
ROK VI. Petrok6w, d. 6 (18) Sierpnia 1878 r. Nr. 7. 
Prenumerata w I\łejscu: 

rocznie . 
półrocznie. 
kwartalnie 

• • 1'8.3 kop, -
· . rs, 1 kop. 50 
• . 1's. - kop. 75 

z przesyłkł: 

rocznie. ... . rs. 4 kop, 40 
półrocznie. . . . . . 1'8. 2 kop. 20 
kwartalnie . . , . . 1'8. 1 kop. 10 

Za odnoszenie do domu kwartalnie 
kop, 10. II 

Cena ogłoszefi. 

za. 1 razowe po kop. 5 za wiersz (35 

liter) lub za jego miejsce. 

za 2 - 4 mzowe po kOli. 4 za wiersz. 

za 5 - 10 
" 

za 11 i wi~cej 
" 

3 

2 n 

Cena pojedyńczego numeru kop. 7 i pół. 

Prenumerat~ i ogłoszenia przyjmuje kantor główny w księgarni 
Leonarda Chodźki. 

Prenumeratę z powiatów, oprócz kantoru głównego u L, Chodźki, }lrzyjmują,: 

w Częstochowie W.Zieliński. I w Łasku 
w Łodzi 

n Sapiński Adam. 
Biól'o redakcyi mieści się naprzeciw telegrafu rządowego w do

mu Grabowskiego (dawniej Sztejnike). 
" " Sulimierski J. 

w Brzezinach "Szołowski Teodor. 
w Dąbrowie n Hłasko Antoni. I 

w Radomsku 
w Rawie 

n Janiszewski Leopold. 
n RlIszkowski Erazm. 
n Wesołowski Antoni. 

W-YCHODZI W- KAŻDĄ NIEDZIELĘ. 

00 REOAKCYI. 
Z dniem l-go lipca r. b. "Tydzień" prze

szedł na własność i pod redakcyję Mirosława 
Dobrzańskiego; zgodnie jednak z obowiązują
zującymi przepisami dotychczasowy redaktor 
pozostanie odpowiedzialnym wobec władzy 
i, jako taki, podpisywać się będzie na każdym 
numerze pisma, aż do chwili zatwierdzenia 
obecnego redaktora. 

Zapewniamy naj solenniej wszystkieh na
szych prenumeratorów, że "Tydzień" ekspe
d)"jowany jest jak najregularniej; wl'azie 
więc nicdochodzenia pojedyńczych numerów, 
zechcą się szanowni prenumeratorowie upo
minać o takowe na właściwych stacyj ach 
pocztowych. 

Nie dochodzą. nas zupełnie następujące cza
sopisma. warszawskie: Bibli. Warszawska, 

~etIłW&l'szaw8b, -(fnrodn. mustrowany, 
Kłosy, BIU8zcz,lmb~ijoteka Romansów i Po
wieści, I Gazeta Rolnicza, q-azeta Sądowa, 

Kuryjer Poranny, Kuryjer Swiąteczny, Ty
godnik Mód, Rolniczy, Romansów i Powie
ści,\1!,ędl'owiec i~yjer Lubelski. 

Podajemy o tern do wiadomości Szano
wnych Redakcyj, z tern przekonaniem, że od
stąpienie od powszechnie przyjętego zwycza" 
ju wzajemnej wymiany, nie pochodzi z woli 
i za wiedzą. tychże redakcyj, ale po prostu 
skutkiem zapomnienia się ich administracyj. 

określa polisa; rękojmię zaś towarzystwa sta- wioną. będzie w ca.łkowitych procentach od po
nowią. fundusze, powstające ze składek za u- branej składki. W miarę uszczuplenia kapi
bezpieczenie, oraz nagromadzone zczasem tału zasobowego-dywidenda ta uledz może 
kapitały. Przyst~pować do tow:trzystwa mo- obniżeniu, albo też zupełnemu zawieszeniu aż 
żna na rok lub lat kilka, przyczem dla przy- do pokrycia uszczuplenia kapitału-w pierw
stąpienia potrzebnem jest spełnienie przepisa- szych zaś latach istnienia towarzystwa, aż do 
nych przez ustaw~ warunków; dla wystąpie- utworzenia kapitału zasobowego, udzielanie 
niazaś, należy wypowiedzieć towarzystwu na dywidendy wstrzymanem być musi.-Kapital 
piśmie dalsze ubezpieczenie i to przed skoń- zasobowy utworzyć się ma: 1) z wpłaty od 
czeniem roku rachunkowego, który liczy się członków po 10 procent od uiszczanej przez 
od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. nich corocznie składki zwyczajnej; 2) z poło
Oprócz składki zwyczajnej, którą. członkowie wy przewyżki w dochodach; 3) z 5 procent 
opłacają przy odebraniu polisy, w razie jeśli- od wynagrodzeń za szkody gradowe; 4) z pro
by fundusze towarzystwa nie pokryły klęsk centów od funduszów kapitał zasobowy sta
gradowych, obowiązani sąciż członkowie zło- nowiących, i 5) z kar od zaległości w opłatach, 
żyć na żądanie władz towarzystwaskladkę nad- jako też i z wszelkich dochodów wypadko
zwyczajną, (nie mogącą. w żadnym razie prze" wych. Gdy kapitał ten dosięgnie normalnej 
wyższać składki zwyczajnej) na pewność cze- wysokości-2 procent od summy ubezpiecze
go wystawia si~ przy opłaceniu składki zwy- nia-wtedy cała przewyżka dochodów obró
czajnej oblig na summę wyrównywają.cq. tej- coną. b~dzie wyłącznie na dywidend~.-Dopó
że składce, jako rękojmię uiszczenia składki ki zaś nie będzie stanowić pół procent od sum
nadzwyczajnej, o fle ta okaże St'ę pob"zebną. my ubezpieczeń-dopóty żadna dywidenda 
Wynagrodzenie za straty placonem będzie w płaconą być nie może. Kapitał zasobowy sta
dwóch równych ratach: a) najdalej w miesiąc nowi niepodzielną własność towarzystwa i do
po ustanowieniu straty i wynagrodzenia b) po piero W razie jego likwidacyi rozdzielonym. 
skończeniu peryjodu gradowego. Jezeli fun- być może między członków.-Oprócz powy.ż
dusze towarzystwa pozwolą-wypłacenie dru- szych przepisów ustawa zawiera w sobie prz~
giej raty może być przyśpieszonem-nato- pisy przechodnie, według których wprowadze
miast, jeżeli straty będą tak wielkie, że i skład- nie w wykonanie ustawy przyjmują na siebie 
kil. nadzwyczajna okaże się niewystarczającą.- członkowie założyc'iele towarzystwa, i ciż, tytu
poszkodowani będą. zmusz.eni poprzestać na łem pożyczki na czas nieoznaczony, składają. 
wynagrodzeniu częściowem drugiej raty w jeszcze dziś summę, rozdzieloną na udziały 
ciągu dwóch lat następnych, a nawet trzech 100 rublowe i mającą uledz zwrotowi, wraz z 
w razach nadzwyczajnych.-Zarząd sprawa- procentem szóstym, skoro kapitał zasobowy 
mi towarzystwa wykonywają.: ogólne zebranie, dorówna wysokości kapitału złożonego przez 
rada i dyrekcyja przebywające stale w War- założycieli.-Najważniejszą. jednak: kwestyją, 
szawie-a dla ułatwienia stosunków z publi- którą zamieścić tu pragniemy, są zasady za
cznością. ustanawiają się ajencyje. Na zebra- bezpt·eczenia. 
niu, ogólnem uczestniczą i głosują. tylko człon- Towarzystwo odpowiada za szkody, zrzą
kowie, którzy korzystali z ubezpieczenia przez dzone jedynie tylko przez grad i które stano

O NOWOZAWI~ZUJ~CEM SIĘ TOWARZYSTWIE lat pięć bez przerwy, przyczem ubezpieczenie wią niemniej,jak jedną dwunastą. część summy 
WZAJEMNYCH UBEZPIECZEŃ OD GRADOBICIA. niższe od 7500 rs. daje prawo jednego głosu, ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia 

od 7500-15000 do dwóch głosów-wyższe mogą. być wszystkie ziemiopłody prócz roślin ' 
Pod nagłówkiem powyższym czytamy w 0- nad to do trzech głosów. Zebranie to bywa okopowych i ozimin w rokit 1'ch zasiewlt, przy

statnim numerze "Niwy" z roku bieżącego raz do roku w lutym, z wyjątkiem wypadków czem mogą być ubezpieczane, albo pojedyń
artykuł wstępny dra filozofii J. Benzemera, nadzwyczajnych. Rada towat'zystwa, zbie- cze gatunki, albo też ogól ziemiopłodów w da
zawierający w sobie streszczenie zasad głó- rająca się najmniej dwa razy na rok, składa nem gospodarstwie. W razie klęski, wyna
wnych projektu ustawy .nowozawiązującego się z 16 członków i ich zastępców, wybranych gradzane być mogą takie jedynie plony, jakie 
się w Warszawie "Towarzystwa wzajemnych przez ogólne zebranie z grona członków to- mogłyby być osiągni~te ze zniszczonego zie
ubezpieczeń od gradobicia".-Ważność poru- warzystwa. Członkowie rady wybierają zpo- miopłodu. Składka zwyczajna płaci się z g6-
8zonej kwestyi żywotnej powoduje nami, iż, mi~dzy siebie co lat cztery prezesa towarzy- ry i za rok cały, chociażby ubezpieczenie 
chcą.c podzielić się z naszymi czytelnikami po- stwa i dwóch wiceprezesów. DyrekcyJa to- było opóźnione. Co się tyczy obowiązków 1t
cieszają.cą. wiadomością, przytaczamy tutaj po- warzystwa składa się z trzech dyrektorów bezpieczonego, to przedewszystkiem zastrzega 
bieżny wycią.g z wspomnionej pracy. przez radę mianowanych, z których jeden tyl- się rzetelność deklaracyi, a to pod nieważno-

Klęska gradobicia, jakkowiek nie tak często ko musi być członkiem towarzystwa i tenjest ścią. ubezpieczenia. Deklarujący ubezpie-
:nasz kraj nawiedzająca, niemniej przeto jest przewodniczącym w dyrekcyi. Dyrekcyja, ja- czenie, sam oznacza wysokość spodziewanych 
groźną, byśmy nie szukali sposobów osłonię- ko organ wykonawczy, zbiera si~ na posiedze- zbiorów nie przekraczając ogłaszanych coro
cia się od niej i tymi to właśnie powodowane nie w miarę potrzeby, a w peryjodzie gl'ado- cznie przez towarzystwo maksymów. Podc~as 
celami, "Warszawskie towarzystwo ubez- wym przynajnmiej raz na tydzień. Szczegó- zabezpieczenia, ubezpieczony winien coro.czme, 
pieczeń od ognia" wypracowało proj ekt, który łowe obowiązki każdego z tych trzech organów pod rygorem utraty praw z ubezpieczema yvy: 
oddało pod szczegółowe rozpatrzenie umyśl- zarzą.du, określone są. ściśle w ustawie, przy- nikają.cych, złożyć dokładną deklaracYJę 1 

nie utworzonej delegacyi "do zawią.zania to- taczaćje zaś w tym krótkim wyciągu uważany składkę najpóźniej przed l lipca. W razie 
warzystwa wzajemnych ubezpieczeń od gra- za zbyteczne.-Bilans i sprawozdanie roczne gradobicia, ubezpieczony obowią.zany jest za
dobicia w Warszawie", a złożonej z powsze- winny być rozc1awaneczłonkom przynajmniej wiadomić o wypadku w ciągu 72 godzin jak 
chnie znanych w kraju osobistości. W re- na trzy tygodnie przed ogólnem zebraniem-a ajenta tak i dyrekcyję; a jeśli szkoda na razie 
zultacie mamy już dziś ukończoną usta- po ich zatwierdzeniu przez toż zebranie, poda- nie da si~ dokładnie oznaczyć-powtórzyć za
wę, oczekującą. jedynie zatwierdzenia ze stro- ją. się do publicznej wiadomości. Każdy czło- wiadomienie w ciągu dni 10 ze szczegółowem 
ny rzą.du, główne zasady której postaramy nek uczestniczący w korzyściach operacyi to- oznaczeniem wysości strat; w razie przeciw-
się przedstawić naszym czytelnikom. warzystwa ma udział w dywidendzie, która nym. traci prawo żądania wynagrodzenia. 

I tak, co do przepisów ogólnych ustawy, to płacon~ będzie~: połowy przewyżki dochodów; Wysokość strat gradowych ustanawia si~ 
ubezpieczeni są zarazem członkami towarzy- druga polowa tejże przewyżki przeznaczoną. za pomocą wszelkiego rodzaju dochodzeń, ba-
8twa, wzajemne prawa i obowiązki których jest na kapitał zasobowy. Dywidenda ustano- dań i oszacowań, pr~yczem ubezpieczony wi-



nien jest dawać delegowanemu i biegłym jak 
naj dokładniejsze objaśnienia. Ustanowiona w 
taki sposób wysol~ość składki płaci się przy 
stracie całkowitqj ziemiopłodu-stosownie do 
wysokości zabezpieczenia (chociażby wartość 
jego rzeczywista była większą); przy stracie 
częściowej ustanawia się w stosunku całej 
warto8ci ziemiopłodu do SUlllllly ubezpie
czenia. 

Oto są, w zarysach, główne zasady nowo
projektowanej ustawy, która, jakkolwiek mo
że uledz pewnym zmianom zatwierdzającego 
ją rzą.du, niewą,tpliwie jednak utrzyma się 
w głównej swej treści, i tym sposobem kraj 
nasz doczeka się tak ważnej czysto :ielJzt"ańskl'cj 
insiyiu.cy·i, dostępność i użyteczność której dla 
l'olnictwa krajowego, tem będzie większą., im 
większe znajdzie poparcie ze strony naszych 
rolników. J, Pilipech. 

'Jl lADOMOŚCI U~ĘDOWE. 
Najjaśniejszy Pan raczył udzielić niżej wymienionym 

osobom następujące ordery: św. Anny kI. 2-p. o. in
spektora służby zdrowia rządu gubernialnego piotr
kowskiego assesorowi kolegijalnemn: lIIianowskiemu i 
zarząd1.ającemu kancelaryją gubernatora. piotrkow
skiego radcy dworu Gołolobowi; św. Stn,nislawa. kl. 3 
mdcom dworu: pomocnikowi naczelnika powiatu piotr
kowskiego Gerszowi i referentowi rządu guuernialnego 
piotrkow. Romanowskiemu; radcy honorowemu starsze
mu pomocnikowi referenta rządu gub. piotrkow. }Vos
lcresieńskiemu; Iliemającym rangi: referentowi powiatu 
noworadomskiego Stępowskienm i burmistrzowi m. no
woradomska Pieńkowskiemu, 

- Z rozkazu Ministra spraw wewnętrznych zarzą
dzający ku,ncelaryją gubernatora piotrkowskiego rad
ca dworu Gololobow, mianowany został komissarzem 
włościańskim gub. kieleckiej, w pow. miechowskim, 

'Jl lADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

I 

T Y D Z I E N. 

missyj' włościallskich, to jednak obeznanych nadl.-Dydyński Ignacy, st. le~.-Gołębiow
bliżej z przedmiotem pytamy się, ciy mogło ski Bolesław, właś. lasów.-Jelnicki Edward, 
ono kiedykolwiek urzeczywistnić się, dopóki kom. leśny.-Kozłowski Antoni, podl. straży 
istniał niedokładny wymiar sprawie(Uiwości, bożeńskiej.-KurtowskiIzydor, zostający przy 
nie umiej:}.cy czy nie chcący poskromić nadu- leś. kl'zepickim.-Łoskowski Wincenty, Zlll'Z. 
żyć, jakich się dopuszczali i zapewne dopu- dobro i las. Gostymin.-ŁośKarol, podl. stl'a
szcząją jeszcze włościanie, przekraczaj~c przy- ży dfbbrowskiej leśno krzepickiego.-Manu
sługujące im prawa? Zapytujemy, cZY'prz'y giewicz Józef, wła8cicieI d. i las. Grabica.
pon.obnym stanie rzeczy, moglo wszczepIć Slę Michalski Adam, wI. las. Borowno.-Mickie
w nich poczucie idei sprawiecUiwości,-po- wicz Karol, star. nadl. Iubocheńskiego leś.
czucie, tak konieczne i niezbędne dla przy- Morzkowski Ignacy, właś. dóbr i las. Wólka
spieszenia regulacyi stosunków dworu z wło- Prusicka.-Ostrows.rci Aleksander, wlaś. dóbr 
ścianami?... , J\1aluszyn.-Ostrowski August, wł. d. Rado-

Nie; dawniejsze sądy gminne działały nic I!zewice.-Płoszczyński Zygmunt, właś. dóbr 
na przyspieszenie, ale na op6źnienie takowej Lubstów.-Sokołowski Józef, inżyn. dr. żel., 
reguhcyi;-położenie zawikłane samo przez właś. las, i majątku Łazowo.-StanO'e Adolf, 
się, wikłały jeszcze bardzi<=:j, Czy więc nie rzecz. rad. st., zarząd. piotrkow. izb~ skarb 0-
mamy racyi przyznając pod tym względem wą.-Wiśniewski Teodor, star. leś. łaznow
zbawienny wpływ są,d.om dzisiejszyn:? . sk~ego le~,-Z?,wisza Ksawery, nadl. Olsztyń-

KOllczą,c na tem, mIło nam wyrazIć pOdZlę- skiego les.-Zunmerman Oskar, b. nadl. leś. 
kowanie autorowi wyż wspomni onego listu, Gidel. 
że ~ał, nam sl?osobność do rozjaśnienia tak Największy procenŁ. ... zwiedzających wysta-
wazneJ kwestyl. M. D. wę piotl'kowian, stanowią, pedagodzy, bo 

Buski zakład k,!pielowy, niemahc odpowie- dw6ch nauczycieli miejscowego gimnazyjum 
dniego nakładu, do coraz to większej przy- i dyrektor szkoły realnej. Wogóle powie
chodzi ruiny, a przez to nie gromadzi takie- dzieć można, że wszyscy z miasta naszego na 
go napływu gości, jakiby mu się należał ze wystawę jadą,cy, oprócz żądzy wrażeń, mieli 
względu na skuteczność jego wód mineral- przed sobą cel wyższy: wzbogacenia swej wie
nych. Lekarz zdrojowy zakładu dl'. Dymni- dzy W pewnym specyjalnym kierunku. Nie
cki, w ostatniem rocznem swem spl'awozda- którzy z podr6żnych już powrócili. Daj Bo
niu, słusznie utrzymuje, że: ,Jednoroczna dzier- że, aby na tej kosztownej pl'z~jażdżce zyska
żawa, w kt6rej zakład od lat trzech pozostaje, ły nietylko kieszenie francuzkie, ale i polskie 
jest dla rozwqju tegoż w wysokim stopniu nie- umysły. . 
pomyślną". "Dla dobra zakładu i leczą.cej się Wogóle z miasta i okolicy wyjechało osób 
publiczności-pisze dalej sprawozdawca-na- 60 (gdyż opłat paszportowych wpłynę-ło do 
leżałoby sobie życzyć, aby zakład przeszedł kassy mi~jsh..;ej rs, ~OO t. j. po rs.5 od osoby). 
na własność prywatną., gdyż jedynie tylko Licząc na osobę po rs. ;300, na koszta podr6-
pod tym wal'lmkiem mogłaby przyszłość jego ży, utrzymania i r6żne wydatki-otrzymamy 
być zabezpieczoną". pokaźną. cyfi'ę 18000 rs. 

Obecnie, ch,cąc Busk w znośnych postawić Ostrzegamy jadących koleją. żelazną., którzy 
warunkach, memałych potrzeba "Yydat~6w. potrzebują posiłku na stacyj ach tejże kolei, 

Jeszcze o s,!dach gminnych. "\V tych dniach ~ak~adna'potrzeby: lekarsk,o-te?hruczne l hy- aby zaglądali do cennik6w potraw i napojow 
otrzymaliśmy list od jednego ze znanych nam gl~ruczne Jak: un~hza zdrOJÓW l mułu. lekar· znajd1~ą.cych się na wszystkich stacyjach i .. : 
obywateli-ziemian,. czynią,cy nam zar~uty, że skwgo,oczyszczememułu,ocembrowamezdro- podług 11ich wwypłacie kierowali się Służba 
w Nr. 4 naszego pIsma, wartykule "PlCrwsze j6w zaprowadzenie przyrzą.dów do wyrabia- b' . .. . . 
trzechlecie sądów gminnych" wypowiedzieli- uia łuO'u ur~ą,dzenie łaźni parowej gabinetu t OWlem l dleJscow~ m~ z.aws;e ,?~s~ępu1~ w 
śmy zdanie: a) jakoby posiadacze większych inhala~yjneg~ natrysków odpowi~dniego 0- ym wz.g ę ;le ~u~e~~ l naJcz~:eJ po. ICl:a 
własności, t. j. szlachta, niedostateczną czcią. grzewania waci.en poo'łębienia pompy utwo- z?aczme ~:iceJh~~ J~s kW cenm. ,l·oz~le. 
i uznaniem otoczyła dzisiejszych swych sę- rzenia zbiorników' spr~wadzenia wodi do pi- slę na ir?~ . oc h'. a . o o~'zy~t~Jką.c z pOIsple
dzi6w z tej przyczyny, że ci, stall fi wszy jak cia ;budowania ~iejsc ustępowych i t d _ C.lU poS ro~ulą.?C l medzb'0scl ontr~kowa
należało na stanowisku bezwzględnej bez- n~kład na t~ wszystko oblicza się rs 30000 ~l\ d ~llllh Y IS:UY ~ II .0 n~ wy:pa. u hW ' . 
stronności, nie uwzględnili interesów kasto- Następnie na przyzwoite u:neblow~nie po~ ~c. m:c ~a s ~C~l ł o el w . er?IeWl~abc " 
wych. Autor wspomnionego listu, zaprzecza- ściel odr;staurowanie i osuszenie budy~ków g z~e. u60ufuJą.c1.z~ a za/t0rcYJę p.lkeczenll a
jąc stanowczo powyższemu zapatrywaniu się, star;ch i na postawienie koniecznych nowych IarueJ . t ~ł)" 40e kY we Gl ~enm a na edża
zarzuca nam nadto, b) żeśmynieslusznieprzy- (11:11O'ie tyle czyli razemrs. 60000.-Słuszni~ °ómd~ SIę YdW

' • oP'k liysmYnik!11u na o-
l· d . . . d ' b' b' W Jego na uzycla po aza cen zpoczą-zna l zlsleJszym są om gmllluym z aWlCnny przeto wą.tpi sprawozdawca ażeby nawet 25 tk kI ł' . b . k ' . 

wpływ na uregulowanie sltiżebności włościań- letni Jzierżawca opłacają~ czynsz roczny ~ wy 'ęca SIl ~lez~ra m~~ a W 0łnc,u. u
skich, gdyż to nic od nich, ale od komissyi mógł się na podoimy wydatek odważyć' chy~ po ~ltOny zgO( zle SIę mUSI na w aSClwą 
włościańskich zależy. baby rząd długoletniemu dziel'żawcy'podał zaPBałę'b t k . t . bl' ,. . k . 

C d '. t'" . " , y o y a w III ereslO pu lcznOSCl Ja . l ° o pIerwszego, o sann mając merazspo- warunki (o czem wą,tplćnależy) nadzwyczaj t . h, t .' . h b' 
sobność osobiście przekonywać się o prawdzie k. t u rz~n~uHcyc r~s aUl~cYJena.stacYJac ,a y 
łó l .,. d" orzys ne.. .. . cenmkl potraw 1 napoJów umIeszczane byłv 

s w naszyc 1, oraz opIerająC SIę na omeslC- Zakład WIęC Buski Wlmen być zamożnemu .. h kt' hb' ł . .I' 

niach kOl'respondent6w do pism warszawskich kapitaliście lub też uczciwo-przedsiębierczej w mle~k~ac ,w "ł °lt\ y slękrzuca: y w
b 

od czy 
-nie przypuszczaliśmy nigdy, że piotrkow- sIJółce za cenę obecnei wartości sprzedanym wtSZys .lm; ikwysl~b°'y o nda , °ćrzysć o y wu 
k· b d . . d . d k . ..., , ' , s ron-l un "nę l ysmy na uzy . s le ę Zle stanOWIĆ po tym wzglę em ta l tylko natenczas można mu pomyslnq. przy- , , . . . 
pocieszający wyjg,tek. Skoro jednak tak j est; Bzłość rokować". A. S. . N~pa~ć zbr~J~a. Z d~a 9, ~a 10 lIpca, trzej 
skoro we wspomnionym liście szanowny kor- .. '. J~cys me~nam l w b~on my~liwską zaopatrże-
l'espondent zapewnia nas, że całe bliższe i dal- WIelkIe tow~rzyitw~ akc~Jn.e fabryk. pr~ę- m złoczyncynapadll we WSI ŁaWl'ach, w. gm. 
sze obywatelstwo piotrkowskie umie ocenić i dzy,; tkactwa l bIe~en~a płocle~ w ZałVle:'clU, Bełcl:a~ówe~ na dom kołodzi~ja .Ant.oniego 
ocenia jak należy zasługi i bezstronność dzi- pO~O,Z.OllyC~ '! POWl~?le .0lkuskIm! g.ub. kl~.l~- Kwasmew.skiego, w celu og~ablema .t~goż. 
siej szych sądó,'V gminnych: to zpl'awdziwg,ra- ckie~ 1 pOWle?le będz~nsklm,~u~. plOt~kowskle~, Napadlllęty ~az z sWyll1l. synalllll służbą. 
dością cofaj ac sw6j zarzut odnośnie do piotr- za~Vl~zał? SIę W dnIU 24 CZeIwc?, ]. b.-:-.A . .kt odparł napastmkow, kt6rzy Jednak uchodząc, 
kowszczyzny; dziękujemy autorowi wspomllio- SpOł~l spls~ny został ~ Wars~aww u. rejenta dwa razy odważyli się do bronig,cych wy
nego listu, że o tak pocieszającym fakcie ze- Kul~owskieg?, a, ~dzl~ł w mm pr~Y.J~ly na- strzelić, Szczęściem celność strzelców zawiQ
chciał nas powiadomić. stępuJą,ce ~soblst?sc~: J ozef hl': ~amoJ~ki; Wł~- dł~ ich. Z~. 2~ na 25 powr6cili z tymże za-

Inna kwestyj a co do drugiego punktu, Mó- dy~ła~v hI. Bra~:lCkI, ~aro.l hI. ZamoJ sk~, BeI- ~l~rem w lIczbIe ,c~terec?, al~ na. krzyk trwo
wiąc o zbawiennym wpływie dzisiejszego są- nal,cll Ado!iGunsbClgov\,?e,"Al~ksa.nder~~;n- gIl gwałtu Kvyaslllewsk~eg~ l SPlOszącychmu 
dOWllictwa gminnego na uregulowanie służe- beIt! He:ll'leta Rozen, ~lOczysław l Leo l Ep- na ratunek sąSIadów, UCIeklI. 
b ,. ~,., ki h . . l" b ' szteJnowlO, ,Val'szawski bank dyskontowy, K d" D' 10 b' k nOSCl WiOSCIans c, me mle 18my ynaJ- Al k d. h, B. k" L . S.· l ra zlez. ma . m" Wleczorem, o oło 
lll11iej na myśli tego, by są.c1y same przez się e_ san m. I. erg, sl~~e ?o:r: a~lCc la, godr;iny 8, subiekt z cukierni Łaguny, L. Ł. 
mogły je megulować. Gospodarując sami Zygmun: hl. Rzyszczews~l, thcYJa hl. Rzy- po skończeniu codziennych zajęć, poszedłszy 
przez lat kilka, poznaliśmy nieco bliżej dl'a- szczews~~, ~o~stanty. barOl~ ~1eder:, J. ~yg- do swego mieszkania, zastał w niem szafę 0-
źliwy sto~Ull.ek d~ol'U do wl?śc.ian .. Cią,głenie: m~~t bS~IZynskl, ~er:ry~ KraJew,skiki ~UhJl:SZ twart~ i spostrz?gł brak, 30 rs.; pod~jrzenie 
porozumlellla mIędzy drugnm a pIerwszym l Gu s mg, J~n ZIehskl, Jan Kręc Karol zwr6Clł na SWOjego znajomego w Wleh..ll lat 
badanie przyczyn wywołują,cych takowe, u- Bogdaszewskl. 19, niejakiego St. G., który go poprzedniego 
twierdziły llas w tem przekonaniu, że dopo- Na liście 242 członków, którzy zapisali sig dnia wizytował i którego widziano wychodzą
kąd wymiar spraw,iecl.liwości b.ędzie pozosta- na kongres. ~eśny. w ~arszawie-~ gub~l:ni cego ~ mieszkania L. Ł. w dniu spełnienia 
wać w rękach ludZI mewykwahfikowanych- petrokowslaeJ naliczyhsmy 23, a mlanO'VlCle: kradZIeży. 
do porozumienia w kwestyi serwitutów nigdy Berdo Teodor, rewizor leś.-Borowy Teofil, Istotnie, po energicznych poszukiwaniach, 
nie przyjdzie. Uregulowanie ich bowiem, jak- poclleś. żal'llowskiego leś.-B,)l'ucki Hipolit, około godziny 3 rano znaleziono G. -w hotelu 
kolwiek zl1.1e,ży od dobrej woli włościan i ko- podl. leś. Pajęczno.-Chajęclci Antoni, stal'. tVal'szawskim w towarzystwie byłej chórzy-



stki z teatru Teksla p. 'V.-Znaleziono przy 
nim portmonetkę p. K., jako dowód dawniej
szego apetytu na cudzą własność; a- ze skra
dzionych świeżo pieniędzy-już tylko 1'8. H. 
O~karżony i schwytany G. sam się przyznał do 
WIDy. 

Gmach gimnazyjalny, niedawno zostal na ze
wnątrz całkowicie odnowiony, dachówka na 
nim przełożona i w niektórych miejscach no
wą. zastą.piona, dalsza część dachu blachą po
kryta, wszystkie ściany na nowo pomalowane. 
Na szczycie fasady od strony Obrytki, ozna
czono rok założenia gmachu 1754; wyżej je
szcze odnowiono dawne godło Sodalisów i po
stawiono na samym wierzchu fasady krzyż 
żelazny, który przed dwoma laty burza 
zwaliła. 

Taksa na pieczywo. Z powodu zniżonych 
cen zboża taksa na pieczywo została zmienioną.. 

',C Y D Z I E Ń. 

dności stałej, uczy się tylko 20, a ze staroza
konnych z tysiąca blizko 7 pobiera naukę w 
szkołach pod zwierzchnictwem rządu zosta
jących. Stosunek ten zmniejszy się jeszcze, 
gdy z zapisanych do szkoły elementarnej odej
miemy tych, których dostarczają okoliczne 
wioski i pustkowia do stowarzyszenia szkol
nego należące, oraz, liczbę uczących się w tych 
szkohLch z ludności niestałej. 

Tak mały procent starozakonnych, pobic
rają.cych naukQ w szkołach powyższych uspra
wiedliwić chyba można zbyt rozpowszechnio
nem pokątnem nauczaniem w tak zwanych 
szkołach duchownych pod kontrolą rządu nie 
będących, w których pewnie także uczą czytać 
i pisać po rusku i po polsku. Niepodobna bo
wiem przypuszczać, aby starozakonni nasi, 
korzystając z praw wszelkich na równi z cbJ.·ze
ścijanami,mieli uważać języki urzędowy i kra
jowy do stosunków handlowych za niepotrze

W Busku, gości zdrojowych było w roku zc- bne; obawa tylko o zlanie się z ludnością 
szłym wogóle 119H; pomiędzy tymi leczących chrześcijańską musi być dla nichjedyną tamą, 
się wła;snym kos~tem ~ z pozwolenia rządu iż. ~zieci swoich niechcą uczyć razem z dzieć
guberrualnego kieleckiego 771, a kosztem ml mnych wyznali. 
szpitala miejscowego św. Mikołaja 148. Ra- ---
zem więc leczyło si.ę 919 osób. 

Osób nieleczących się było 274; z tych 
przybyło JOl w towarzystwie chorych, a 173 
dla usługi. 

Osób z Piotrkowa i piotrkowskiego, tak le
czą.cych się jak i nieleczących, było 109. 

O ile , zaś wiemy, w roku bieżą.cym gości 
było bal'dzo dużo. 

Zaraza na pszenic~. "KOl'l'espondent pło
cki" podaje sposób unikania zarazy na psze
nicę, stwierdzony po części doświadczeniem, 
a polegający na używaniu na nasienie ziarna, 
pochodzącego z okolicy niedotkniętej zarazą. 

Ospa owcza pojawiła się w gminie Krzyża
now, w pow. piotrkowskim, nafolwarkq Wo
la-Krzysztoporska i w osadzie Dąbrowice, w 
gub. warszawskiej, w pow. kutnowskim. 

Ospa naturalna, w mieście ~aszem zaczyna 
cokolwiek powi~kszać się. Srodki ostrożno
ści, a przedewszystkiem szczepienie, gorąco 
się poleca. 

Zeszyt "Ateneum" za miesiąc Sierpień r. b. 
wyszedł z druku i zawiera następujące arty
kuły: "O krytyce" przez F. K.-"Powódi", 
powieść Fryderyka Spielhagena, w skróceniu 
opowiedziana prze Wincentę Limanowską (d. 
c.).-"Pamfl.et Falkenberga", ustęp zdzi~jów 
krzyża.cko-polskich, przez Michała Chilińskie
go.-"Myśl w czynie", studyjum psychologi
czne 'nad pracą, przez Józefa Deskura.
"Dwie elekcyj e" przez Sto Ł.-"W kwestyi 
taryfy przewozowej na kolejach żelaznych".
"Sztuka na wystawie powszechnej w Pary
żu".- "Towarzystwo kredytowe ziemskie". 
Wnioski przez stowarzyszonych na wyborach 
do dyrekcyi głównej przedstawione, przez R. 
A.-Ogłoszenia. 

L 18 T Y Z P O W I A T Ó W. 
Z Radomska. 

Radomsk podług naj nowszych obliczeń ma 
ludności stałej 6467, oprócz niestałej czaso
wo przemieszkującej i wojska. W tej liczbie 
mężczyzn jest 3155, kobiet 3312; co do wy
znań, cbJ.·ześcijan 2653, starozakonnych 3814. 
Szkół pod zawiadywaniem rządu zostających, 
posiada Radomsk trzy, w których liczba u
czących się w r. z. 187718 była taka: 

Wszkole elementarnej, kosztem miasta utrzy
mywanej, zapisanych było obojej płci 1~5, t. j. 
chłopców 110 dziewcząt 45. Z liczby zapi
sanych starozakonnych było 6, reszta chrze
ścijan. 

Na pensy?' prywatnej iC11sh'ej o 3-ch klasach 
pobierało naukę ogółem 64. Samo miasto do
starczyło kandydatek 44, okolica 20. CbJ.·ze
ścijańskiego wyznania było 52, starozakon. 12, 
liczba promowanych 52. 

W szkole prywatnej ?nęzkiej o 2-ch klasach 
pobierało naukę ogółem 142, w tem było z 
miasta 64, z okolicy 78. Co do wyznań: chrze
ścijan 133, staroz. 9, liczba promowanych 76. 

Samo więc miasto dostarczyło do tych szkół 
kandydatów zaledwie 263; z tysiąca zatem lu-

Podług zebranych wiadomości na poczcie i 
w miejscowej księgarni następujące pisma 
pl'enumuruje w tym kwartale miasto i okolica: 

Biblioteka najcel. utworów 1 H 
" roman. i powieści 1 
" Warszawska 

Biesi.ada literacka 
Bluszcz. . . . 
Echo codzienne . 

" muzyczne . 
Gazeta handlowa 

" Kielecka. 
" Polska . 
" Rolnicza. 
" Warszawska 

, Gospodyni wiejska 
Kaliszanin . 
Kłosy 
Kolce . 
Kronika rodzinna 
Kury jer codzienny 

" poranny. 

" 
warszawski 

Mucha 
Niwa 
Nowiny. 
Przegląd katolicki 

" tygodniowy 
:J;>rzyjaciel dzieci. . 
Swiat . . . . . . 
Słownik Dubrowskiego 
Tygodnik illustrowany. 

" mód i powieś. 
" powszechny . 
" rolniczy. 
" romansów 

Wędrowiec 

2 
5 

5 

6 

6 

2 
1 

4 
2 
1 

5 

4 
2 
1 
1 
2 

1 

'Wiek . . . . . 1 
Znakom. utw. lit. zagr. 1 

1 
1 

11 
22 
1 
4 
1 

13 
1 

16 
3 
1 
6 

4 
2 
1 
3 

2 

6 
2 

2 
6 
3 
2 
2 
1 
3 

13 

Zorza . . . . .. 1 3 
Nadto ruskich pism (w tem Wiedomosti 

gub. petrokowskiej) ogółem egzemplarzy 86. 
Francuzkich . . 4. 
Niemieckich . . . .. .. 9. 
Oprócz powyższego spisu prenumerują je-

szcze niektórzy m·ogą. prywatną pisma peryjo
dyczne, ale jakie mianowicie i w jakiej liczbie 
niewiadomo nam. F. F. 

Z OJCOWA. 
(Dokończem·e). 

Może chcecie wiedzieć, jak tu czas spędza
my? Gazet niema-więc polityką się nie zaj
mujemy, ale za to wdrapujemy się na góry i 
skały, spacerujemy po dolinie z ksią.żkami w 
ręku lub bez książek, kąpiemy się w bardzo 
zinmym Prądniku, przyglądamy się jedni dru
gim, i w ten sposób schodzi nam czas od sa
mego rana do wieczora, i nikt się tu nie nu
dzi, nawet pozłacani młoc1zieIlcy; tyle jest roz
maitości na każdy kroku,że zdaje nam się, ja
koby nad Ojców (ale w czasie pogody) nie 
było już nic pod słOllcem piękniejszego. W 
czasie deszczu, (który z małeIni przestanka
mi mieliśmy tu przez dwa tygodnie), postać 

rzeczy się zmienia. Jest to stan bardzo smu
tny, o którym lepiej nie wspolninać. Towa
rzystwo tutejsze zbyt różnorodne nie bardzo 
się łączy. Są. tuj. wielmożni i wielu pozujących 
na takich; ale są także i chudopachołkowie; 
trudno więc o jakf!. taką. harmoniję wśród po
dobnej rzeszy. 

-W hotelu "pod Łokietkiem" była próba 
l'eunion'u. Ci, co oszczędzają nóg po górach 
i skatach, chcieli ich próbować po zaimprowi
zowanej sali balowej wśród dźwięków olkuskiej 
muzyki, bo miejscową, z powodu choroby ba
sisty i nieobecności klarnecisty, trudno było 
skompletować. Wszyscy byli zaproszeni, ale 
cóż? Jedni weszli do sali-inni popatrzyli tyl
ko przez okna, a inni pozostali w domu-i ci 
podobno najlepiej zrobili. 

vVszyscy bawiący tu są "z Warszawy"-tak 
zwykle mówi lud tutejszy i wierzy, że tyl
ko Vvarszawa jest tak łaskawą, że wysyła 
mu gości, którzy tyle pieniędzy zostawiają. W 
rzeczy samej, najwięcej jest osóbz Warszawy, 
ale nie brak i z innych zakf!.tk6w kraju, jakto 
widać z "książki pamiątkowej" (własność je
dnego z przewodników tutejszych) istniejącej 
ou roku 1872, w któl'~j wszyscy prawie wpi
suh swoje nazwiska. Czytać tu można nazwi
ska znane naszych literatów, profesorów, ar
tystów i t. p. z różnych miejsc, a także i cu
dzoziemców jak: z Frankfurtu, Kopenhagi, 
Szwajcaryi, Wiednia, Wrocławia i t. p. Są 
napisy w różnych językach: francuzkim, nie
mieckim, angielskim, łacińskim, a nawet gre
ckim jakiegoś greka (?) Diódota z Aten (?). 
Kaligrafija i ortograf~a wiele tam rozmaito
ści przestawiają.. Na stu przeszło zapisanych 
stronicach czytać można wyrazy zachwytu i 
uwielbienia dla Ojcowa w wiązanej i niewią
zanej mowie, oraz wiele dowcipnych i luedo
wcipnych rzeczy; jak np. 

"Jest na zameczku dziura na suficie, 
Toż na podłodze u Łokietka w grocie, 
Powiedźcie mili-co o tern myślicie?". 
Obie głową wybiłem!.... 

Ot i wspomnień krocie". 
Obok znajduje się dwuwiersz: 

"Twardy jest sufit w zamku, a podłoga w grocie, 
Lecz za taki łeb twardy wartoby dać krocie"! 

Albo napis innego rodzaju, 
"Dnia..... Z przystanku Strz61nieszyce stra

szną szosą do Olkusza, a ztąd piekielną dro
gą do Ojcowa przybyliśmy. Piszę w łóżku, 
bo wszystkie kości bolą mnie od tańca bry
czki po kaInieniach i dołach i poInimo piękno
ści w niczem nieustępującej podobnym miej
scom zagranicą-choruję na myśl, jak ja ztąd 
nazad do kolei żelaznej się dostanę". 

To znowu pisze poważnie dr. K .... z War
szawy: "Zwiedzając Ojców, znajdowałem się 
w owem położeniu, za które każe nam si~ 
wstydzić ś. p. F. S. Dmochowski w znanym 
wierszyku: "Gdy ci obce kraje znane i t. d.". 
Wiele liczyłem na piękności Ojcowa i wy
znaję, że rzeczywistość nie zawiodła mych o
czekiwań. Mało istnieje podobnych miejsc w 
Europie, któl'eby na tak małej przestrzeni ty
le piękności natury posiadały. Szkoda tylko, 
że niewygody podróży i pobytu czynią Ojców 
tak mało dostępnym dla podróżnych. W in
nych okolicznościach, nie byłoby właściwsze
go miejsca na pobyt letni dla chorych chro
nicznie lub rekonwalescentów, którzyby 
pod wpływem miejscowej natury, wziąwszy 
do pomocy leczenie mleczne, kumysowe lub 
inne, prędzej i z mniejszym kosztem przycho
dzili do zdrowia, niż wydalając się w dalekie 
strony, na obczyznę". Nie brak też tu dowci
pów zbyt płaskich, a nawet po prostu 
głupstw-do autorów podobnych bredni od
zywa się ktoś: 

1J,Panowie, panowie! 
.ł:'usto macie w głowie, 
Bo tej książki karty 
Nie na g,łupie żarty. 

Słowa wymawiane 
Wiatr poniesie w buki(*) 
Ale napisane 

, Czytać będą wnuki. 
nal im serce ściśni e, 
ą:,za w oku zabłyśnie, 
Ze nad głową matki 
Url);g'aj~ dziatki" .. 

W końcu nadmIenić należy, że ważną nie-

(~) Drzewo w lasach Ojcowskich. 
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dogodność dla Ojcowa stanowi brak stacyi 
pocztowej w blizkości. Do Olkusza mil :3, ty
leż do W olbroma; na listy bardzo długo cze
kać trzeba. Gclyby jednak w Skale była sta
cyja pocztowa, czulibyśmy się tutaj najzupcł-
niej szczęśliwi. V. 

NOTATKI ASTRONOMICZNE. 

Słońce, odbywają.cepozorną. podróż po nie
bie wśród gwiazd konstelacyi Lwa, wstępuje 
w przyszły piątek, o godzinie 10 rano w znak 
Panny, którą opuści za miesią.c. 

Księżyc podróżuje obecnie wśród ciał gwia
zdozbioru Barana, od środy będzie w gwia
zdozbiorze Byka, z piątku na sobotę przejdzie 
do bliźnią.t, by nakoniec w niedzielę po połu
dniu przejść do Raka. W tym czasie księżyc 
zakryje 17 gwiazd, a mianowicie: 2 Barana, 
10 Byka, 3 Bliźnią.t, jedną. raka i jedną. bez 
nazwiska, tuż przy gwiazdozbiorze Byka po
łożoną. Również księżyc złą.czy się we wznie
sieniu się prostem z Neptunem w poniedzia
łek o god. 10 wieczorem. Nadto księżyc bę
dzie w ostatniej kwadrze o godzinie 5 m. 24 
rano w środę. N akoniec wspornieć wypada o 
lliedostępnem dla gołego oka zjawisku, a mia
nowicie, że w piątek o godzinie trzeciej rano 
Uranus złą.czy się na niebie, pod względem 
wzniesienia się prostego ze słońcem. T. J. W. 

Zapis uczniów do czterech klas niższych 
i do klasy przygotowawczej w Prywatnej 
sześcioklasowej Szkole Realnej w m. Petro
kowie, rozpocznie się z dniem 8 (20) sier
pnia, wykład zaś nauk z począ.tkiem wrze
śnia 1'. b.; o czem mam zaszczyt zawiadomić 
interesowanych. , 

Przełożony szkoły JAKOB POPOWSKI 
(3-2) kandydat nauk fizyko-matematycznych. 

OGŁOSZENIA. 

Rodowita niemka 
poszukuje lekclj na godziny. Wiadomość na ulicy 
Gubernatorskiej (Pocztowej) NI'. 2 na dole, pomiltdzy 
godzinami 3-8. 

Stancy ja dla .panienek 
z udzielaniem korrepetycyj i konwersacyi francuzkiej. 
Mogą bye również przygotowane do zdania egzaminu 
do klasy 2-e). Opieka i ścisły dozór zaręcza się. 

Wiadomose w domu W. Ostrowskiej Nr. 10 ulica 
Słowiailska (Krakowskie Przedmieście), pierwszy dom 
od miasta. (2-1) F. DĘBSKA. 

Poszukuje się 

Mł d ł 
· k znający język nie-

O Y CZ oWle miecki.; ~otrz~bny 
do zaJęCIa. blóro
wego. Listy mo

ina zostawiać w księgarni L. Chodźki pod lit. S. 
(4-1) 

W DOBIECINIE, 19 wiorst od Piotrkowa, 3 od Beł
chatowa, jest na sprzedaż do siewu pszenica 
kos"troDJ.ska korzec wagi 240 fun. po rs. 11; 
żyto proboszczo'W"skle i korenza 
korzec wagi '230 fun, po rs. 6. Ceny bez worków na 
miejscu. Zamawiać można w księgarni L. Chodźki 
w Piotrkowie, gdzie również znajduj!}: się próbki wyż 
wymienionych zbóż. (2-1) 

W mieście CZ6stochowie jest do sDrzedania 
DOM MUROWANY 
z cegły, z 2-ma oficynami, zabudowaniami gospodar
ezemi, ogrodem owocowym, 3-ma morgami gruntu or
nego, wprost Jasnej Góry. Dochodu przynosi netto rs. 
1100; Cena szacunkowa rs. 16000. - Bliższą wiado
moŚĆ powzilJ:ć można 11 W. Pstrokońskiego w Piotr-
kowie. (3-1) 

Dobra ziemskie 
w powiecie Łaskim, mające rozległości ogólnej włók 
40, z których 38 włók wolnych zupełnie od służe
bności, sl): do sprzedania w każdym czasie za przystę
pną cenę, w całości, albo w rozdziale na dzie
sięe równych cz~ści, bez pośrednictwa osób trzecich.
Bliższ& informacYJ a W redakeyi Tygodnia. 

jJ.o3Do.JJ.eHo u,eH3ypo~. 

T Y D Z I E N. 

Handel Win, Herbaty, Cukru 1I~8AZYl'l 
i Towarow Kolontialnych li B t o fJ o W M Ę z 1\ t C a 

'fi .ZASACKIBGO Franciszka Starzyck.ego 
W PIOTRKOWIE, w PI01'RKOWIE. 

przy placu Maryjańskim (Starym Rynku), obok hotelu Ma honor zawiadomić JW. i WW. Panów, którzy 
W. Michaleckiego, w domu SS. Jabłońskiego. dotychczas swoim zaufaniem zaszczycae go raczyli, 

iż wskazany magazyn z dniem l-lf lipca r. b. prze-
Od chwili założenia swego handlu doznając ciągłych niesiony został do domu W-go Kanskiego przy ulicy 

względów Szanownej publiczności, jestem w obowiązku Petersburgskiej (Kaliskiej) wprost cerkwi. ' 
uprzejme złożyć podziękowanie, a zarazem oznajmić, Magazyn ten spro-w-adzi'W"szy hurto
że w obecnej chwili, pomimo podniesionej waluty kursu i 'W"O znaczny zapas doboro-w-ych i 
wygórowanych cen tak winjako też i towarów kolonijal- ś'W"ieżych Dl.a-teryjałó'W", jest skutkiem 
nych, sprzedaję po tychże samych przystępnych cenach: tego w możności wykonywae wszelkie ubrania po ce
wszelkie gatunki oryginalnych win hiszpańskich, cognac ku· nach znacznie zniżonych, a mianowicie: 
racyjny, wina czerwone bordowskie, reńskie, jak również Garnitm'y zimowe. od rs. 24 do 40. 
węgierskie, z których głównie zasługuje na uwagę zie· "letnie. " 20 _ 35. 
leniak w cenie rs. 3 kop. 30 do 3 kop. 75 za garniec. "płócienne li 8 _ 15. 

Towary kolonijalne, herbat~ powszechnie znaną z do- Tużurki i fraki " 17 _ 28. 
broci, renomowanej firmy Bazyli Perłow I Synowie w Mo· Palta zimowe. 23 _ 40. 
skwie, wódki, araki, likiery, spirytusy z dystylaril wal'- "letnie n 15 _ 23. 
8za'wskich, które na butelki i na miarę większą i ~arynarki . " 12 _ 22. 
mniejszą sprzedaję· Zakiety . " 14: - 23. 

Piwo bawarskie 'warszawskie i łódzkie na beczki, an- Spodnie letnie " 5 _ 10. 
talki, butelki i półbutelki, jako też piwa stołowe salono· "zimowe " 6 -12. 
we, pszeniczne i jałowcowe na butelki. Kamizelki . . . .. = 3 _ 7. 

Wyroby tabaczne, oraz wszelkie towary wchodzące w Ubrania ranne i szlafroki ,,14 _ 23. 
zakres handlu kolonijalnego, z któremi i nadal mam Magazyn zaopatrzony stale w znaczny wybór kor 
honor polecić się łaskawym względom Szanownej Pu- tów, sukna i syberyn z różnych fabryk, ta.k krajo 
bliczności. wych, jak i zagranicznych, oraz gotowej garderoby 

Przytem mam honor nadmienić, że w znajdujących do każdego sezonu zastósowanej, jak: palta, tużurki 
się przy moim handlll pokojach gościnnych dostae moima fraki, garnitm'y, spodnie, kamizelki, czapki, krawaty 
wszelkiego jedzenia, gorących i zimnych przekąsek, koszule, kołnierzyki, mankiety, chustki batystowe i t 
jak również obiadów na zamówienia lub a la carte. p. W obstalunkach szczególniej odznaczając się gusto 

(5-2-2) wnym i zręcznym krojem, i przystępnemi cenami, kat 
demu prawie daje możność ubierania sie 
elegancko. 

Za pozwoleniem miejscowej władzy gimnazyjalnej, 
od dnia 3 (15) sierpnia r. b. przyjmuję na STOI.. i 
STANCY.JĘ uczniów gimnazyjum w mieszka
niu mojem w m. Piotrkowie, przy alei Aleksandryj
skiej, w domu W. Kamockiego - wejście z bramy po 
prawej stronie, na parterze. 

(3-2) Felicyja Ochocka. 

STANCY! JA dla panienek tak z progimnazy
\ ~ \lIIRI jum, jako też i od W-ej Krzywi

ckiej, z udzielaniem korepetycyj 
lub bez takowych. Wiadomo M w domu Marszyckiego 
Nr. 40, ulica Odeska (Rokszyckie przed.). 

(3-2) Krasnodębska. 

Jest do wypożyczenia summa 

Rs. 2000 
lub mniej, na hipotokę domu w Piotrkowie,. Bliższa 
wiadomość w księgarni L. Chodźki. (3-2) 

Do sprzedania w każdym czasie 

Folwark Moskórnia, 
wolny od służebności włościańskich, odległy od Ka
lisza mil 3, od Błaszek mila 1 i p6ł, maj!}:cy rozległo
ści 515 morgów, w tem: gruntu ornego w płodozmianie 
420, lasu 43, łąk przy strudze 19 morgów, reszta Ę>lL
stwisko, rowy i drogi. Inwentarz żywy i martwy Jak 
naj kompletniejszy. - Bliższe szczegóły powzil):ć można 
na miejscu, lub u Jana Siennickiego w Kaliszu i Józefa 
Gliwicz w Piotrkowie.-Pożyczka Towarzystwa w ilo
ści rs. 9000 i częM szacunku pozostaną na gruncie. 

(3-3) 

Tamże wykonywaj!}: się wszelkie roboty dla osób 
wojskowych. 

polecają. sie ró"W'nież Burki Sła. 
, 'W"uckie. (5-5) 

Nowe-Miasto nad Pilicą 
WODOLECZNICA 

(gub. Piotrkowska, pow. Rawski), 

Zakład Przyrodoleczniczy. 
Kąpiele zimne, cieple, parowe. balsamiczne i l'ze 

czne. Najnowsze i najkompletniejsze przyrządy do 
leczenia zimnowodnego. Gimnastyka., ściesnione po 
wietrze, elektrycznose, kumys, wody mineralne, (spe 
cyjalne urządzenie dla dostarczania mleka prosto od 
krów). W zakładzie 100 pokojów z pościelą, obśzer 
ny apartament gościnny z fortepijanem i bilardem, 
dwóch stałych lekarzy w zakładzie, l'estauracyja. 
z bufetem starannie urz!}:dzona, dyjetetyczne stoło 
wanie chorych pod bezpośrednim dozorem lekarzy 
czytelnia dzienników i książek, w miesi!}:cach letnich 
doborowa orkiestra, poezta w zakładzie, stacyja te 
legrafiezna o cztery godziny drogi. Od połowy maja 
codzienna osobowa komunikacyj a wygodnemi kare 
tami zakładowemi bezpośrednio z Warszawą. 
Zakład pod każdym względem znacznie udogodnio 

ny i skompletowany, leczy przeważnie i najskutecz 
niej choroby nerwowe, katary wogóle, a. szczegól 
niej żołądka, kiszek i macicy; bezpłodność, niedo 
krwistość, choroby zakaźne i ogólne osłabienia. 
Zakład przyjmuje chorych od dnia 25 kwietnia 

przeważnie intern ów, w wyj!}:tkowych razach ekater 
nów. Wiele wygodnych familijnych mieszkań w mie 
ście, dogodne warunki letniego pobytu. Osob)' zy 
czące leczy e się w zakł&dzie, lepiej zrobi!}:, 'P0rozu~ 
miewaj!}:c się z zarządem wczesl\ie, dla uniknienia 
zwłok i niedogodności. 

Całkowite utrzymanie , licząc w to: mieszkanie, 
stół, leczenie, kąpiele, uslugę, wynosi dziennie od 2 
do 4 rubli, nie zamożni i biedni przyjmowani są 7.a 
zniżone ceny lub bezpłatnie-liczba takich miejsc o 
graniczona. Konieczne uprzednio listowne porozumie 
nie się i świadectwo niezamożności lub ubóstwa, 
wydane przez władz~ lub lekarzów. 

Szczegółowych objaśnień udziela zarząd zakładu 
lub apteka p. Kucharzewsklello w Warszawl •• S.nator 
ska, Nr. 480. 

(12-7) D·r Pawiliski. D·r BIelIliski. 

Chłopcó'W" do terDJ.inu z dobrem wy 
chowaniem i dobrej konduity przyjmuje Magazyn u 
biorów męzkich F. Starzyckiego w Piotrkowie pod 
korzys"tneIw 'W"arunkaDJ.i. (5-5) , 

ZSUIA~ 
Pierścień złoty jest do oddania w re 

dakcyi "Tygodnia" za stosownem udowodnieniem 
własności i tożsamości osoby właściciela. 

Zdolnej Czeladzi kra 'W"ieckiej potrze 
buje F. Starzycki w Piotrkowie. (5-5) 

! 

Do dzisiejszego numeru dołącza się cią.g 
dalszy (arkusz 7) powieści Ernesta. Daudet'a 
p. t. "Na zgubnej drodze". 

Nakład i druk L. Chod:tki 'W" Piotrko....-ie. 

Redaktor i 'W"yda'W"ca A:II:toni PorębIiiki. 
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