
ROK VI. 
Prenumerata w II1lejscu: 

Pełroków, d. 1 (13) Października 1878 r. , Nr. 15. 
Cena ogłoszeń. 

rocznie . . . . . . rs. 3 kop. -
półrocznie. . . . . . 1'6. 1 kop. 50 
kwartalnie . . . . . rs. - kop. 75 

z przesyłkI!: 

rocznie. .. 1'6. 4 kop. 40 
półrocznie. . . . . . 1'6. 2 kop. 20 
kwartalnie . . . . . rs. 1 kop. 10 

Za. odnoszenie do domu kwarta,lnie 
kop. 10. II 

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

liter) In b za jego miejsce. 

za 2 - 4 razowe po kop, 4 :Ul wierBZ 

za 5 -10 
" " 3 " 

za 11 i więc~j 
" " 

2 
" 

Cena pojedyńczego numeru kop. 7 i pół. 

Prenumeratę i ogłoszenia przyjmuje k~:r:tor główny w księgarni I Prenumeratę z powiatów, oprócz k&ntoru głównego u L. Chodźki, przyjmują: 
Leonarda Chodźki. w Częstochowie W. Zieliński. w Łasku "Sapiński Adam. 

Bióro redakcyi mieści się w domu Anfiłowa przy placu Ale- ". " Sulimiers~i J. w Łodzi "Janiszewsk~ Leopold. 
k dr·' ki (B' d ki) I w Brzezmach "Szołowsk\ Teodor. w Radomsku " Ruszkowskl Erazm .. 

san yJs m eInar yńs m. w Dąbrowie " Hłasko Antoni. w Rawie "Wesołowski Antom. 

-W-YCHODZI "W KAŻDĄ NIEDZIELĘ. 

Szkic statystycZllY guberni P~otrkowskiej ciętnie na każdą gminę wypadło prośb i po-
za rok 1877 dań po 1419, z tego zostało załatwionych po 

ze źródeł oficyjalnych, 1188, niezałatwionych po 34. 
Gminnych zebrań w roku zeszłym było 

podał A. Strzyżowski. 763, t. j. przecięciowo po 5 na gminę. Ze-
II. brania owe przeważnie traktowały o zmniej-

Miasta, gminy-ich dochody i wydatki.-Szkoły, szeniu gminnych wydatków, szczególnie na 
szkółki, szpitale i zakłady dobroczynne. osobisty skład zarządu gminnego. Wogóle 

e) Jedenaście miast guberni, z ludnością. sprawy pieniężne były motorami zebrań, na 
8tałą. 131,350 08ób, na początku roku zeszłe- któt'e często zapraszano właścicieli dóbr, dla 
go liczyło w Banku Polskim kapitału 511,20~ skontrolowania gminnych wydatków. 
1'8., z czego w ciągu roku podniesiono 135,536 Zaliczkowo-wkładowych kas miały gminy 
r8.; zatem na 1'.1878 pozostało ~75,666 z kop.; 61, nadto, otrzymano pozwolenie na otwarcie 
dochód przytem miejski z rozmaitych źródeł dwóch. Obrotowy kapitał tych kas, założo
wyn08ił 150,748 rs., było więc do wydatko- nych z funduszów rządowych wynosił 53,603 
wania wraz z podniesionymi z banku 286,284 rs. (mniej niż w roku 1876 017,7351'8.), ka
ra., a ponieważ wydano 260,999 rs., zatem pitat zaś kas założonych z funduszów gmin-
25,285 zwrócono napowrót do banku, co z nych 130,266 rs. (więcej 041,750 rs.). Poży
poz08tałymi uczyni 400,9521'8. W liczbie czek wydano 6269 rs. (więcej o 1431's.); śre
wydaków figUl·uje 61,000 na rannych i cho- dnio na jedną kasę wypada 102 ~/3 pożyczek. 
rych woj8kowych, 39,500 1'8. pożyczki na no- g) Do 1 stycznia 1878 r. zapisano w gu
wobudujące się domy.-W końcu roku zeszłe- berni wszystkich zakładów naukowych 531. 
go największy kapitał w banku miała Łódź: W tej liczbie gimnazyjum i progimnazyjum 
133,0751'8., następnie: Będzin 48,982 rs., Brze- męzkie, przy nich 2 klasy w8tępne,-szkoła 
ziny 43,153 rs., Czę8tochowa ~6,966 rs., To- rzemieślnicza wyższa jedna, przy niej klasa 
ma8zów 30,086rs., Radomsk 19,939 rs., Piotr- rysunkowa,-progimnazyjum żeńskie jedno, 
ków 18,980 1'S., Pabijanice 16,686 rs., Zgierz -elementarnych dwuklasowych szkółek ~,-
16,0121'8., Rawa 8,372 rs. i Łask 3,410 rs. (ko- jednoklasowych 422, - szkółek rzemieślni-

_ piejki opuszczone). Wydatki bieżące i nad- czych niedzielnych 13,-żydowskich elemen
zwyczajne wspólnie z pożyczką na domy wy- tarnych szkółek 8,-prywatnych naukowych 
nosiły: w Piotrkowie 42,961 1'8., (pozostało z zakładów 21,-kantoratów augsburgskich i 
przewyżki wpływów 2308rs. do wniesienia reformatskich 57. 
do banku), w Łodzi 73,819rs. (pozostało Z powyższej liczby szkół i szkółek w 86 
3880 rs.), w Częstochowie 41,294 1'8. (pozost. miejskich uczyło 8ię: chłop. 6578, dziewcząt 
808 1'8.) w Będzinie 30,644 rs. (pozost. 493 rs.), 3198, czyli razem 9776.-W 445 zakładach 
w Radomsku 1~,141 rs. (pOZ08t. 6085 rs.), w wiejskich uczyło się: 13,758 cM., 10,039 dzie
Brzezinach 17,547 rs. (poz. 1598 rs.), w To- wcząt-razem 23,797; wszystkich zaś uczą
maazowie 12,818 rs. (poz. 468rs.), w Zgierzu cych się w zakładach wiejskich i miejskich za-
10,0931'8. (poz. 1374 rs.), w Rawie 8029rs. pisano: 33,573. Na zakłady rządowe wyż8ze 
(poz. 97 1'8.), W Pabijanicach 7372 rs. (pozos. wypada 1183, reszta na niższe, począwszy od 
6781'8.), W Łasku 3275 rs. (poz. 2181's.) ko- 2 klasowych elemen. szkółek. W zakładach 
piejki również opuszczone. (*) prywatnych uczyło się młodzieży płci obojga 

f) Gmin w roku zeszłym ~ubernia liczyła 1456, w kalltoratach 1173, w szkołach nie-
150, a w większości z nich było około 4,000 dzielnych 981; w żydowskich 669. 
ludności w każdej; przestrzeń zaś ziemi wy- Według wyznań uczyło się dzieci: 
pada od 3-7 tysięcy morgów na gminę; prawosławnych 220, czyli 0,02% ludności, 
ząd to znaczna część gmin mniejszych dą- katolickich. 22,533 ,,2,90% " 
ży do połączenia dwóch w jedną. Liczba pl'otestantów 9,529 ,,1,22% " 
wójtów umiejących pisać podana 0,4; mało żydów.. 1,291 ,,0,16% " 
lub zupełnie niepiśmiennych 0,3, reszta za- Według stanu: dzieci szlachty i urzędników 
pewne wypadnie na ludzi wykształceńszych, 1008, dzieci duchownych 8, mieszczan 11594, 
chociaż w tym względzie jest to tylko nasz włościan-20885, cudzoziemców 78. W sto
domysł. Z pomiędzy pisarzów gminnych 4 sunku do całej ludności liczba uczących się 
oddano pod sąd, 18 wydalono, na 32 nałożo- wynosi 4,3%; jeden zakład naukowy na 1521 
on rozmaite kary; 8 gmin dla braku odpo- ludn., i 63 uczących 8ię na jeden zakład. 
wiednich ludzi pisarzów nie miało. h) Szpitali, zostających pod opieką rządo-
Wyłącznie na potrzeby gminne w roku ze- wych rad opiekuńczych, w roku zeszłym by

szłym zebrano: 200,160 rs.; z tego 0,5 wyda- ło otwartych 7, a mianowicie: w Piotrkowie 
tkowano na utrzymanie zarządów gminnych, 2 (ś. Trójcy i żydowski) na 60 łóżek, (*) w Ło-
0,2 na inne gminne potrzeby, a o,~ na utrzy- dzi na 50, w Częstochowie na 30, w Radom
manie 8ądów gminnych. Ilość morgów ob- 8ku na 38, w Rawie na 31, w Koniecpolu na 
ciążonych podatkami gminnymi wynosiła 7. N owo zbudowany szpital w Będzinie nie 
1,435,737, a przeciętna z morgi opłata do 14 był jeszcze otwarty. 
kopiejek. Niektóre miejscowości (w pow. ła- Najbogatszy ze szpitali jest lódzki-posia
akim) po 18 kop., inne znowu (w brzezińskim) da kapitału 17,079 rs.,-po nim rawski 10,476 
po 9 kop. płacą gminnych ciężarów. Prze- rs.,-dalej radomskowski 8437 rs.,-często-

ohowski 7345 rs.,-piotrkowskie: ś-ej Trójcy 
(*) Zwyczajne bieżą;ce wydatki były znacznie mniej- 7143 rs., żydowski 2454 rs.,-koniecpolski 

sze: w Piotrkowie wynosiły 21,309 r8., W Łodzi 37,207 5929 1'8., czyli razem szpitale mają kapitału 
rs~, w Rawie 1967 rs., w Radomsku 10,161 rs., w Cz~- 58 864 P h d'ał k ł 
stochowie 19,000 rB., w Będzihie 25,268 rs., w Brzez\- , re. rzyc o u mt y w 1'0 u zesz ym 
uch 8000 rs., w Tomaszowie 5500 rs., w Łasku 647 
JII" w Pabijanicaeh 3000 rB., w Zgiel"Zu 3468 r8. (*) Szpital ś-ej Trójcy na. 40, żydowski na. 20. 

28, no 1'8., z nich największy ś-ej Trójcy piotr. 
7275 rs.; wydatki dla wszystkich obliczone 
na 30,364 rs.; wydatkował również najwięcej 
piotrkow8ki 6197 r8. Roczne utrzymanie je
dnego chorego wszpitalu ś-ej Trójcyobliczo# 
no na 175 1'8., w żydow8kim 373 1'8., w łódz. 
1581's., w często ch. 1881'8., W raW8k. 1881'S., 
w radom. 247 1'8., W koniecpol. 166r8.-prze
ciętnie po 2141's. kop. 15 na chorego. Le
czyło 8ię w 8zpitalach w przeciągu zeszłego 
roku 2088 osób, na co użyto dni 58,695 (23,83 
dni na jednego chorego) przy średniej śmier
telności 10,35%. Najwięk8za. śmiertelność 
wykazana w Koniecpolu 15,50%, najmniej
sza w Radomsku 7,87 %. 

Oprócz wyszczególnionych szpitali jest je
szcze 8zpital więzienny w Piotrkowie, oraz 3 
8zpitale przy zakładach górniczych, z któ
rych 2 prywatne; oraz 2 wiejskie: w Malu
szynie (8 łóż.) i Koci8zewie (4 lóż.), oba ró
wnież prywatne. 

i) Ochronek, również z08tajq.cych podkie
runkiem rządowych rad opiekuńczych, liczo
no w guberni 11, w tej liczbie 6 dla starców, 
5 dla dzieoi. W Piotrkowie może mieć przy
tułek 30 8tarców, w Radom8ku 16, w Łuku 
5, w Pabijanicach 8, w Będzinie 4 i w osa.dzie 
Jeżów (pow. brzeziń8ki) B-iu. 

Z ochronek dla dzieci, (których rodzice w 
dzień pracą zajęci), piotrkow8ka rozdaje dzien
nie 35 obiadów, a czasami dzieciom biedniej
szym i odzienie; raw8kama8tale utrzymywać 
11 dzieci, a oprócz tego, w miarę możnaści o
kazywać pomoc i dzieciom przychodzl}oym, 
chociażby przy umiarkowanej zapłacie; cz«t" 
8tochow8ka ochronka ma żywić 16 dzieci, a 
reszcie również \V miarę możności nieść po
moc. Stale środki utrzymania wszY8tkich 
tych zakładów wcale nie 8ą obfite; ochrony np. 
8tarców mają kapitału: piotrk. 5375 1'8., ra
dom. 11,485 1'8., łaska 452 rs., pabijanicka488 
rs., będziń. 19881'8., jeżowska 2972 1'8., razem 
22,734 rs.;-roczne zaś wydatki w8kazane w 
ogólnej na w8zy8tkie 8umie 2347 rs. Piotr
kowska ochronka dla dzieci liczy kapitału 
54391'8., raW8ka 675 rs., częatoch. 1281 rs.
razem dla trzech 7395 rs.; rozchód roczny 
również dla trzech był 11411'8. (*) 

W 6-u ochronkach dla 8tarców utrzymy
wano w przeciągu roku osób 68.-Koszt ro
czny na 080bę po 34 1'8. 98 k.; w trzech rze
czonych ochronkach niesiono pomoc 320 dzie
ciom z przeciątnym na jedno rocznym wyda
tkiem po 13 1'S. 90 k. Ochrona dla starców 
w Jeżowie, w roku zeszłym, przez ogień zo
stała zni8zczona. 

Oprócz zakładów wymienionych, liczyła je
szcze gubernia 14 ochronek dla 8tarców, a te 
w8zystkie pod opiekI} gmin zostają. i mają od 
kapitałów rocznego dochodu 3061'8. 31 kop.; 
otrzymało w nich pomoc 100 starców. Do 
tejże liczby zostanie llrzyłączona, po otwar
ciu, ochrona w osadzle Bendków (pow. brze
ziński) dla 6 starców; fundu8z na ten cel za
pisany przez 080by prywatne wyn08i 5796 1'8. 
56 kop. (w Banku). 

. (*) Przed kilku laty Ś. p. Płodowski, właściciel wsi 
Zeromin zapisał dla piotrkowskiej ochronki rocznie po 
rs. 100 (sto) z tern, że gdyby ochronka z jakichkolwiek: 
powodów była kiedykolWiek zamkni~t" fundu8z po
wyższy pl"Zeehodzi w rozporządzenie jllotrkowskiego 
dozoru kościelnego. A.. S. 



T Y D Z I E Ń. 
Również z funduszów prywatnych utrzy- Badani w charakterze świadków urzędnicy koronkowa woalka na porcelanowej al'tysty-

mnje się ochronka dla dzieci we wsi Kruszy- stacyi Gorzkowic, oraz urzędnicy i oficyjali- cznie w Sevres odrobionej twarzy, kołnierzyk 
na (radom. pOW.) ks. Lubomirskiego, a druga ści, obslugujący obadwa pociągi ulegle wy- fantastycznego kształtu, suknia najmodniej
dla 47 dzieci we wsi Kociszewie (pow. piotr.) padkowi, zeznaniami swemi stwierdzili, że szego kr~ju, z p.o~lokiem, trenem, czy ogo
p. Wolskiego. Ostatnia posiada żelazny fun- maszynista Karczewski rzeczywiście na dość nem-dyJabeł WIe Jak nazwać ów przyrząd
dusz w kwocie 3600 rs., zapisany przez 1'0- znacznej przed stacyją odległości, bo jeszcze spętana jak mpda każe, ubrana w haftowa
dzinę Wolskich. przedhaltsygnałem, dawał kilkakrotnie breko- ne majteczki i spódniczkę, w pończochy i 
Niezależnie od obu rodzajów tych instytu- wym swoim Bygnały na hamowanie pociągu, trzev.:iki na modnych obcasach. Koszulki tyl

cyj, w Piotrkowie w r . 1872 została otwartą. przekonawszy się zaś, że hamulce nie działa- ko Ule zauważyłPom-być może, że podobne 
ochrona prawosławna, w której w roku ze- ją i pociąg biegu nie zwalnia, puszczał k--ilka- damy obywają. się bez niej: po co płótno, gdy 
szłym było dzieci 27, a wydano na ich zupeł- krotnie, lecz ,także bezskutecznie, kontrparę jest batyst na więcej widzialn~i odzieży? I to 
ne utrzymanie rs. 17B6; roczny przychód wy- do cylindra. Swiadkowie stwierdzili również, wszystko tylko za złp. 66 gr. 20l! Wszak to 
nosił ~960 rB. Calły majątek ochronki tej z że wszystkie wagony w prowadzonym przez za bezcen powiecie-lalka i garderoba pyszna. 
końcem roku dOl>zedł w gotówce do 21,B54 Karczewskiego pociągu były naładowane wę- ~upujcie piękne matki dla pięknych córek, 
rs. 10 kop. glem, że hamulców było tylko 6, z których je- niech oneoddzieciilstwanawykajądoszlach.e-

den wcale nie działał, przy drugim zaś nie inych materyj, do kroju i szyku paryzkiego, 
', /J lADOM OŚCI BIEZĄCE. było brekowego; że relsy skutkiem spadłego a później, gdy dorosną. i rodzice nie będą 
! ' śniegu i deszczu były rzeczywiście niezmier- wstanie dostarczyć im polskiego grosza na 

nie śliskie, a pomimy to nie były posypane szyk paryzkiego półświata, to od czegoż spryt 
'Sprawa sądowa o starcie się pocil!'gów to- piaskiem, co gdyby było dopełnione, mogło- kobiecy? .. może się uda, że modną i kos2Jto-

warowydh na stacyi Gorzkowice. by znakomicie na zmniejszenie szybkości bie- wną sukienkę zyskają kosztem dobrej sławy, 
Czytelnicy"Tygodnia"pamiętają zapewne gu poeiągu wpłyną.ć. Wezwani llaposiedze- kosztem wytartego czoła, zdrowia i ... szpitala 

smutny wypadek, zaszły w d. 26 listopada r. nie sądu biegli, inżynierowie dr<'>gi ż. w.-w. na starość!. .. 
z. na stacyi drogi żelaznej War.-Wied. Gorz- Regulski i Zakrzewski objawili zdanie, że Ol tak, we własnym rozsądku szukać nam 
kowicaeh.' Szczegóły tego wypadku są. na- W danym wypadku zahamowanie pociągu ła- należy kierunku w dzisiejszym chaosie życia, 
stępl~ące: pocią.g towarowy Nr. 41, idący z downego i ze znacznej liczby osi złożonego, który i nas sili się porwać w swe objęcia" aby 
Warszawy ku granicy i prowadzony przez było dla Karczewskiego niezmiernie trudnem, później jak łachman rzucić na śmietnisko 
maszynistę Benduskiego, spóźniony o 20 mi- relsy bowiem musiały być istotnie nadzwy- świaw. Bliżsi sąsiedzi nam go nie wskażą, 
nut, przy'hyl do 'Gorzkowic o god. 6 min. 10 czaJ śliskie, skoro nietylko hamulce, nIe i pu- bo u nich zamęt stokroć większy niż u nas; 
z rana; podchodząc do stacyi bardzo powol- szczanie kontrpary do cylindrtt, (środek osta- dalsi zaś, ku nam właśnie wysyłają przednie 
nym biegiem, p(\)cią.g ten przy pierwszej teczny i dozwolony maszynistom tylko w ra- straże swojego półświata i szczepią życie nad 
zwrotnicy schodził z głównej linii relsów na zach oczywiście grożącego niebezpieczeństwa), stan i możność; uczą. nas od dziecrka. zbytku, 
boczną, ażeby tam oczekiwać na przybywają- na zatrzymanie pociągu żadnego nie wywie- wewnątrz którego kryje się zgnilizna, abypo
cy od granicy pociąg towarowy Nr. 42. Za- raty wpływu. Biegli zeznali dalej, że 6 ha- mału zwiclmą.6 kierunek nasz~j kobiety i na
ledwie jednak część wagonów pociągu Nr. 41 mulców nie wystarcza na pocią.g złożony z 98 ruszyć prostotę domowego ogniska, na którem 
przeszła na boczną. liniję, pociąg Nr. 42, pro- osi i że najbliższą. przyczyną. wypadku było się opiera rodzina, kraj i społeczeństwo! 
wadzony przez maszynistę Karczewskiego, prawuopodobnie nieposypanie relsów pia- Niejedna z matek odpowie nam zapewne: 
przebiegłszy szybkim bardzo pędem przez skiem, do czego obowią.zani są clróżnicy, a cze- - Wszak lalka to bagatela; córeczka moja. aifJ 
stacyję, wpadł całą siłą na pozostałe jeszcze go jednak w danym wypadku nie dopełnili. ucieszy gdy jej przyniosę paryzką lalkę-na.
na głównej linii wagony pociągu Nr. 41. Skut- Towarzysz prokuratora p. Czaplin, opierając bierze dobrego gustu w ubraniu swojem, a 0-

kiem tego spotkania nastąpiło wykolejenie się się głównie na tej części opinii biegłych, że ko z pięknem oswoi. 
lokomotywy i tendra w pociągu Nr. 42, zna- oznaczenie chwili dania sygnału do hamowa- Ostrożnie- ostrożnie z ogniem! Iskierka 
czne uszkodzenie lokomotyw oby(lwóch po- nia pociągu pozostawione jest uznaniu, roz- szyku i piękna, przy wrodzonym pocią.gu do 
ciągów, uszkodzenie 6-u wagonów w pociągu tropności i doświadczeniu maszynisty prowa- stroju W dziewczynie, może się rozżarzyć W 
Nr. 41, ll-u wagonów w pociągu Nr. 42, a co uzącego pocią.g, że w danym wypadku podsą- płomień, który później młodzieńczy wiek je
najsmutniejsze, śmierć nadkonduktora w po- sądny Karczewski zbyt późno dał rzeczony szcze więcej rozdmucha, i aui rozsą.dna. refie
ciągu Nr. 42 Szenbrennera i smarownika Ja- sygnał, pomimo iż wiedział, że prowadzi po- ksyja rodziców, ani głos męża już go nie przy
niszewskiego, oraz większe lub mniejsze po- ciąg długi i ładowny w kierunku silnie wie- tłumi. Próżność bowiem, to trucizna., która 
ranienie kilku innych osób, obsługujących jącego wiatru i po śliskich z powodu spadłego nie przytrumiana ale zrozdmuchiwana za mto
obadwa pociągi. Powyższy wypadek był śniegu relsach, zwracają.c dalej uwagę sądu, du, podkopie później i znurtuje najsilniejszy 
przedmiotem sprawy, rozpatryrvanej wet 7 b. że nawet jeden z brekowych pociągu Nr. 42 organi.zm, wyniszczy naj zdrowsze soki i za.
m. pod prezydencyją vice-prezesa p. A. von zeznał, iż siedząc przy hamulcu w kOllCU po- szczepi najfa..łszywszy kierunek w przyszłem 
Raisona na posiedzeniu wydziału kryminal- ciągu, sygnałów hamowania dawanych przez pokoleniu, co w następstwie przerodzi na.sz 
nego tutejszego sądu okręgowego; do odpo- Karczewskiego wcale nie słyszał -domagał się konserwatyzm w zagraniczny nihilizm, który 
wiedzialności bowiem sądowej pociągnięty zo- uznania podsądnego winnym nieostrożności, wła.śnie w skażeniu rodzinnego gniazda 
stał maszynista prowadzący pociąg Nr. 42- przewidzianej art. 1085 i 1466 kod. kar. i ska- się narodził i radby nas w swój uścisk po
Józef Karczewl!ki i oskarżony przez urząd zania go, na zasadzie tychże przepisów pra- chwycić-wówczas, kiedy my pragniem i na
prokLU·atorski o spowodowanie wypadku przez wa, na 4-miesięczne osadzenie w wieży i po- dal utrzymać czystość domowego ognia, pło
wł1tsnl!- nieostrożn6ść.-Poclsą.dny Karczewski kutg kościelną.. Obrońca podsądnego adw. nącego cnotami naszych kobiet, a I"ozniooo
nie przyznał się do popełnienia jakiejkolwiek przysięgo Jungowski, w krótkiej lecz treści- nego zacnością naszych praba.bek, znanych w 
nieostrotnoŚ<li mogą.cej spowodować wypa- wej mowie obrończej, rozbierając zeznania historyi świata i kraju. 
dek, w dalszym zaś przebiegu śledztwa sądo- badanych w sprawie świadków i opiniję bie- Jeden z zagranicznych pisarzów zapytany, 
wego objaśnił, iż przedsięw~iąłwszelkie środ- głych i wykazl~ąc, że zeznania te dowodzą jak wychowywać należy swe córki, odpowie
ki,jakiemi móghozporządzać, ażeby do Gorz- właśnie, iż podsądny przedsięwziął wszelkie dział: "dajcie im naprzód praktyczne it1obr~ 
kowic pl'zybyć w czasie przez rozkład jazdy możliwe środki celem uniknięcia grożącego wychowanie sz7colne-a potem uczcie, ja.k go
wskazanym i póciąg we właściwem mi~jscu niebezpieczeństwa i, jeżeli nieszczęściu zapo- tować pożywny obiad, uczcie je prać, prasG
na stacyi zatrzymać: dosyć wcześnie b(}wiem, biedz nie zdołał, to stało się to jedynie sku- wać i cerować, przyszywać guziki, szyć swe 
gdyż może na wiorstę przedhaltsygnałem dał tkiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności zu- suknie i koszule, uczcie je pieczenia chleba i 
gwizdnięciem rozkaz hamowania pocią,gu, pełnie od podsądnego niezależnych, prosił o przekonywajcie, że zdrowe jadło oszczędza 
podjeżdżając zaś do stacyi i spostrzegłszy ni~- uwolnienie go od odpowiedzialności. Sąd po- znaczny wydatek na aptekę; uczcie je, że je
bezpieczeństwo, kilkakrotnie puszczał do cy- dzielił zapatrywanie obrońcy i po krótkiej na- dna marka warta sto feni.gów, że ten tylko ()
lindra kontrparę i, jeśli pomimo to nie zdołał radzie wydał wyrok, zupełnie uwalniający szczęclza, kto mniej wydaje aniżeli ma przy
wstrzymać pociągu, to nieszczęśli wy wypadek podsądnego Karczewskiego od odpowiedzial- chodu-i że ci wszyscy, którzy wydają więcej, 
przypisać należy następującym przyczynom: ności sądowej . .T. Wł. Gr. muszą się stać ubogimi; uczcie je, że zapłs.-
że lillija drogi żelaznej pod samą stacyją .' . cona perkalowa sukienka lepiej przystraja niż 
Gorzkowice idzie po znaczne; pochyłości, że Paryzkle lalki. (Art. nades.). .StoJemy na jedwabna wzieta na kredyt że okrąo-la świe-

, . d ~d d bezdrożu a któż nam wskaże kIerunek pra- . . 1< r! k . '. o 'k .. 
pOCIąg prowa zony przez po są nego, miał d· ?' C . d· . t . k ć za l pelna twarzycz a WIęcej ma l11"O u mz 
stosunkowo do liczby osi (9B) zbyt małą ilość w ZIWy. zy sąSle z~~as6 JZY ~z ~zu / suchotnicza piękność; uczcie noszenia dobre
hamulców (6), które nadto nie mogły działać ~o maml w nas sam~c k· . d ,'~ dme s~ę z a- go i mocnego obuwia; uczcie, że wizerunek 
dokładnie j.uż to z przyczyny niezupełnie do- Je! to w aksnyćrozsą ,e kl. ~swlka czeme po- człowieka, stworzonego na obraz Boga, psuje 
b . k' h··· wmny ws aza nam 01'1' Ierune. . b' . . ł . . rego stanu me toryc ,JUZ to z tej przyczy- . , . ... SIę przez z · ytme sznurowame CIa a l ze pocz-
ny, że relsy z powodu śniegu i deszczu, PfL- !akIe u:;ysh nas~nęły mI paryzkIe lalki, ci wy rzemieślnik z fartuchem u pasa więcej 
dają.cego ca!t;!- noc z d. 25 na 26 listopada, by- ktore z~,,?~ały d0..Jedn~g;o ze sklepów. w na- jest wart, aniżeli bogato przystrojony darmo
ły tak śliskie, iż nawet zahamowaneinieobra- sze~l n1leSCle; takIe my8h nasUl;ęły mI nasze zjad! Jeżeli po temu macie środki, uczciehy
cające się koła suwały się po nich jak po 10- kobIety, s~otkane Ę>r~y oglą.damu owych ~a- gieny, nauk ścisłych i sztuk pięknych, wpajaj
dzie. S,zybkość biegu pociągu, nabyta przy le~, z. ch~Clą nabyCIa ICh dla przyszłych dZle- cie w nie to przekonanie, że przechadzki Sił 
staczaniu się jego po znacznej pochyłości WIC, zon l matek. zdrowsze niż przejażdżki i że dzikie kwiaty 
przed stacyją, z powodu blizkoścl relsów i To nie drobnostka szanowni czytelnicy, 0- mają. wielki powab dla tych, którzy je z u
ciężaru wagonów była tak znaczną, iż nawet wa lalka paryzka, ubrana jak dama światowa, wagą oglądają. Uczcie je wreszeie tej zaa.
działanie kontrpary okazało się do zatrzyma- i jeszcze jak ubrana! Kapelusz z piórami i dy, że kiedy si~ mówi tak lub nt"e, nalety m.. 
Jlia go niedostatecznem. kwiatami paryzkiemi na paryzkiej fryzurze, wnież i tak samo myśleć; że szczęście w mał-
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ż~8twie nie za.~ży od powierzchowności i p;zeto kosztu w niedługim sto'Bunkowo 'Prze- Rothe.-"Ł?1reiem· 1ftia~': ~w-ieść ~ 
maj~ku, leez jedynie od charakteru męż- CIągu czasu okaże się sie dość znaczne. czno-obyezaJOWłt &. G~uazmekiego.- "W&.
cZyIDlT'· Br. P. Zamiatanie ulic, tudzież zmywanie TyRszto- we prac. e historyczne o ~ydach w Polsce" 1». 

W przyszły czwartek ma być dany wieczo- ków i wywożenie powstałych ztąd odpad- K. Dumna.-"Sprawy bIeżąee" p. A. &p1i.
rek muzyczny przez dwóch nieletnich Rosen- ków odbywa się u nas W każd~j dowolnej po- cę· -:- "Ruc~ literacko-n~uk0'!'Y" prlez 'P. 
zweigów. Dochód jaki z niego osiągniętym rze dnia, zależn~i od wyboru stróżów., naj- Chmlelowski~o.;.....R02mlutolbI. 
z?stanie, przeznacza się w połowie na rzecz ~zęściej zaś z rana około 8 lub 9 godzinie, to Zeszyt "Ateneum'" (Za niiesiąć pa'ź~ern&:i-. 
~lleletnich, którym niedostaje l;tat~ryjalnych Jest wó~c~~s, ~dy ·otw.icramy bal~ony 5. ?kna b. wysz~a:ł z dr~u ~ ftwi~r~: "KW@I\j1a 
srodków do dalszego kształcenIa SIę w art y- dla odsWlezerua powletl'za w mleszlcamac11, wschodmawnoweJ !a~ue" skreślił T. T.Jeł.-. 
a~ycznym zawodzie-a w połowie, na rzecz lub p~ południu" gdy 1)0 pl'tl.Cy całGdzjc-unej "Powódź" powieść Fryderyka S JlielhBgena, W 
mezamożnych uczniów miejscowego gimna- pra~emy użyć przechadzki. Meble też nu- skróceniu opowiedziana prze:z Wincentę Li
zyjum. sze me~ylko na pierwszem, ale na dmgiem' manowską (dok.).-"Dawne drogi i szlaki na 

R:a~a,ma nie potrzebna, gdyż cel mówi~am nawet I?Iętr~e, , o~az pościel i odzież pokryte prawym -brzegu Dniepru i ich znaczenie hi
za.s~e?ie. Zwr~camy: tylko ,:wagę, że ~dme?1 są. ,codzlen~l.le .SWIeŻ~ wa:s~wą kurzu,. ]Yluea storyc~:" (dok.).- "Wychowanie publiczne 
dZISIejSzym konozy Stę tel'nnn wnoszema WPl- , zas ustawICzme pOChła'I1.IaJtt. kfęby 11lezdl'o- w An~lii", według ~ł.'ódeł lt'tl.giel~h 'i nie
su szkolnego i że nie jed.en z uczniów, który ' wych miazmatów, któremi i bez tego Piotr- mieckICh, opracował T. KrasnosielslD, ~zęść 
go niŚ0ić nie zdolał, wyczekuje ze cłl'ieniem . ków nasz stał się już słynnym. 1I.-"Francyj~ ·dlliwni~llza.". ~ rO-rigin:es de 
orreczen1a władzy gimnazyjalnej, et:)' będzie Jakby na dodatek do owego ryJ1sztokowego la Fran<;e contemporain:e ~ar H. [,ein~. La 
mu. wolno nadal ksz~ałci? si.ę-czy 'tez pod- zapachu i kurzu ulicznego, gród ;tasz posia- revo~?-tion. T. l. Parls 1'8~ (dok.}.-:,':Ba.ro
-W:0Je przybytku nauki maJą SIę zamknąć przed da nadto . dw~, wstrętnego rodzaJ.u . aparat y, D!etr. w stosunku do ,pogody pr.zez A. PIet
mm na długo ... a może na zawsze!... które posIadają szczególny przyW1'~ każde- kiewICza (dok.).-."JIm Kochanowski" wedle 

Kt d ' . ''11 N . b' d . go dnia z rana lub wieczorem, t.j. wówczas, najnowszych opraoowań, 'Przez RomanaPleJł-

d 
o aJe wu~ceJ:. d ~ r~ecz pewtn.eJ lehbneJ gdy przy otwartych balkona~h hrb oknach za- kiewicza.-KrO'D.ika. n 'a.nkowa. 

w owy z czworgIem ZleCI pOZOS aJącyc ez . d d h b t . ć . , dkó d .' E Z' fi ł l fr SIa amy o er a y, CIągną. z cymczna po-
~ro -w: o zyCla, p. ;. . o . arowa (wa 'a- wagą przez Moskiewsb ulicę ku środkowi 
zetowskie kandelabry zupełme nowe. W tych miasta l' r'ozrzucać d k '1Ił t . . dn' h fi . 90' , . o o a l"llJące WyZIewy. 
. lac za~ arowano z.a me .rs. '" ; .ze zas ro- Nieporządek J' est tu tak wielki że każde' ira-
ządanem Jest aby bIednej wdOWIe mo~ . . b d '. p p . b ł ł " ć '. k . .. WIe nocy WyZIewy u zą nas, przecIskaHc SIę 

y Ot z ozy WIększą d' 1mbz POWytzłsza dSdum przez zamknięte nawet okna do naszych mle-
prze o rzeczone an e a ry zos a y o ane W szkań 

Sprostowanie. Plrmnik B~ithe-Ia k-Osz~e istoUie 140 
rs., jakeśmy wpomnieli w :li t3 "Tygodnia"-z tł róż
nicą, że w sumę te me Wchodzi k-oszt 60 rs . .za ,podstaw, 
i ogrodzenie. Ca.łoŚć więe wy.pa.d& rs. 200. 

LISTY Z POW.JAT~W. 
komis do księgarni Chodźki-a ostateczny ter- Z u"wa . . P' t kó '. 
min sprzedaży ich oznaczony na 10liert.opada. ficznego f~li~at~Oc~'ne~:t~::e~ia~~!~~~~= Z fja~ktegp. 

Pokazały się podrobiane kupony od listów za- nym jest pierwszorzędnych elemeritow zdro- (:Do7cólwzlmfe). 
stawnych tow. kred. ziemskiego na rs. 12 k. wio" mianowicie: czystego powietrza, wody Znowu p{)Ż'ar; włas(}iciel dóbr Ko:",aię-w do-
50, na rs. 6 k. 25 i na rs. 2 k. 50.-Sq, one je- bieżą;cej i pozamiejskich przeehadzek,-czyli- tknięty został P~O''l'Zel,. ~8zys:lole ża~udo
dnak łatwe do poznania, gdyż nie mają. zna- by. me należało zaprowadzić u nas azczegól- wama folwarczne z wY.Jątki~ Bpl~a.l-dwo
ków wodnych. Kilka 8ztuk owych kuponów neJ, wyjątkowej kontroli nad zdrowiem mia- ~u zgorzll;ły. Cala krescencYJa OZIma 1 c,;~śó 
-jak doniósł "Kur. Codz."-dostało sil} już sto,; lecz kontroli nie kończą:cej się na dobrej Jarzyny, Inwentarz m~rt~y,~ z żywego drób i 
do rąk właściwej władzy. woli mieszkaliców i członków komitetu sani- trzoda, na~6z na gnoJo:wHJru, 'Bpłonęły· yry-

tarnego, lub na dowciwnie zredagowanych n~grodzenre asekuraCYJne, przy w8pół~zlała-
O urodzajach otrzymujemy z.opoczyńsk~e~o p~'ojek~a~h, ale na wyjednaniu czynnej i ener- ~1U reprez~ntantó,! ~owarzystwa, ?bliczono. 

nast~pującą wia~o~ość: 1?s~ellI~a 9-:-~0 zI~rn gICzneJ mterwencyi ze strony miejscowych Z~Badę wzaJemnośCI 1 llwrotóww cuaale ube%
(w ~llekt~r~c? IilleJscowoSCl~ch Jest ~llIeć); zy- stróżów porzą.dku, od których wyłą.czniezale- pIeczeń rolnych, przyjętą. przez warszawsDCł 
to, Jęczmlen l kartoHe-6 ZIarn; OWIeS 7. Ta- ży dobr(!. wolę i dobre projekty urzeczywi- to,!arzystwo 'ubezpiecz~ przy zawarłfDl 
tarka, groch i proso chybiły; kapustę popsu- stnić w czynie, choćby w ten tylko sposób, ~W'Ią.zku współ~Bekn'.raeYJn1m z rtoW~l'%. w .... 
ły robaki. ażeby zastosować u nas niektóre przynajmniej J~~'n7ch ubezprecz.eń W Krakowi.e, 1V(J~ec 'Q-

Wobec częstych skarg na drożyznę bydła zwyczaje praktykowane już od lat dawnych cIl}zh~ych.d1arolnika warunków ubezpIeO%eA 
rozpłodowego w naszych oborach zarodowych, w Wa'rszawie, lnianowicie zaś, kazać zamiatać w kr!yu, 'WItamy z pra~?-ziwem ul'adowamea. 
pouczahce są. cyfry, poczerpnięte PJ.·zezp. W. ulice i rynszt()ki przed god. 6 z 'rana, wspom- U~Iał w zysku zes~oli mme!iy toW'anys~" ... 
z miesięcznego sprawozdania jednej z pier- nione zaś wyżej aparaty utrzymać w takiej z lUte.resem ubezp1ecz~ny?h ,~o1nikó" i • 
wszych firm berlińskich (Hugo Lehnert) tru- czystości, iżby nawet w dzień biały ani pozo- o~tatm~ prawdopodobme ~ak.ls ?asetek UG 
dniącej się handlem bydła. Oto co piszą. za rem ani odorem nie sprawiały wstrętnego na kieszenI. Odsetek ten tern WIęcej poŻPn1, 
m. wrzesień: nas wrażenia. im składki od ubezpieczenia za,cięzyły ba.r-

W Simmenthal ceny są. bardzo wysokie: za Mostki nasze w wielu punktach miasta d~ejkna budZecie 'rolnika.·b W «lzia,łe oDo-
młodą krowę lub jałowicę cielną, żą.dają 1000 gwałtem potrzebują. reperacyi. Przed kilku WIąZ. owego wzaj.emnego u ezpiecz'ema gtl-
franków (390 rs.)·, za 16-20rniesl'ęcznegobu- dn' . . 'd . l' . k bermaInego, rolmk folwarcznyilc,za to iel:'eat lamI WIeczorem Wl roe lśmy wOJa owego, . d ~ l ku'" 3'-
hajka 500-900 fr.-Wedle ustawy rady kan- który wpadł w rozpadlinę mostu przy ulicy posla aczem Q war ,plll.ci s łaUJt'ł as 
tonalnej berneńskiej, mle~zność powinna być Moskiewskiej, i podniosłszy się z jękiem, po- racyjną według zwiększonej skali, i tym spo-
głównie uwzględnioną. przy premijowaniu szedł dalej kuleją.c. aobem składa. bezpowrotnie :pewien pro~ w 
bydła. Rocznie jest tam przeznaczone do ofierze na. rzecz współubezpleczon;yah przed-
dyspozycyi 55,000 fr. dla podniesienia hodo- W przeszłą niedzieł~ około 10 godziny, na. stawicieli mniejszej własności. • 
wli bydła w kraju. rynku, podczas ta.'rgu, 1: iJcieszeni j-ednej z pań System ,:egruacyi pogorze~ przm~ ~ 

W Bawaryi ceny wołów roboczych cokol- skradziono portmonetkę, w której znajdowa- warazaw~ki: towarzy'stwo, dn~e ~bezpleeZon-e
wiek spadły, zawsze jednak -są. bardzo wyM- ło się rs.15, oraz bilet naloteI-yją do 'klasy lU mu rękoJIillę pokryma. rzeczyWIst.ych 'beżpo
kie. W Bambergu płacono za parę najci.ęż- Nr. 13237. Złodzi~a. jednak nie zł-apano... średnich strat z pogorzeli. Straty ~daalc'PO
szych 1056 marek (500 rs.), za średnie 900 m., Głuohoniemych w Europie znajduje się około średnie, jakie pogorzel folwarczna za soblł po
w Bayreuth 850-1050 mar., w Schwein- 250,000, a z tej liczby llajwięcCJ przypadA na ciąga, pl'zezogo.łocenie rolnika naraz z mme
fUl'th 900-1206 mar. Wogóle płacono niemcy bo 40~000. Z prowincyj zaś niemie- wH, wszelkich przyrządów 'go8podal'8k-ieh, ~a· 
33-iW mar. za 50 kil. żywej wagi, t. j. ckich na same Prusy przypada 20,000. wozu., zapasu słomy, jakiej się zgromadZIĆ me 
przy obecnym kursie pieniędzy 13 ra. 56 k. Gazeta rolnicza przy ostatnim numerze 1'0- ~at~ zaddrtżs;z pie~l}dze, g:t~g(:/;~s~clze w'U~ 
za 100 f\tn.-kiedy my za doskonal~ utuczo- zesłała swym prenumeratorom nast'ona żyta Y.ll O.C o W o czuwa 8lę. 3Ją., e~z te
ne sztukI zaledwo ~-7 r~. o~rzymtlJ~my. . g6rskt'ego ~rygi?lalnego, sprowadzonego z Czeoh. go l?~a~U .straty, z natury swe.h llbe2plecJlo-
Łatwo z tego oblIczyć, Jakieby kraj odmósł RozkI'zeWla SIę ono i wydaje dobre i obfite nemI ye me mogą.. 

korzyści, g.dyb.y uregul~w~ł swój hand~l by- ~ia?-'no n~ ziemiach lekkich. N:?łrZymrOZki . --o -- . . 
d~em z kraJamI zachodn~Iill: ~ależy t? Jedy- Jeslenn.eJestbardz~wyt:zymale;. d jego we- Z róz~orod~rch. obJawó,,! zy01Q. społeezae-
me od zupełnego uwolmema SIę od kSIęgO su- getacYJa a następme zbIór późm się rozpo- go~ w te) ÓfWIh me m~m me do zazttaC%~l 
szu, którego objawy dzisiaj, dzięki przedsię- czyna. '!\ pr~cz og. nego zastoJu·-IFażdy z maum~ 
branym środkom, są. coraz rzadsze; jeszcze ...... .~, wYjątkamI, walcząc .w .znoJu o p~w~zeilti 
. d k d 'ć t· b . . b'ć ó RedakcyJa BIesIady LIterackIej roze!tata bez- kawałek chleba skunta SlP. sam w sobie 'l SWO" 
Je na os częs e, ze y umemoze m wyw z ł t . tk" t. .r- " , b dla do Pruss. p. a me ws~ys lm. SWOIm .prenu~ a orom Jej pracy, zadomawia się, a brak wsretJdąh 

y pl~kne pamlą.tkow~ I naczaslepo~y:s e pre- kółek rolniczych czyni z nas prawdQwych 
Latarnie miejskie w przyszłym roku będą mlJun~ drzeworytmcze, przedstawIaJą.ce "pra- pionierów samopomocy. 

oświetlane nieco taniej niż w roku bieżą.cym; cowmę J. l. Kraszewskiego". . Z prawdziwem uznaniem ząsłag~ prow. 
po odbytej bowiem w magistracie w dniu 16 M.a ono dla naszego ogółu WYJlłt~owe zna- azczów, dozorów kościelnych i goto1Vom 
września licytacyi, zobowią.zano się oświe- czem~ ze względu na obchód .Jubileuszowy członków parafii, zaznaczyć nam wypaila ta
tłać 64 nowych latarni po kop. 7 (tegoroczna zasłuzonego Nestora naszych pIsarzów. kty dokończonego lub będącego w biegu od. 
cena 8,50), 40 zaś latarni starych po kop. 6 Zeszyt "Niwy" za pierwszą połowę paździer- nowienia całkowitego lub częściow6!ł"o kiłla 
tegoroczna 7,73 k.). Roczny przez to wyda- nika wyszedł z druku i zawiera: "Kilka wia- kościołów i cmentarzy W okolicy b 

tek zmniejszy się o)~kie 300-400 rs.! a p?- d0!ll?~ci o szl~c?cie zagononowej mazowi~- W azi~le oś.wiaty ludowej, () nauce "1st ... 
niewa~ i w roku blezącym koszt ośwletlama ckieJ l podlaskieJ" p. Zyg. Glogera. -"Krol matyczneJ mema 1\1()wy; narontia.-st ~ 
był Rlniejazony oko-ło l·s. 200, zmniejszenie Lear" studyjum psychologiczne d-ra Adolfa ei wiejskie, zamiast na na.uk~, posyłane bywa-
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ją. gromadnie, patryjarchalnymobyczajem, na 
wspólne pastwiska, przyczem po drodze łamią. 
się drzewka, psują. rowy, płoty i t. p. psoty 
wyl'ządzaj~.-Brak ochronek, szkółek i przy
musowego nauczania!.. 

W dziale są.downictwa i zarzą.du gminnego, 
wi,ele dałoby się powiedzieć; zostawiam te 
przedIpioty do następnej korrespondencyi. 

. Feliks Siawiski. 

Q)WJ~~ Q3HlWJ~'i~ 
(Naśladowam'e z Al. WołginaJ 

I. 
W księżyca blasku szpaler tonie, 
Ukołysane drzemią drzewa, 
KWiaty czarowne sieją wonie, 
~łowik miłoslll): piosnkę śpiewa ... 
My gonim się Jak małe dzieci, 
Kupido tuż za nami leci 
I jakieś dziwne żądze nieci... 
I nie wiem kiedy w ust korale 
Jam pocałował cię namiętnie ... 
A ty w miłości słodkim szale, 
Rozśmiałaś tylko się ponętnie, 
Gdy ogród się wyłonił z cienia,. . 
Gdy prze1udzonych drzew sklepiema, 
Odbiły echem: "przebaczenia"!... 

II. 
W dwa lata potem-na zabawie 
'l'raf zbliżył z sobą nas łaskawie: 
'1'yl; walcowała w upojeniu, . 
Gdym wszedł na sal~ ... W mem marzemu 
Urok miłości, czar tej nocy, 
Dziś zmartwychwstały w całej mocy. 
Wspomnienia szałem upojony, 
'l'ylko twą rączkę jak szalony 
Schwyciłem w dwie gorące dłonie!.: 
Zdziwienie twe zmarszczyło skrome 
I odtrąciłaś mnie wzburzona ... 
A wtedy z głębi mego łona 
IVypadly słowa tłomaczenia: . " 
"Pardon/ ... przepraszam!... przebaczenia / ... 

Jak cz~s znacz~nie słó~ przCl;tienial.. 
Karol Hoffman. 

Muchy W stajniach są straszną plagą dla koni; ażeby 
uwolnić się od nich, naleiy według gazet niemieckich, 
ochraniać i zabezpieczać gniazda jaskółcze i przed
si.ębrać, aby jaskółki wiły gwiazda w stajniach i obo
ntch. Długoletnie spostrzeżenia, czynione w mają
tkach księcia Al brechta austryjackiego, znajdujących 
się na Szlą:zku, w Galicyi i WęgrzeclI, potwierdzają w 
Ilupełności praktyczność i korzyść tego środka. Każ
de gniazdo jaskółcze jest tam przedmiotem troskliwej 
opieki, oprócz tego pod każdem gniazdem przymoco
wuje się deseczka, aby pokarm dla koni nie zanieczy
szczał si~. Jaskółki chętnie wiją gniazda, gdzie tyl
kp przyblta jest podobna deseczka i wyniszczają mu
ehy w olbrzymich ilościach. 

Mr6wki, jako środek wytępienia liszek, używane były 
niejednokrotnie przez dbałych gospodarzy w ogro
dach warzywnych z pomyślnym skutkiem; nie sły
szeliśmy jednak o zastosowaniu tego środka na wy
soką skalę. Dziś mamy do zanotowania fakt, że jeden 
z'postępowych gospodarzy w blizkości Lublina zaob
serwowawszy wielką iloŚĆ liszek na 50-0 morgowej 
przestrzeni pięknego zimowego rzepaku, wypuścił na 
p,ole 12 korcy mrówek, które tak pracowicie wzięł'y 
się do dzieła, że w parę dni zagrożony rzepak uwolm
ły od niebezpieczeństwa. Srodek ten ma być również 
skuteczny przeciw rolnicy-zbożówce. (Kur. Lub). 

. Pamieó u waryjala. Gazety niemieckie donoszą o 
n/l>del' ćiekawym przykładzie zupełnie jasnej i świado-
mej siebie pamięci u wary jata. . .. 

Pewien adwokat napróżno starał si~ fzebranie do
wodów dla potwierdzenia słuszności Ję\lnej ze stron 
której bronił w bardzo zawikłanym vrocesie cywil
nym; wreszcie otwarcie oświadczył, iż llIema żadnej na
dziei wygrania sprawy. Zakłopotani tem biedni kli
jenci adwokata, oświadczyli, iż mogą mu wskazać 
świadka, ale cóż, kiedy ów świadek oddawna już cier
pi na pomieszanie zmysłów.-Adwokat jednakże po
stanowił pomówić z waryjatem. Nikt nie wierzył, że
by człowiek ten był wstanie rozumne dawać odpo
wiedzi; lecz, ku wielkiemu zadziwieniu obecnych, wa
l"yjat tak zainteresował się wspomnieniami przeszło
ści, że powoli, z wielkiem jednak ożywieniem, szcze
gółowo i dokładnie opowiadał o wszystkiem, co wie
dział i co miało związek z rzeczoną sądową sprawą· 
Wykazał on przyczyny, wskutek których rozpoczął 
się ów proces i opowiedział wszystko, co potrzeba 
było adwokatowi do rozjaśnienia potrzebnej sytuacyi. 

T Y D Z I E N. 
strzygnięty został na korzyść dwóch nieszczęśliwych 
starców. 

NOTATKI ASTRONOMICZNE. 

Księżyc obecnie widzimy wśród gwiazd zodyjakal
nej konstelacyi Byka, w czwartek ujrzymy go w Bliź
nięt.ach, a w sobotę w Raku i w czasie tej po niebie 
pielgrzymki zakryje sobą 16 gwiazd, a mianowicie 11 
Byka, 2 Bliźniąt i 3 Raka. Z gwiazd wspomnionych 
tylko 3 wieczorną porlJ: będzie zakrytych, a mianowi
cie 2 Byka w poniedziedzialek, t j. jedna o god. 7 min. 
22 i druga o god. 8 min. 8, tudzież jedna we środę o 
god. 8 min. 43. 

W sobotę, to jest 19 października o god. 8 min. 26 
rano, podług południka piotrkowskiego, przypada o
statnia kwadra księżyca, który tym sposobem przed-
stawi si~ nam z lewą połową oświeconą '1'. J. W. 

OGŁOSZENIA. 

Helena Korsadowicz, zarządza-
jąca przedtem magazynem ubiorów damskich pod fir
mt J. Goebel w Piotrkowie, otwiera w dniu 15 paź
dZiernika własną pracownię przy alei Aleksandryj-
skiej w domu Kamockiego. (70-1-1) 

Folwark do sprzedania 
w Dziewulinach, w glebie pszennej, w części żytniej, 
składający się z """łók 1:rzech, w których mie
ści się łąk dobrych d"""ukośnych 
:mórg 12. 

O cenie można się dowiedzieć na miejscu bez po-
średnictwa osób trzecich. (69-3-1) 

N 
owo przybyła Z KRAKOWA Bronisława 
Bosakowska, przyjmuje wszelkie roboty, w 
zakres li:ra"""iecczyzny darn
IiIkiej "W"chodzące, jak również i 

bilieznę. Mieszka przy ulicy Odeskiej, pod :NI 40 
w domu Marszyckiego, na górze, od frontu. 

(71-3-1) 

Ogród owocowy i warzywny 
ze SZPARAGARNIĄ do 
wydzierżawienia na rok 187%. Wiadomość 

u L. Chodźki. 

N
owo przybyła rossyjska da:rna, 
szlachcianka, życzy sobie w jakim uczciwym 
domu dostać miejsce towarzyszki, gospodyni 
lub zarządczyni całem domem, b~dź to w 

Piotrkowie bądź na wsi. Bliższa wiadomosć na By
kowskiem-Przedmieściu, w domu Itnera, w mieszkaniu 
Basińskiego. 

II
PillBlłw.Jl 6JrarOpO)l;HaJI pyccuan )l,a1l1a 
lKeJraeT'1> lJMtTb M:IICTO 11'1> xepOllle~['1> )l;OM:II 
XOBJlrum lUK 9KOHOMRlI rum )l;oMoyupanK
TeJ[J,HlH~bI, ROMIIaHbOHKK K KacTeJrlIRlilll a)l;:IIcb 

K 11'1> OT'1>ta)l;'1>. Ha B.bIKOIlCROM'1>-IIpe)l;~reCTiu, II'}', )1;0-
Mt IOTHepa, 11'1> RBap. BaClIHCKaro. (72-1-1) 

Józef Filipecki 
Pomocnik Adwokata Przysięgłego przy Sądzie Okrę
gowym Piotrkowskim, otworzył kancelaryję Obrońcy 
w Piotrkowic w domu SS-rów Markowicza przy ulicy 
dawniej Warszawskiej . (8-5) 

Drzewek gruszko'wych i ja-
blonlro,uych wyborowych gatunków, w wie

, 1. rl ku od 2-ch do 7-u lat, nabyć 
można u Nowickiego we wsi Nosalewice pod Przedbo-
rzem. (62-3-3) 

Niniejszem mam honor zawiadomić, że 
życzący sobie nabywać 

Wykupne Bilety Rekruckie 
na uwolnienie od cią.głej służby wojskowej, 
mogą po zakup takowych zgłaszać się do 
NATANA MAJZLA w ŁODZI, na ulicy 
Cegielnej Nr. 1403. 
(53-4~4) NATAN MAJZEl. 

P
0ttik Od. frontu z oddzielnem wejściem, jest 
do wynaj~cia każdego czasu przy ulicy Ro
kszyckie.i2..w~domu Zomera Xg 190.-Tamże na
być możIfa pp;rę prawdziwych kanarków, pię

knie śpiewających. 
WiadomośC na l-m piętrze. (64-3-2) 

P ORTRETY olejne (olejodru
ki) Papieża Leona XIII w ramach zło
conych po rs. 2 i 4, oraz fotografij e 

po kop. 15 i 30, do nabycia w księgarni 
L. Chodźki w Piotrkowie. 

H~~E1 WI1EŃ~KI 
"W' PETROKO-W-IE 

przy ulicy Petersburskiej (Kaliskiej), został nowo odre
st~urowany i o kilkanaście numerów powiększony; po-
1\ I ~kszone również zostały stajnie i przyjęto liczniejszł 
służbę· Tym sposobem wselkie wygody, czystość l 
szybka usługa, w połączeniu z takiemi dogodnościami, 
jak RESTAURACYJ1\, i HANDLEM WIN W. Zale
skiego, oraz CUKIERŃIĄ J. Rachalewskiego, znajdll
jącemi się vis a vis i obok hotelu: dają osobom prywa.
tnym wszelką gwarancyję wygodnego pobytu w tym 
hotelu, przy stosunkowo niższych niż gdzieindziej ce
nach. 

(55-4-4) KAR li Ń S K I. 

2 
POKOJE KA -W-ALER 
SKIE lub 2 POKOJE z ku
chnią. do wynajęcia każdego czasu. Wia
domość w księgarni L. Chodźki. (5-5) 

Oyonizy Skórzalski 
ADWOKAT 

Przeniósł swą. KANCELARYJĘ do domu.AN
FIŁOW A na Stary Rynek w Petrokowie. 

(67-4-2) 

UWIADOMIENIE!!! 
Z powodu obecnego mego wyjazdu do miasta l.o

dZl na jesienny sezon lekcyi "tań.ca, ma.m za.
szczyt uprzejmie prosić interesujących się powlż
szemi lekcyjami w Piotrkowie, ażeby z zaufalllem 
swojem do dnia 1 Stycznia nowego roku łaskawie ocze
kiwa6 .m!lie ra~z;rły, w którym to czasie niewątpliwie 
będę JUz nl!. mieJscu. 
(62-3-2) Z uszanowaniem J. JAŚNIEWIOZ. 

W
e wsi Przygłowie jest do sprzedania 65 
morgów ziemi ornej, w połowie pszennej, w o
łowie żytnej, pl'zytem ogrodu i łąki około ~u 
morgów, pastwisko wspólne morgów 32 i pół, 
dwa domy mieszkalne i wszelkie budowle go

spodarcze, wszystko nowo odbudowane. Otlległośó 
od ~iotrkowa wiorst 8, od Sulejowa. wiost 5, przy 
SZOSie. 

1Viatlolllość w Piotrkowie u niżej podpisanego. 
(65-3-2) St. KARLIŃSKL 

PHACOWNIA 
JOZEF A IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 

PREMIUM DLA PRENUMERATORÓW 

BIESIADY LITERACKIEJ, 
w formie adystycznego drzeworytu podług rysunku 
zrobionego na miejscu, w Dreznie, wyszło z druku l 
jest do odebrania w kantorze wydawcy. 

Na koszta opakowania i przesyłki prenumeratoro
wie zechcą nadesłać kop. 35; zastrzeżenie to robimy 
przez wzgląd, aby obraz tak p,amiątkowy nie uległ zni
szczeniu lub zatraceniu w Rrzesyłce przy numerze ja
ko dodatek, za co wydawca odpowiadać nie może. 

Biesiada Literacka po ukończaniu o
powiadania historycznego J. I. Kmszewskiego p. t. 
WILCZEK I WILCZKOW A, pomieści powieŚĆ T. T. 
Jeża. p. t. ZABŁĄKANY, po powieści "ZA HONOR 
MĘZA «, powieść z hisz~ańskiego "WOLNY i NIE
WOLNIK". Oprócz dZiału belletl'estycznego BIE
SIADA LITERACKA zawiera artykuły popularno
naukowe, nowości bieżące krajowe i zagraniczne, prze
glądy polityczny i handlowy, pytania naukowe, kor
respondencyje, życiorysy, rebusy, szarady i t. p. W 
każdym numerze są oryginalne rysunki lub ilIustra
cyJe podług obrazów polskich i zagranicznych art y
stow. 

Cena BIESIADY LITERACKIEJ: w Warszawie 
rocznie 1'8. 4, półrocznie rs. 2; na prowincyi rocznie rs. 
5, półrocznie rs. 2 kop. 50. 

Pieniądze przesyłać należy wprost do wydawcy pod 
adresem "J. Unger, Nowolipki Nr. 3-w Warszawie". 

Uwaga. Do premjum mają prawo wszyscy prenume
ratowie dotychczasowi, a z nowoprzybywających tylko 
roczni lub półroczni. (57-3-3) 

W czasie opowiadania wymienił nawet dwie osoby, 
które słowa jego potwierdzić mogły. W kilka dni je
dnak po tej rozmowie chory znowu wpadł w obłąkanie 
i wkrótce umarł. Wszystkie przez niego podane 0- DO cukierni RACHALECKIEGO w Piotrkowie Do dzisiejszego numeru dołą.cza się ciąg 
bjaśnienia okazały się prawdziwemi aż do najdro- potrzebni są uczniow-ie z dobrą reko- d la (k 15) ., E D d 
bniejszych szczegółów. Odnaleziono wskazanych przez mendallyją i ze świadectwem z ukończenia a zy ar usz pOWIeśCI rnesta au et'a 
niego świadków i przy pomocy ich zeznań, proces roz- przynajmniej dwóch klas. (68-3-2) p. t. "Na zgubnej drodze". 
~------~~~~------~----~----~--------

,lI.o3BOJleHO n;eH3ypolO. ' W" drukarni L. Chodźki "W" Pio"trko-wie. 

Redąk"tor i 'Wyda-wca Miro.ła-w Dobrzad.lłki. 
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