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za l razowe po kop. 5 za wiersz (Bó
liter) lub za jego miejsce.
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za 2 - 40 razowe po kop. 4 za wisrsl.
r8. 40 kop. 40
rs. 2 kop. 20
rs. 1 kop. 10
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za 5 -10
za 11 i
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Ka~tor. główny i ekspedycyja w biurze Redakcyi, przy placu Bernardyn~kiI?- W d.omu ~nfiłowa. --;- .Ogłos~enia, oprócz Kantoru GłÓwn.
przYJmuJą: kSlęgarma L. Chodzki w PIOtrkOWIe -agentura Raj ch-

vy

man i Frendler" W arszawie, - L. J anisze~ski W Łoddi i księgarma L. Kohna w Częstochowie.
W-YCHODZI

.00 REOAKCYI.
Przypominając szanownym prenumeratorom, że czas iuż składać prenumeratę za kwartał 2-gi r. b., donosimy, iż po ukończeniu
w przyszłym miesiq,cu obecnie drukt~ącej się
W dodatku powieści, rozpoczniemy niezwło
cznie druk "Kapitana Goutansat~" powieści
Gaboriaz~, .z cząsów ostatniej wojny francusko-pruskiej.

KILKA SŁÓW

o POWIĘKSZENIU OSWIETLENIA ULIC
JY.(

ogłosu".

I .A. S T .A._

Przed kilkunastu dnianai w miejscowym
magistracie postawiona była sprawa wzmocnienia. oświetlenia ulic miejskich. Sprawa
ta, jak wiadomo, już się agituje oddawna, a
coraz w odmiennych wyłania się fazach. Miasto od powiększenia światła nigdy się nie uchyla; wzmocnić oświetlenie, stosownie do
realnych potrzeb i zasobów, gotowe jest
w każdej chwili; z kapitalniejszą wszelako
przemianą. chciałoby (i według nas bardzo
racyjonalnie) wstrzymać się do czasu, aż byt
jego ustali się stanowczo. Miasto bowiem
nasze nie jest ani handlowem, ani przemysłowem, a przy tern we wzmiankowanym kierunku nie przewiduje się żadna przemiana
w blizkiej przyszłości; treść miasta, j ak dotąd, stanowią biura dawniejsze i nowo przybyłe. Wiadomo także, iż dwóch instytucyi,
kompletujących organizacyję sądową, a dla
miasta i okolicy nadzwyczaj ważnych, t. j.
hypoteki i oddziału towarzystwa kredytowego, dotychczas brakuj e; dopóki zaś te działy
w mieście się nie zainstalowały, dopóty miasto ma pełne prawo, a nawet obowiązek spogllłdać w swą przyszłość z pewnego rodzaju
nieufnością. Maj:j.c bowiem nawet z szerokiego świata. w zbytkowych ulepszeniach
niezachęcające ryzykownych kroków przykłady (upadek Florencyi po przeniesieniu
z niej stolicy), mieszkańcy z więbzemi a
mniej koniecznemi wydatkami zmuszeni są
rachować się skrupulatnie, tern bardziej, że
stopniowy i oględny rozwój w każdym zakresie bywa zawsze najpraktyczniejszym i
pod względem korzyści najpewniejszym.
Wracając do oświetlenia, przypominamy
sobie, iż jednocześnie z ustaleniem okręgo
wego sądu, dodano w mieście latarni 60; obecnie, chociaż miasto od tego czasu wielkich
nie zrobiło postępów, a co ważna nie upewniło
się pod względem swego przyszłego bytu,
ząda się nowy w oświetleniu dodatek, pl'zytern bardzo wysoki, bo wspólnie z przemianą
starych około sto (podobno ze znaczną przewyżką) latarni wynoszący.
.
O ileśmy słyszeli, radni miejscy przy rozpatrzeniu t~j sprawy, wziąwszy na uwagę
wszelkie okoliczności, a nawet i tę ewentualilOŚĆ, iż oświetlenie miasta gazem, lub innym

Cena

Prenumeratę przyjmują:

więc~j

2

pojedyńczego

Kantor Gł.; księgarnia Chodźki w
stochowie, oraz:
W Częstochowie W. Zieliński.
w Łasku
" Janiszew~ki Stan.
w Łodzi
w Będzil~ie
»Szołowskl Teodor.
w Radomsku
w Brzezmach
» Hłasko Antoni.
w Rawie
w Dąbrowie

KAŻDĄ

3

numeru kop. 7 i

"
pół.

Piotrowie; Kohna. w Czę~
W. Gustaw J urkowski
"Janiszewski Leopold.
» Ruszkowski Erazm.
"Wesołowski Antoni.

NIEDZIEL:Ę.

ulepszonym sposobem, bynajmniej nie nale~
ży do zamiarów zaniechanych, chcieliby przy
obecnym dodatku mieć właśnie na uwadze
możność i to W razie ustaletlia bytu miasta
zapewne nie bardzo daleką., takiego ulepszonego oświetlenia. Wychodząc więc z potrzeby nowego dodatku, jak również mając na
uwadze, ażeby wydatki wcale pokaźne na ten
d~datek mogły być stosunkowo racyjonalnenu, radni jednozgodnie, jak nam opowiadano, wyrazili przekonanie:
1) A.by wzmocnienie oświetlania zaprowadzać stopniowo, t. j. w roku bieżącym dodać latarni 26, przez co liczba wszystkich doszłaby do 130, co dla naszych potrzeb jak
na teraz wcale byłoby wystarczającem.
2) Ażeby słupy do nowych latarni dać że
lazne, przy tern wewnq,trz wydrążone, według
modelu warszawskich, a to w celu, aby z tych
słupów można było skorzystać przy zaprowadzeniu oś~etlenia gazem naprzykład. Do
zapro,,!adzema słupów żelaznych skłania jeszcze I ta okoliczność, iż są u nas ulice, na
których wskutek wilO'oci słupy drewniane
będą gniły bardzo prędko; cena tych żela
znych
20
.słupów
d
(dniema . być wysoką
k
5- bo okolo
. rs. Je en . l'ewmany . o 010 ); wszystko
W:1ęc przemawIa za stopruowem wprowadzemem słupów żelaznych.
3) 4~~by stare latar~ie W roku bieżącym
zostawlO Jeszcze bez zmIany _ zabrać je tylko na ulice bardzo malo ruchliwe.
4) Usunąć stare latarnie z ulic: Moskiewskiej (Bykowskie Przedmieście) i Nowogrodzkiej (Warszawilkiej); oświetlenie na
tych ulicach, jako ulicach trochę większe o
z wieczora ruchu, wzmocnić latarniami d~' na pl aeu
danenu' , postawl'ć 2 - v'J l at
arme
przy wyjeździe do Wolborza, dodać jedną na
targu mlecznym, zaś staremi wzmocnić tymczasowo oświetlenie na ulicach: Sulejowskiej
Sł?~iańskiej (Kr~kowskie p~ze~mieście), Ode~
sklej (Rokszyckle PrzedmIeŚCIe); postawić
r~wnie.ż ~o jednej fatarni za przejazdami kol~Jneml, Jak rówmeż na rogu nowej, zupełme dotąd bez żadnego ruchu i pustej ulicy
(po za bankiem).
5) Przy następnym dodatku przerobić 40
latal:ni starych, czy to zupełnie wraz ze słuparnI, czy tylko tymczasowo zostawić stare
żelazne slupy, a zawiesić na nich nowe zknotern okrągłym latarnie, stosownie do prędszej
czy też więcej spóźnionej nadziei na zaprowadze~ie ~wi~tl~nia. gazo~e~o.
ZdaJ~ nam SIę, IŻ postawleme w ten sposób
kwestyl ma za sobą wszelką. racyję. Przy takim sposobie postępowania ani poniesiony
przez kasę miejską wydatek, ani też przybywającyprzezzwiększoną ilość latarni dla mieszkańców ci ężar - nie będą dotkliwemi, a
wreszcie, w razie zaprowadzenia oświetlenia
gazem nie będzie wyrzuconą bez żadnego celu i bez koniecznej potrzeby dość znaczna
suma.
Zewsząd się słyszy o fatalnem rozporządzaniu się ziemskiemi czy też miejskiemi funduszami, dlacze~óżby i na.sze miasto miało
podążać w te tropy?. Ufamy, że światła władza oględność i wyrachowanie uwzględni.
Festina lente...
Gdyby kto jeszcze zechciał dopilnować,

ażeby w latarniach obecnych knoty przy zapalaniu wysuwano jak się należy i do latarni
nalewa.no potrzebną ilość nafty, to i wtedy o
część trzecią przynajmniej przybyłoby świa
tła. I wielka ilość latarni przy złej ich obsłu
dze wielkich korzyści nie przyniesie, a zniewoli tylko do ponoszenia nadmiernych cięża.rów.
G ...

yvIADOMOŚCI U~ĘDOWE.
Najjaśniejszy Pan,Naj miłościwiej dozwolił nosić ordery, u~zielone pt;zez k~6la pruski~go, JW. GubernatoroWI pIOtrkowskiemu Jenerał - lejtnantowi Kahanowowi
koro.ny pruskiej klasy Z-ej z gwiazdą: i naczelnikowi
powiatu częstochowskiego, majorowi Kaszerynillow
orła ~~e~·w.0~ego klasy 3-e).. . . . .
'

NajJasmejs~y Pa~, .naj!lllłosCIWl~J udzielić raczył
~upcom ł6dzk~m l-ej gtldYl KarolOWI SzaJblerowi, order
sw~ęte&:o Stamsła:va klasy. 2-ej, i drugiej gildyi Lu-

dWikOWI Gromanowl, za uaługl okazane przez nich towarzystwu opieki nad żołnierzami ranionymi i chorymi.

yvIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
- Wybory członków rady nadzorczej i naczelnika straży ogniowej ochotniczej, dziś o
godzinie 3-el z południa, wsali p. SkibińshleOl

gON'

b .
d
potrze ujemy, z aje się, przypominać
wyborcom, aby główny wzgląd mając na dobro .instyt~lCyi, starali się powi~rzyć losy jej
!udzIOm metylko ~obl'ych Ch,ęCI, ale energit
I .cZhljJlu·lMa~o mI Ó.WIĆ a dużo. dZIałać; działa~po
ClC ?, a e CIą.g e I skutecz~Ie - oto właŚCIwa
dełwlza · Byłodb y bardzodPozą.~aneil!ll' aby przysz
a ra
. k
' a na..zorcza,
ól z. awała o e możnOSCl
J~ naJ?Z~Ś~leJ og ?~I sprawę ~ swy~h p~
anotlen I czynnosCI, oraz prze stawIała blan! asy.
- Sprostowanie zdania. Zdarzało nam się sły
szeć zdanie, iż niby to złodzieje dlatego u nas
kradną, iż nocne ~~~etlenie uli? nie jest do:
sta~e?zn~m: PomlJ~Jąc wszys~kle wlęk.sze ~
lepIej oswletlon.e mIasta, gdZIe złodZIejstw 1
rabunk?w rówmeż nie bl'aknie, przypomnij~y sobIe z naszego życia, iż w mieszkaniu
meboszcz:yka dr: Koczor..kradzież popełnioną
została wsró~ blał~go ~ma; . sklep Bartenbacha., zegarmIstrza I LejzerkI, okradziono na
ulicy ośvyietlo~ej u n~s najlepiej i zupełnie dos~at~~zme, t. J. na UlICY. Peteraburgskiej (KahS~leJ); akle.p:- futramI, przed ro.kiem .okradZIOny równlez w war?~kach o.śW:latlerua dobrego, a co ważna w mIeJscu naJwlększegoru
chu; ~o. sklepu żelaznego Goldbluma zabrał się
zło~zleJ przy dobrem oś.wi~tl~niu, a Orłowski ...
takzemepoomackuzwlęzlemawędrowal? Dowód t.o tylko ,!ielkiej czelności.i zuchwałości
rabUSIÓW, a mgdy tego, żeby Jedyna i przeważna przyczyna leżała w niedostatku... lat~I'Jli?wego światła. Pod~bnego rodzaju zdama, ~ bez namysłu w'ypowladane, mogą nieraz
wywlel:ać. bardz? mekorzystne ~kutki, dając
nawet I klerowniko~ :vładzy medostateczne
o rzeczJ: wy?braz~nw. Prze~ewszystkiem
ro~v:ag.a l SUilllennosć, a .wtedy ! władzy ła
tWleJ UJąĆ potrzebną do kierowmctwa nić...
- Mieszkaniec piwnicy. W mieście tutejszem
jeden z właścicieli małej poseeyjki na Ro~
16
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kszyckiem Przedmieściu (Odeskiej ulicy), dnie i wyraziście, a forma zewnętrzna, opraniejaki B., po zwaleniu starej chatki, urzą- cowana z zadziwiającą starannością, odznadził sobie przybytek w malCJlkiej bez żadne- , czata się powabną wykwintnościąl!tylu,. tlalek:}
go okienka piwniczce. W tej piwniczce na . wszelako od przesady i napuszonośCI. DoRegulamin stowarzyszenia właścici eli domów w Dreznl.
kołkach wsparto dwa słomiane posłania-je- i chód przeznaczony został na niezamożnych oprócz przepisów policyjnych,wzywa do spełnienia zodno dla B., drugie dla starej jego matkij uczniów. Pragnęlibyśmy w sali resursowej bowiązalI wiQccj szczegółowych w interesie i dla bez.
w kąciku stoi piecyk. Przed miesiącem B. częściej słyszeć podobne odczyty i dlatego pieczeństlYa samych mieszkaJlCÓW domu, jako też dla
lttrzymama porządku; każdy lokator bez osobnego
złamał nogę i pozostaje VI' swej norze nie wartoby, aby zarząd postarał się o więcej ?Świa~czenilt, ~bowiązllje .się dokładnie zachowywa6.
wychodzą.c z niej wcale; propozycyi pobytu takowych, nie dopuszczają.c wszelako, jak to I.spełmać przepisy ~RstępuHce; w przeciwnym zaś r8ow szpitalu, nawet pobytu bezpłatnego, przy- bywało dawniej, rozmaitych zarozumiałych zle ręczyć I o.dpowladać 7;a wszystkie szkody, którll
jąć nie chce. W tych zaś dniach traktował o nieuków, którzy niefortunnemi występami mogłyby wymknąć z zamedbama tychże przepisów
przez mego lub przez osoby należące do jego gosposprzedarz swej własności za rs. 600!.. Na dyskredytują tylko ideję prelekcyj.
darstwa:
usunięcie upa~·te~? i schorzałego B . z piwni_ W Częstochowie dnia 10 b. m. i r . spali- §.1. ~achowy.wać .w~ią~ należy jak największą 0cy, chybaby;Jakls wpływ. w~wr~eć wypada- ro się sześć stodół po za starem miastem; ra- s troznosć z ogmem I sWlatłem; a zatem przedmioty
względem ogniowym niebezpieczne, przechowywa6
ło? .. . nasz prywatny na mc SIę me przydał.
tunek był prędki i energiczny, pomimo tl'U- pod
wolno tylko za .z~zwoleniem gospodarza domu lub jego
- Wzrastanie wydatków na życie. W pe- dności, jakie sprawiał gwattowny wicher. zastępcY, w m18Jscu przez tegoż na ten cel wekaz8o~
nem.
wnej rodzinie, nie zmieniającej byna:jmniej Przyczyna pożaru niewiadoma.
§ 2. Popiół, należycie ostudzony, jako też wszelkie
try.bu. ż.ycia, wyd~tki domowe, t: j. na żyw_ Sprzedaż posesyj. Nieruchomość Nr. !nne odpadki g:ospodarskie, z wyjątkiem słomy, oraz
n08ć,swla~ło, opał l. usługę,~przeCIą.gu trzech 77 i 78 w Nowym Rynku, niegdyś do mał mnych przedmlOt6w łatwo palnych, wolno wysypywa.ć
lat.ostatlllch stopmowały SIę ;V sposób nas tę- żonków Kin należą.ca, ostatecznie przeszła tylko do dołu na ten cel przeznaczonego, nakrywajlj:C
pUJą.cy: rok 1876 kosztował 5~0 .rs., r~k 1877 na własność Józefa Sochorskiego za rubli należycie otwór tegoż za każdym razem.
§ 3. Na strychy w nocy wchodzić wolno tylko w r8o~
- ?60, rok. 1878-620, ?zyh maczeJ, prze- 5,000. _ Nieruchomość Nr. 288 przy Byko- zie naglącej konieczności i to z latarnią dobrze zamywyzka wro~u przedostatmm ~~s~ła do 30. rs., wskiem Przedmieściu, przeszła na własność kaną; nie wolno na nich nikomu sypiać.
a w ostatmm do 60 rs. Rozlllca w CIą.gu Maurycego Winera za rs. 4,390. - Plac pod § 4. Ci lokatorzy, którym oprócz mieszkania odnaczęść strychu na wyłączny użytek, obowiązani s~
dwóch lat rs. 90!
Nr. 397, przy ulicy Targowej położony, prze- jQto
część tak~wą o~zyszczać ze śni~gu naleciałego i go- Praca dzieci i kobieŁ w zakładach przemy- szedt na własność J akóba Ozycloty za rs. spodarZOWI albo Jego zastępcy mezwłocznie donosić
słowych. Pod tym tytułem wyszła z druku, 75. - Nieruchomość Nr. 330 przy ulicy Je- skoro tylko dostrzegą, że dach jest uszkodzony i ż~
nakładem redakcyi "Gazety Przemysłowo- rozolimskiej, przeszła na w.łasność Dawida deszcz zacieka, ażeby można było zarządzić naprawę
potrzebna.
Rzemieślniczej", broszura p. Aleksan. Mako- Fisza za rs. 2,787.
§ 5. Klucz od bramy lub sieni domu tylko za zewieckiego. Autol' wylicza przepisy prawo_ Drobn~ srebrnI! monetę z XV i XVI stu- zwoleniem g~spo.darza wolno sobie ka~ać dorobić; gdydawstw: angielskiego fl'ancuzkiego i niemie- lecia, w ilości sztuk 129, znalazł włościanin by klucz t~kl zgmą.ł, nal~ży zaraz dac o tern znać go~
kt6ry w razie potrzeby każe zamek zmIeckiego, regulujące pracę dzieci i niewiast wsi Mim'zno, gminy Budziszewice, powiatu spodarzowl,
nić na koszt lokatora.
w fabrykach i dozwalające przyjmowania rawskiego, Józef Deredas, przy kopaniu dołu § 6., Unikać trzeba: wszelkiego zanieczyszczenia. wydzieci tylko od pewnego wieku, np. 12 lat, na podwórzu własnym. Pieniądze te odesła c~odkow, a g~yby SIQ to zdarzyło, należy je natychoraz ogranicza:iące ilość godzin ich dziennej no do komisyi archeologicznej w Peter- miast usuwać l otwory zawsze nakr.vwaĆ starannie .
. , § 7 po. kloak ni~ 'Y0l.no ni.gdy wlewać pomypracy. Pan M. wykazuje przytem brak ta- sburgu.
JOw, am tez wrzucać sIlnem, popIOłu, odpadków siokic!l przepieów u nas.
my i t. p. R()wnież nie wolno do zlewów wlew~ć nie
Ze kwestyj a jest ważna, potrzeba miesza- Pokłady węgla kamiennego odkryto w d. jn~eg~
prócz pomyJ6w i należy utrzymywać je odponia się władzy w czynności właścicieli fa- 11 (23) lutego w gminie OŻRrówce, w powie- wledmo czysto, w miarę potrzeby popłókiwać a wylebryk, o ile te są wyzyskiwaniem słabych ko- cie będzióskim, w ziemi nalezł}cej do hr. waj~c pomyje ~waża~, ż~by ztąd nip. powsta~ała wilgo~ obok Olch l'pO~ nIemI. Podczas mrozów, zapobienieczna, nikt sporu nie 1'0b ij idzie ty lko o to, Gwido-Hankel von Donersmark.
- Zeszyt "Ateneum" za mi esiąc marzec r. b. wyszedł gaJąc zamarzmęmu zlewów, wolno do nich wylewać
że u nas, gdzie inicyjatywa prawodawcza
tylko w czasie oznaczonym na ten cel przez gospoi zawiera:
darza.
spoczywa w ręku władzy, społeczeństwo ma- z druku
"Polska wob ec wybuchu wojen husyckich", napisał
§ 8. Sohody, korytarze i sień, muszą być codzień zało bal'(1zo może dla tych biednych małych Stanisław Smolka (dokoiIczeni e). - "Krzyż nad ot1n/l/':yn6w uczynić. Pomimo to, zadaniem chłanią", studyjum kobiece, przez D eotymę (c. d.).- m~ecione przed. godziną .... '!' rana, !l' co sobota umyte
ghnką, ale dopiero po godztme .... wieczorem; równiei
prasy będzie od czasu do czasu poruszać po- "Drobna szlachta w Królestwi e" , napi s ał Władysław co sobota qc~yszczać należy': okna sc40q6w i sieni, oraz
Smoleński (c. d.). - ,,0 wychowaniu młodzieży " przez
wyższe pytanie, jak i wiele innych jemu
R. A. - "Ze sfery plastyki" Wojci ech hr. Dzieduszy- p.or~cz~. SClan schodów.. korytarzów lub ganków i
podobnych, w nadziei, że może głos jej doj- cki: 1) Ateny, str. 304. - 2) Studyja estetyczne, str. ~Iem me woln? uszkadzac, a w miarę potrzeby n8.leży
omIatać .
dzie do uszu tych, co mają prawo inicyjaty- 272 (Lwów 1878). Przez Piotra Chmielowskiego.- Je §z 9kurzu
.. Dywany i t. p. trzepać wolno tylko .na podwó"Z
dziej6w
języka
polskiego".
,Objaś
ni
enia
do
rozprawy i wywoła przekonanie o konieczności pe W. W. Makuszewa p. t.: "Slltdy wpływu ruskiego rzu, me zaś przez okno albo na. schodach' jako też wownych pod tym względem Ul'z~dze{J. Z tego wy
g61~ nie wolno nic przez okno wyrzu'cać lub wylena piśmi ennictwo sta.ropolskie", wydrukowanej w cza- wac.
punktu zapatrywania nie można nie pochwa- sopi.§mie rosyjski em "Sławiańskij Sbornik" (tom 3),
§ 10. Piłować lub rąbać drzewo, albo w~gle rozbilić pracy p. Makowieckiego i nie zalecić napisał Ad. Ant. Kryński (dokończenie) . - "Bitwa pod
jać wolno tylko w miejscu przez gospodarza na ten cel
przejrzenia jej szerszemu kołu czytelni- Grunwaldem" Jana Matejski, przez Wojaiechą, Dzie- w~kazanem, które po .ukończonej robocie trzeba. oczyduszyckiego. - "Krytyka". - "Kronika miesięczna".
ków.
ŚClĆ;. w ra~l~ noszema .drzewa lub wQgli, nabywca
Ze. zyt "Niwy" za, pierwszą: połowQ marca r . b. wy- tychze pOWIOIIlll natychmiast usunąć zanieczyszczenie
Byłoby do życzenia, aby w naszej guberz druku i zawiera:
sieni.' schod~w i.k.o rytarzy lub trank:ów, kt6reby ztąd
ni, gclzie z powodu wielkiej ilości fabryk szedł
"Dwa podl'Qczniki szkolne do nauki dziejów (Beliar- wymkło. Rowmez przy noszenlll wody uważać na. to
kwestyj a o której mowa, ma żywotniejsze, minowa i Rozdestwenskiego)" przez St. Ornowskie- pilnie należy, a.żeby niezalewać sieni, schodów i koryaniżeli O'dzie indziej znaczenie, ktoś z osób go. - "Obecny ruch literacki w Chorwacyi" przez tarzy lub ganków.
Br. Grabowskiego. - "Anarchija ekonomiczna w Eu§ 11. Dr~wi od domów i od ~gr~du należy, jeżeli bymających dostęp do statystyki urzędowej, po- ropie"
przez li. Elzenberga. - "0 powieściach '1'. '1'.
dał wiadomości o stanie dzieci i kobiet w fa- Jeża, z rzutem oka na powieść w og6le" (dokończpnie) ły przymkmęte, przymykać, a Jeśl! były na klucz zamknięte, również na klucz zamykać.
brycznych zakładach, ilości ich i zwyczajach, przez E. Orzeszkową. - "Krytyka: Wolter w stuletnią § 12. Nie wolno stawiać ża'dnyah przedmiotów w sieoraz powiadomił co do wieku, od jakiego fa- rocznicQ jego śmierci! A. SwiQtochowskiego. Rousseau ni, dziedzińcu i na schodach.
~ 13. D?~ zamy~a się w lecie o godzinie .... , w zimie
brykanci przyjmują dzieci do roboty i o licz- w stuletniąrocznicQ Jego śmierci, P. Ohmielowskiego."
Ocenił AJ. Rembowski. - "Sprawy bieżące" przez J. zas. o .godzIOIe .... wlecz5lrem. przwi wchodowe do pibie godzin dziennej pracy. Polecając gorą SoplicQ.
- "Ruch literacko-na.ukowy" przez P. Chmie- Wll:IC I do strychu powmny byc zawsze należycie zs.mco tę statystyczną kwestyję naszej gaberni lowskiego. - "Rozmaitości".
kmQte.
panom urzędnikom administracyi, oświadcza - Rs. dziesicć na korzyść biednych uczniów § 14.. Unikać należy hałasów dziecięcych jako też
my się z gotowością pomieszczenia wszelkich tutejszego gimnazyjum złożone na ręce księdza kano- wszelkiego rod~aju kł6tni w sieni, na dziedzińcu i t. d.
kładZie s~ę za wa.runek, iż służącym nie woldanych, dotyczących tej materyi w" Tygo- nika Wojciechowskiego, prefekta gimnazyjum, między Zarazem
no zatrzymywać Się bez zajęcia w sieni na schodach
dwóch uczniów rozdzielone zostały.
dniu".
albo w bramie.
"
§
15.
Ażeb~
nie
narażać
spoczynku
nocnego
innych
- Bakkar, gra hazardowna, w arsza:wie
- Składki na drzewo. W dopełnieniu obra- loka.rol:ów, umkać należy od godziny lO-tej wieczorem
została zabronioną, z rozporządzema komIte- chunku ze składek na drzewo podajemy, iż wszelkIego zajQc\a spra;viającego hałas.
tu zarządzającego klubami. Gdyby jaki do- wszystkich pieniędzy z siedmiu rozdanych § 16. W pokOjach mieszkalnych nie wolno bielizny
broczynny wpływ powŚcią.gnął praktykę tej- list, otrzymano rs. 155 kop, 85. Naj wyższe ani prać, ani suszyć.
§ 1,7. Jeżeli jest w domu pralnia wspólna, gospodarz
że (};ry i jej podobnych na prowincyi ~ po do- kwoty otrzymano przez pośrednictwo p. Goalbo Jego zastępca zarządza jej użytkowaniem.
mac·h prywatnych... Gra wogóle me mało leń. (60 rs. 97 kop.) i p. Zalesko (44 rs. 37 k. .§ 18. Unikać nal'lży wszelkiego trzaskania dl·zwis..
pochl'ania czasu i zajmuje nasze głowy, a gra Wydano na 28 są.gów drzewa rs. 122 kop. mL
przy tom hazardowna często w dotkliwy bar- 25; rozdano pieniędzmi 25-ciu osobom 1331's.
§ 19.. Psy lub koty mogą być trzym:tne tylko za zezwol~mem go.spoda.rza i powi~ny br:ć usu!lięte, gdyby
dzo sposób wpływa na los całych rodzin, że 60 kop., - razem 1551's. 85 kop.
zdamem tegoz wylllkly ztąd D1eprzYJemnosci l).
już pomijamy pewne zezwierzęcenie samych
W szystkich osób, które otrzymały wspar§ 20. Gospo~!l.rz zastrzega sobie prawo czynienia
adeptów tej bezmyślnej czynności.
cie, czy to w drzewie czy też w gotówce za- potl:zebnych zmian lub dodAtków do powyższego regu(Zdrowie Nr. 4)
- W Cz~stochowie dnia 2-go marca r. b., pisano 220. W rozdaniu drzewa, jak rów- lam mu.
Ze względu na miejscowe warunki wypadałoby
nież
pieniędzy,
przyj
mowało
udział
po
kilka
profesor mi~jscowego progimnazyjum p. Kadodać:
l'ollhtski, miał w sali resursowej pl'elekcyję osób z zaj lllujących się składką,. Spis osób, § 21. Nie wyl ewać żadnych nieczystości przed proO znaczeniu pracy". Prelegent w ramach którym udzielona została zapomoga, lub ich gami, bramami i schodami.
;wego odczytu umiał tyle umieścić zdrowych pokwitowania, a także uporzą.dkowane listy § 22. Przy stlldn~ach nie dopuszczać żadnej dziecin.zabawy, stawallIa •. chodzenia po studni przykryciu
i poczci wych myśli, na tle trafnych obserwa- kwesty, znajdują się u podawcy. Listy do neJ
dłuzszego przy stlldlllach zatrzymywania się, ja.k ró~
sktadek
rozdane
były
w
końcu
grudnia
r.
z.;
cyj życiowych, iż publiczność z wielkiem słu
chała go zajęciem. Sceny z życia skreślone ostatnią. z nich otrzymano 8 marca r. b.
l) Paragraf ten wzięty jest z innego reg'ałamillll t~
A. StrzyżowsM.
były z pewnym naw lit humorem, nader dosakże ru·eldeńskiego.
j

vy

T Y D Z I

:re

Ń.

----------------~~--~-----------------------------------------------------------------------------wnież
wymywania. i zlewania czy to na pokryciu stu- gistracie miasta Rawy, na sprzedaż 233 sztuk drzedni, czy też w jej pobliżu na kroków przynajmniej 10, wa.
Następnago dnia również o godzinie 11, w tymża Sltjakichkolwiek nieczystości, naczyń, mioteł, rogóżek,
śClierek, powozów, prania. bielizny i t. d.
mym magistracie, na sprzedaż drzewa uschłego w 19- Adwokat Przysięgły otworzył kancelaryję w Kieleach,
(3-3)
w domu P. Malinowskiej.
§ 23. Mieć baczność, ażeby miejsce dla spadania si e, lub powltlonego przez burzę.
wody z pompy zawsze było dostatecznie zaopatrzonem,
W dniu 12 (24) marca r. b. o godzinie ll-ej r&no,
ażeby rynsztoki nie były przeprowadzane w pobliżu w magistracie miasta Łodzi, na roboty około naprawy

~~rn U'tI~Ol1rnOl1~~O

studzień.

§ 24. Nie dozwalać budować ciemnych i ślepych korytarzy wogóle, a szczególniej w sutQrynach.
§ 25. Prawidłowo i dokładnie oczyszczać miejsca
ustępowe-razy cztery przynajmniej do roku.
Są to tylko wymagania konieczniejs'l:e, a. wszystkich
znalazłoby się nie mało.
A. S.

pewnych dróg szosowych.
W dniu H (26) marca. r. b., w urzędzie powiatowym
częstochowskim o godzinie 12 rano, na sprzedaż zabudowań przy karczmie we wsi Ługi-Radły w powiecie
częstochowskim.

METEOROLOGICZNE I SANITARNE.
Styczeń

1879 rok.

a) Średnia ciepłota z miesiąca minus 3,26° R., najwyższa dnia plus 6°, naj niższa nocy minus 14,3°; najwyższa doby plus 4,3°, najniższa doby minns 10,7° R.
b) Wilgoć 91,7 (Saussure'a).
c) Barometr 751,6 mIR. (pomiędzy 735 i 758 mm.).
d) Wiatr zachodni z odmianami 11 razy, wschodni
13, północny 6, południowy 2. Cicho 15 razy; zadymka 2 razy.
e) Dni jasnych 1, w połowie i w części jasnych 10,
mgła 2, śniez 12, deszcz 2 razy.
f) OZ011. Brednio z doby 0,82, z nocy 1,3, z dnia 0,340.
Na.tttenie mOCtze 3 razy, Brednie 2 razy. Niezabarwiały
się ozonoskopy podczas nocy 2-ch i dni 20-stu.

składające się

Z 2-ch FOL "W".A.RKÓ"W"

Zawiadomienie.

SPOSTRZEŻENIA

Dobra wlubelskiem

_ _ Akta i papiery pozostałe po zmarłym w dniu g-m lutego r. b. w Piotrkowie
Adwokacie przysięgłym, ś. p. Henryku .Tungowskim, stosownie do uchwały rady familij-

nej, powierzone zostały Franciszkowi Szuch,
adwokatowi. Osoby zatem interesowane ze~hcą. zglol!!ić się do wspomnionego adwokata
Fmnciszka Szucha, zamieszkałego w Piotrkowie w Starym-Rynku, celem bądź to uiszczenia przypadającej od nich należności, bą.dź
też odbioru swych akt, dla oddania ich wybranym przez siebie obrońcom.
(3-~)

OGŁOSZENrA.

-vv gl~bie pszennej -vvysoko -vvyst:erkoryzo-vvanej-z licznemi inwentarzami
żywemi i martwemi, do sprzedania zaraz. - Ogólna
przestrzeń włók 48-w tern lasu bukowego i sosnowego włók 20.-Płodozmian od lat dwudziestu systematycznie prowadzony.-Prześliczne łąki, młyn, stawy
i sadzawki zarybione.-Gorzelnia z uowym aparatem.
Budynki w dostatecznej liczbie przeważnie mnrowane.
Dom mieszkltlny obszerny parterowy, w malowniczem
położeniu.-Park angielski, 2 ogrody owocowe z wyborowemi gatunkami.
TAMŻE

DZIERŻAWA

do

odstąpienia

na lat 11

składająca się

z 4ch folwarków z inwentarzami żywemi
i martwemi. Gruntów ornych, wraz z łą:kami 1200 mor.
Cegielnia, wapiarnia, łOIllY kamienia ciosowego.

Bliższe szczeg6ły

w Redakcyi "Tygodnia."

(3-2)
iniejszem mam honor zawiadomić, iż z dniem
l-go marca 1'. b. w mieście Piotrkowie, Apteospa. doM często, błonica rzadko; czasami tyfus
kę należą;cą poprzednio do SS-rów Rozmarybrzuszny; pod koniec miesi!):ca ostre katary żołądka,
nowskiego, obecnie zaś do W -go Zaborowlub
zap&lenia, katary płuc i krtani.
A. S.
I!!kiego, nabyłem na swą własność, zaopatrzywszy taFRANCUZKA
kową w świeże matel'yjały, jak również specyfiki tak
Dnia 25 lutego r. b. w nasze m miescie, obchodzona krajowe jak i zagraniczne. Otworzywszy przy tern skład w wieku. od lat lO-u d? 15-stu, 'potrzebn.i s~ do konbyła uroczystość 50-letniego małżeńskiego pożycia y.,r od Mineralnych natnralnych i sztucznych, polecam
wersacyl z chłopczykiem 7-letmm, codzlenme po parQ
małżonków LecllOwskich, po odbytem nabożeństwie się łaskawym względom Szanownej publiczności.
godzin. Wiadomość w domu Dra Jaworskiego, obok
w kościele parafijalnym i błogosławieństwie udzieloPałaty, w podwórzu na pierwszem piętrze.
nem przez X. Rusina sędziwej parze, liczne grono naj(Oh. 16)
(3-2)
bliższij rodziny, w części przybyłej na. ten dzień z da(Oh. 13)
(3-2)
lekich stron, składało szanownej parze naj gorętsze ży
czenia wszelkich pomyślności, odbierają;c wzajemnie od
niej rodzicielskie błogosławieństwo. Uroczystość ta
t,em milsze robi na nas wrażenie, że I!!Zd.nowny jubilat
(TERJY.UNA TORZY)
ze BW!!: małżonką oddawna już przebywa w naBzem
mieście, gdzie poprzednio spełniają;c obowi!):zki Prezy- Jest ~o sprzedania w Cz~stochowie przy u!i<ly Panny p<1trzebni są do zakładu garderoby mQzkiej K;Wildenta miasta Piotrkowa, nieustanną pracą i wytrwa- Maryl pod Nr. 80, dom dwupiętrowy narożny o 22-ch czyńskie""o w Piotrkowie, obok restauracyi
łoscią: umiał zjednać Bobie na długie czasy wlicznem oknach frontu, z zabudowaniami i oi"rodem. Wiado- W. Skibińskie~o.
(3-2)
moŚĆ bliższa u właściciela tamże.
kole znajomych prawdziwy szacunek i życzliwość.
(Ch. 20)
(3-1)
(1-1)
L. S.
Panui~ce

choroby.

N

Francuz

Wladyslaw Klicki.

Uczniowie

DO~I ~IURO WANY.

Powszechnie wiadomo, jak cennem lekar-

stwem jest smoła na przypadki kataralne, dycbawiczne, a nawet suchotnicze, wogóle na
cierpienia kanałów oddechowych i płuc. Na
nieszczęście cierpią.cy na takie dolegliwości
po większej części nie używają. właśnie tego
tak zbawiennego dla nich środka, już to z powodu nieznośnego jej smaku, już że przygotowanie wody smołowej nadto ich nudzi.
Obecnie zaś, dzięki szczęśliwemu pomysłowi
paryzkiego aptekarza pana Guyot, wszystkie
te niedogodności zupełnie znikły. Doszedł
on do sposobu zawarcia smoły, odpowiednio
preparowanej, w bardzo cie~ką. i przezroczystą. powłoczkę żelatynową 1 do ukształtowa
nia w ten sposób okrą.głych kapsulek, wielkości pigułek. Kapsulki te zażywają się w
czasie jedzenia, i połykają. się bez sprawienia
jakiegokolwiek smaku. Za dostaniem się do
żołądka, powłóczka się rozkłada, a smota
szybko się mięsza i absorbuje.
Kapsulki te są. bardzo trwałe, tak dalece,
że po napoczęciu iłakona, pozostałe przez kilka ląt nie tracą bynajmniej na swojej skuteczności.

Kapsulki smołowe GUlot'a. stll.nowi~c 1:acyjonalny sposób leczema, me kosztUją W1ęce; J. ak 4 _ 5 kop. dziennie i czynią. użycie
J
l kó
b
wszelkich innych e w z ytecznem.
Jak wszystkie dobre wyroby, tak i te kapsu1ki znalady wnet wiele naśladowców, ale
. Guyot zaręcza tylko za te, które mają. et yP
h
kietę z jego podpisem, w trzech k o l orac wydrukowanym.
Kapsulki Guyot'a, znajdują. się prawie we
wszystkich aptekach.
(1- -1)

Licytaoyje W[unerni Piotrkowskiej,

Ważna Wiadomość !!

POSESY-J.A

P"zy ulicy

Słowiańskt"ej

(Krakowskie - Przed-

W mieście Czę!tochowie w 2-giej Alei w dQmu
mieście) pod Nr. 33.
W -go Maszki, nowo otworzona Warsza W"ska
Jest
do
sprzedania
wolnej ręki. Placu frontu ma
Pracovvnia Bielizny dam!kiaj i męzkiej, ł()kci 90 z OFICYNĄ z w
podwórzu i zabudowaniami
oraz negliżów.
g'oRpodarskiemi, oraz ogrodem fróktowym. Posesyja
Po~i~rzone Bobie obstalnnki wykonywa z całą I!!tata przynosi rocznego dochodu r8. 396 - oprócz ogrodu.
rannosClą po cenach bardzo przystępnych.
Bliższa wiadomość u właściciela Ignacego Krotfala
L. Z. Piaskowska.
(Ch. 14)
(5-2)
w Piotrkowie.
(12-1)
Mam honor zawiadomić Szanowną Publiczność, iż zakhLd mój istniejący lat 25, oprócz wyrobów Rllkawiczniczych, zaopatrzony został w różnego rodzajn

Pies Wyzel

BSRdarz8 Ortopedyczne,

Czystej rasy Cetr, żółty z bia,łemi łatami, zginął
w mieście Brzezinach w dniu 2 marca r. b.
Łaskawy znalazca raczy za, stoBownem wynagI"o- ktńn na zamówienia Ęlodejmuję się na każdą słabość
dzeniem oddać go Rejen"to-vvi Pulińslde jll.k naj spieszniej i naJ akuratniej wykonywać, z czem
D1 u w Brzezinach.
(3-1) się polecam.
Rękawicznik

Feliks Jurczykowski.

SIEWNIK UNIWERSALNY

systemu Bibillorda, mało używany, do sprzedania za
rs. 60 u L. Sojki w Żarkach.
(Ch. 22)
(3-1)

Folwark

w Piotrkowie, Nr. 58, dom W. Lidke.

W

(3-2)

mieście Piotrkowie przy N owym Rynku

i rogu ulicy Moskiewskiej
jest do sprzedania

~~ieruchomość

do sprzedania lub wydzierżawienia wewsiKrzyw&nice,
pOWiecie noworadomskim, guberni piotrkowskiej poło
żony. Rozległy mórg 75 pręt. 46 miary warszawskiej,
z obsiewem ozimowym i jarym, z zabudowaniami go- składa.jąca się z trzlch murowanych domów wartości
spodarskiemi i domem mieszkalnym nowym, z inwen- około 40,000 rubli, przynosząca. dochodu jlrzeszło 10%.
O warunkach bliższych można . powziąsć wiadomość
tarze m żywym i martwym, lub bez takowych.
w kancelaryi Notaryjusza
Szczegóły i warunki kupna lub dzierżawy udzieli firma ~Monopol" w Piotrkowie, albo właściciel folwarku
Go""ole-vvskie",,o -vv Pio"trko-w-ie
Józef Messing, do którego przez Kalisz wStawiBzynie
i n bpitana.
adresować należy.
Nadmienia się przy tern, że folwark powyższy ma odKiryszenko -vv "Warszavvie,
dzielnie uregulowaną hypotekę i że żadnych ciężarów
w domu dawniej Skwarcowa. przy Saskim Placu.
służebności nie ponosi.
(Ch. 21)
(3-1)
(11-7)

Młody Człowiek
zl',jmują;cy się

NOWE

Książki Ludności

w jednej z miejscowych instytucyj rzą
dowych poszukuje zajęcia od godziny 8 rano do goW guberni piotrkowskiej odbywać się będą nastę- dziuy 12, u panów budowniczego, adwokata lub rejen- podług szems,tu przepisanego przez Magistrat, są do
nalt.Ycia w kBi~garni i drukarni L. Ohodźki w Piotrta. Wiadomosć bliższa w kei~i"ltrni L. Chodźki.
'Puj\ce licytacyJe:
(3-2)
kowie.
W dniu 5 (17) IDlltrCa r. b. o godzi.nie 11 rano, wma(3-2)

i.

T Y D Z I E
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NOWO ZALOŻONA

Parowa Fabryka Kapeluszy w Łodzi gubi PiotrkOWI
pod firmą.

F_

Mam .zaszczyt z~wiad?'!lić Szanowul): Publiczność, ie
przy ulICY (Moskiewskiej) Bykowskie - Przedmie~cie
w domu W-nej G:u.ato,,'sldej pod Nr. 234f26i

E~G-ELJY-[A.~N'"_

otworzyłem

Poleca WPanom handlujący~ swoje wyroby. jako to: Kapelusze i czapki fileowe męzkie i dzie, dnne, orll,Z sztumpy (kołpaki) , służące do wyrobu kapeluszy damskich, z których to wyrobów utrzyJ!> muje znaczny wybór na składzie przy fabryce w Łodzi, ulica Targowa NI'. 1287, jako też li W-go
Juljllsza Gutsche, w Warszawie przy ulicy Bielańskiej Nr. 603, w hotelu Lipskim.

SKLAD

Trumien rVletalowych

~~~~~~~r~~~~i~~~r~~~~~~r~~~~~
(3-1)

rÓŻnej wielkości, wyrobu krajowego, kt6re sprzedaj~
od ceny Rs. 9 do Rs . .100.
Pr,ócz tego posiadam z~aczny zapas drewnianych na.

~~~~~~~~~~@

~)

\?
,.

Przedsiębierstwo Asfaltowe

~

Fabryka Tektur Asfaltowych ogniotrwałych, oraz Fabryka Posadzek
i Dach6wek cementowych

Z1

T;

r

pod firmą

J_

F

~

A. -eT L_

W WARSZAWIE.
Wykonywa wszelkie roboty w zakres przedsiebierstwa wchodzące, jako to: wylewa Asfaltem,
kryje dachy tektur~ smaruje lakiem lub smołą dystylowaną angiels., przerabia i reperuje takowe. Na
składzie posiada. TEKTURĘ,A8faltow~ w najlepszym gatunku, którą sprzedaje na role, LAK i SMOŁĘ
, dyst. ang. GUDRON, GWOZDZIE do Tektury i t. p. Po cenach :f'abrycznych.

~

t

~dica

Fab1'yka

Zaokopowa Nr. 16, Kantor

Cenniki, próby i anszlagi
wysyłają się za Nahnamą.

przysyła. si~ gratis.

Włodzimierska i

Berga Nr. tli.

odstępuje się rabat.

Handlujl):cym

sposo b Metalowych TrumIen, bardzo ozdobnych i st&rannie wykończonych od ceny Rs. 5 do 60.
N~dto trumny: (:nasiv) Dębowe polerowane, li ozdobamI :t>rązowemI, Jako te~ aksamitne i t. p.
~aJ~c ~a celu dogod~osć W -nych interesantów, po.
deJmuJę SIę przy kup Ule Trumien w moim zakładzie
jednocześni3 ~o~tarczać pogrzebowe utensylija, jak~
to:. katafa~kl sWlatło, kandelabry, żałobników, pochodm?, krzJ:z l t. p, a oprócz tego wynll,jmuj~ stosownie
~o zy~ze~la: 2 kar:twa:ny, t. j. bardzo i mniej . ozdobny,
Jak rowmez przYJmuJę obstalunki na ubranie ~alobne
suknem pokoi.
~
Mając nadzieję, że Szanowna Publiczność oeenić rac~y .I!-akład i koszt mój, p~ł~~z?ny z Jej .dogodności/ł, i
~J
PlZYJąwszy z~ zasadę tamosc l elegancYJ Ił, polecam si~
~ łaskawym Jej względom.
Piotrków 1879 r.
Z uszanowa.niem

Obstalunki

!

~~~~~~@~~~~
(R. i Fr. 4150)

(Ch. 11)

~

i

I~

Jan Strahler

Kantor w Warszawie

Marszałkowska

Nr. 77

.2.

polecają:

i:g:

WORKI MĄCZNE 5-0 PUDOWE

w wyborowym gatunku, które w znacznej ilości znajduj1ł się na składzie. Kantor przyjmuje
'li"
nie obstalunki, i takowe w jak naJ prędszym czasie zMatwia.

*%
~

BEIORMAN I lIENDELS80Bm

Reprezentacyja fabrylr zagranicznych i krajowych;

'li"
.2.
'li"

(16-ł)

(12-1)

~p~p~p~p~p~p~p~~p~p~~p~p~p~~p~p~p~p~p~p~p~~p~~p~p~p~~p~PQ

~

Hipolit Hamer.

Adwokat

przysięgły

przy Piotrkowskim S~dzie Okręgowym.

~

Otworzył kancelaryję w Piotrkowi9 w domu

i'

przy ulicy Moskiewskiej
Przedmieście), na. drugiem piętrze.
(Ch. 12)

.2. Morchnera

r6wnież na %

(6-4)

PIERWSZYCH

.2

~~P~P~P~P~~P~~P~P~P~P~P~P~P~P~P~P~P~P~P~~P~P~P~~P~P~~Pqp~%
(3967-F.)

W -~o

(Bykowskle-

10 Tomów

(3-3)

WIELKIEJ ENCYKLOPEDYl
POWSZECHNEJ

W PIOTRKOWIE, przy ulicy Petersburgskiej (Kaliskiej) wprost cerkwi.

Orgelbranda, złożono w Redakcyi do sprzeda.i\y.
(10-9)

Z nadchodz~cym sezonem zimowym r. b., zaopatrzony w nowe transporty świeżych, tak zagranicznych, jak i krajowych materyjałów-wykonywa garderobę wszelkiego rodzaju po cenach przystępnych.
Przyjmuje obstalunki na daIllskie palta zimowe, a. także uskutecznia sprzedaż łokciową- z czem
się poleca.
(74-15-14)

Mieszkania do wynajęcia.

W ~omu pod ~\. ~Oo przy ulicy Slawiańskiej (KrakowskIe PrzedmIescle) od l-go lipca r. b., na dole dwa
'd 'l ! :H:.M.O.LSK.LVlI ! :H:N:lIV.M.aar IX.LSfiHO 'UNld:S ':H:'IfiZS01l: :ni.~szk~ni~, k.ażd~ po 3 P?koje, przedpokoju, kuchni,
'.x..L:H:DrN:VJll 'IX.x.ZH~IN:'łOX 'l.LV.M. VHX :fap[z?l111 ilal'llOl ,(.toq,(z.ld apuazsA\. ?a!uA\.9.t 1['IIf- ~'d 'l ! ~plzarn.l, plwm~y l dnyallll; w razie żądania mogą słu
IXd:VZO '.x.Hfi.LIN:HVf) '~IN:aOd:S 'IXHVN:.x.HVl'l '.x.,l~IXVZ 'IXHfiZfi.L 'rXVHd 'V.L'IV d: 'lX'l:I.O.lI zyć za J.ed,no mIeszkami. Pralnia, piec do ciasta i g6: 1['IIf '['aU'llA\.OSOlS'llZ nuozas o.liap?'ll1[ op iqo.lap.l'll.li faA\.Olo.s isild'llz U/ou'Wd: '.M..M. ! '.M.,C 1l;J910d
ra do bl~hzny ws~ólna; .oddzielnie jest stajnia, obora i
'!OZOWlll:Ł. Na. piętrze Jedno mieszkanie, składające
·!.M.J{.rao 'łsoold.M. (r~p[S!I'H2I) r~Pisll.mq8ol~1~d Aonu Azold 'ID.M.02I~L10Id lA
s~ę z pr.ze~pokoJu" kuchm, 2·ch. pokoi, piwnicy i drwaln!; tamz~.Jest o~rod o",:ocowy ~ 'Yarzywny do wynaję
CIa. Blrzsza wladomosć na mleJscn u właścicielki każdodziennie.
(Ch. 23)
(3-1)

~mmA~Hn~ ~ H~11~~W ffi~Hm~n NAZV~VW

Na biuro Redakcyi

t

WILCZYNSKI KORNEL.

PIWO

potrzebne są od św. Jana 2 ])0koje z przedpolrojem, na dole
ZAKŁAD GARDEROBY ~I~ZKIEJ
fi
Zwyczajne
i
Dubeltowe
ł!
lub pierwszem piętrze od fronprzy ulicy
Nr. 11
PIOTRKOWIE
tu, przy ul. Kalislriej.
Wyrabia Browar przy ulicy Krakowskie
Orłowskiej

W

Przedmieście

(po Stobińskim). Browar ten przez pewien czas nieK.toby miM takowe ~o odstąpi~nia, raczy pozostawić
c!ynny, rozpocllął wyrób piwa pod kierunkiem piwo- swóJ adres w RedakcYI nTygodll1a"-lub w kiięgarni
Wykonywa wszelkie obstalunki jak naj akuratniej w/tra li Warszawy.
(Ch. 17)
(4-2) L. Chodźki.
(10-4)
i po cenach przystepnych.
(11-8)
obok RestauracJi Skibińskiego.

SKŁAD

Mebli

•

I

Trumien

Futro
PSY SYBERYJSKIE,

duże

2 FO:KOJE

na plLrterze, z osobnem wejściem w domu Nr.
1.94/2 p~'zy uli~l kaliskiej, s~ do wyn~jęeia od l-go
hpca, wladomos u rządcy domu.
(Ch. 19) <iI-l)

przy ulicy Orłowskiej, w domu W. Jasińskiego, zn~jD d'"
d ł
dnje się skład Mebli oraz Trumien Metalowych i dr e- jest do sprzedania za bardzo umiarkowaną cenę. Wia-. . o z~s~eJ.szego n~lmeru o ącza się arkusz
wIliltnych po cenach przystępnych Ignacego domoŚĆ w domu W -go Kamockiego, Aleja Aleksan- 3-C1 pow1esCl p. t. "Swdmnasta wiosna Marty"
Krof'tal w Piotrkowie.
(Ch. 15)
(5-2) dryjska. na 2-m piętrze, po stronie prawej.
Karola Deslys, przekład M. Grabowskiej.
Redaktor i wydawca
~os~o~eHO ~eHaypo~.

Mirosła"'W Dobrzański.

W drukarni L. Chodźki w Piotrkowi•.

