyc 1l I,QUO-Ir.nko,"
I,OllO-lг•• kоw ·, kwry
kl.Or1 w1I,I.oil,
wYl,/oeil, prJ.e",u~.u"alto
p.... s(II~ • • ".,to _.
_. hi"'.
Ы"'. --706.
"yl,oro",. ;50-780,
"rhorow.
;50-780. !J\Q
ł.JIo
rew lzYJ saoltarnych,
rewlJYJ
RaOltarlllCb, Jakle s&
в& dopo/mane
dО(lС/Ш&1I8 .., oie
nie prZ)"j~l. gu,
J!'I, twierd •• r,
r. i~ oigdy
nigdJ w iJCIU
,уо!о ,b'W·
•• W· "'yl"'ro....
wyl"'ro.... 6OO-~IO,
6O(j-~1O, 'red
'redl1i.
n!. --~8O, "adli.
wadli.
окоису podlni ~ ki j s polecenia
poleceoia 1)'
I). guber- go
gI> 1
h1..
•• k~ut~
k~u\~ DItI
о'" w!dliRI",
w!,I,iR I", lly
1!, ",
,,, ~lo .Jed.
.Jed ••akk oz
r.z•• om,
orn . ...
..e --410;
--41O;ioo.",
jVO'lI\i~';
i~'; ~ i 4-0 '''1/,1.
r"ll&1.4OO-450,
400-450. 0,,1
owi.. 260
okolicy
natora zarz"dzona
że p~ol
I.".. ro&d~ •• I. p,en.~d...
.p!k IALui
Datora
z&rzl\dzona zostanie
zostaoie skrupula tna I:e
p~OI . m,
ml ..1.""
p,.n.~d... Lud ,Da,
.оа, -286, Jll'y""1I7~-106,
Jll'1""1I7~-106, "rtepilt
IALoi --, .imo"f
.imo"r . '
. f
. '
k1 d
&
&}} wał
\\'al JO
JI) ,war)atk,U
.~·ar)atklJ:l4 1018
t OU' Clr'rp
Cl .. rp ..,t Jt:J;
Jł:J; u
и ,lazl,.
alaz!), - tzep&k
rzepak r"p*zim.--r"p*zin, . - - -.. irooh p'łlny4SO-620,
p,)loy4SO-б2f),
rewlZy"
I '&
za Kк Ów
ooollod ..
re"'lzy" wnystklch
wsчstk,сh .',\bryk 1
О,. Jlrz~
prz~ obcl.od
••lI• • iQ okrutni.
okruLni. ii ~rlko oi
о; wylrzymali
wy\rzymoli рp..yу .olu.
•• Iи. __ __ , rf",ola
..olo ____ , .i.mni.ki
.iemni.ki __
my
ту 10
łowycb,
.. усЬ, z ,,"ZlęcJelll
,,"ZI~lelll род
pod uWllgl)
uWlIg!) rOZlllalrO'"lal- mej,
nlej, 'lór~y
'Юr~у okradali
okra<I.1i j, ,y,tom.',o,iu..
II,tom",oliu.. lIimo
\1imo - - •• Itoneó:
" ........ , kun
".оп jo,lao.
jo.lao. ---,
---о J_
Jocotych
(усЬ wzgl~d6w.
wzgl~d6" .
Przedewszystkien. komisya,
PrzedewszystkieOl
k001is1a, t)e"
\)01. 'rod.!.ty,
krad.!,ty, ро
po Amioroi
Ami.,oi ,norgro
margrahin,
lliny .nal.,ivoo
.0,1•• iooo 'oienn.
щi.пn. ----о
RrJo.,n. 1P0h.
RrJo.an.
poh. - ___ ;
" skl
зН d któroJ'
kt6roJ' oprócz
oprocz lekarzy i techoików
technik6w 800,000 hrow
I"о .. okr)tyoh
okr)t)"oh .. po,lu ..
•• ~aob,
~,ob, w .taryeh
.t,ryol. - - - ..
•• p.d. ,Oo" ••• i'joO
i'100 pueoioJ
p,..,oioJ 800, tyta
t1L.
• U.
ц.
, •
1ł .
6'
Ó' ~DClochachł
~DclochBab, 1&
la fr ant
RI\I "mi
ami 6brar.o
óbrar.o w, w
'У n1eh
П161. laoh
I &сll 700. Joo.mieniA
Joosn'1ieniA - , O"'lft
OWIft ~OO,
grooha.
groaha. PO(QCI()
polQcln
weJd" zaprouem
znprOS%eD1 1eknrze,
lekarze, dope
dupe Ul
01 II&C:wg
uc<wg - II t.t- Р'
p' Otleoi
О",.,; po\t"acila
po\t"8cila ......
.........
rablll&.
bIll&. U Ipro""",
'р"'",,'" - ~1.
l owego
krad.ioir •• ,1.
wo kontowo"'.i
uaioWaru-.
It,cznl
Okowit.r> 78" ••• koy"!
po
o... ego prteglqdu
przegll\du fabryk pod wlgl~de
wlgI~de lll za- kr,d.i.ir
а1. iooo mnó,l
mnii.\wn
k... ,lown",ci u.i,_''''-' 17 .1,c
..I•. Oko"il.a
k01Ч ро
chowania przepi80w
przepiaów sanitarnyoh.
t.,arr
li- S,d .'''''
.• ku 1
I jedD.egO
~ar- 1r;8'I..S&ooa_
lr;aol..S&ooa_ a'r~ ... 1" .i
...l ... IIlO-iIIl7'I,.
cho"ania
sanitarn)'oh. N ~P-'" ell
81. do 0.1
. .1 iijedo.8IIo ....
_i",l
IOO-iII>7'/,. fi
П ,t<'
"
• 08~иoie
nie zostauie
zostaoie wziotem
wziоtеш pod uwago bezplebezplo- tonr. b "'
na I~y
1~1 1.1.0
I.ta ..",
""v...ni
nl •• drag"ltgo
d,og1~go "' d .... ,klo;r
Ikla;r .....
, ....iadro kOF. 8110-814"
811 1 -8U".a
.. II"-rn. 26'.
d·
b
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'
lata, aа trSftOleao
trlnoleao oa
0& rok.
\Vyrok, łagodny
lаgоdпу .tolllll,to'"I1- ~66. SSlnki &Ą
&А Wi&flr'O
wiaflr-o kop. 821-827',
821-827') && g .. ruieo
czenstwo
czeństwo ogniowe,
ogn10we, urzll
urz!\ .ema
,еПIа . ro o~nlcze,
O~lIIc%e, ko",o, wyd,nJ
wydaoy _t_I
_t_1 podobllo
podoba. dlalego,
dlatego, it
ił .,d bJI ku"iojHk
kopioi." 208-269 (.
f t ,Iod. n_
n. wf,.bn.
"1"ЬО' ~'!.l.
~'I.!.
pryncypala do prl1coWD1k6w
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8.1)l)() 1,.1;
opokojni •. Osieuoy
0,i'U01
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