
Rok IX. 
Prenumerata w miejscu. 

roc711ie. . 
n ó/rocznie. 
iwartaIuie. 

rocznie. . 
l>ólrocznie. -
kwartalnie 

z przesyłkó!: 

1's . 3 kop. 
rs. 1 kop. 50 
rs. - kop. 75 

rs . 4 kop. 40 
• . . rs. ~ kop. 20 
• . . ~s. l koro. 10 

Za (jd!ll)sz '!lie <to domu kwartalni~ 
kop. 10 

Petrolrów, d. 18 (30) pazdziernika 1881 r. 
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Nr. 44. 
Cena ogłoszeń. 

za 1 razowe po kop. 6 za wiersz pe-
tit;:! lab za jego miejsce (30 lit.). 

za 2 - 6 razowe "O kop. 4 za wier:iz 
za 7 - 10 " ;) 

Cena ogłoszeń na pierwszej stronicy po· 
dwójna. 

ReKlamy po 10 kop. za wierS7.. 

Cena pojedyńczego numeru kop. 7 i 16'. 

Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W -0"0 Mil'beISO-1 Prenumeratę. przyjmuj,! w.Piotrk.owie· Biuro Radakcyi i obie księ~arnie. W Cz~sto-
. ..." . . chowie nNowa kSlęgarllla, M. Pacewicz i Kolińskin - i pr6cz te~o: 

na obok :Maglstratu. - Ogłoszehla przYJmuJą: RedakcYJa, - oble- w Częstochowie \\'. Zieliński. I w Lasku W. Józef Pniewski. 
dwie księgarnie w Petrokowie,-oraz po za granicami guberni petro- w Będzi?ie " Janiszew~ki Stan. w l,odzi ., Jalliszewski T.eopoId. . '. " .' I w Bl'zezmach "SzolowskJ Teodor. I w Radomsku "Ruszkowski Erazm. 
kowskH~J wyłl!czllle agentura nRaJchman 1 Frendler" w WarszawIe. w Dąbrowie "HJasko Antoni. w Rawie " Leszczyński Klemens. 
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- Biuro redakcyi dla interesantów 
otwarte codziennie z rana od godziny 
9 do 11, i po południu od 2 do 4-ej. 
Ogłoszenia przyjmujtlI się w tym samym 
czasie. 

czonych, d[~żyly uo tego, :1by samorząd ÓW, niezapisany, był w c]n,ili wydr,.1ia Ukazu 
:;\czkolwiek nie zawierający różnicy stanów, z r. 1864, małoletnim, i t. p. 
pozostał jedynie w ręku włościan. Że zaś 3) Zatwierdzona prze'!: b. KnID. Urządz. 
ci, do przeprowadzenia i spełnienia, celu te- p 'Jd dniem 10 (22) lipe?' 1865 l'. ( ort. 39 
go, jako stanowczo niepiśmienni, w zupeł- nadzw. post.) talesa kar ZQ ::.zkody 77 L;,~:ltwi
ności byli nieprzygotowani,-w konsekwen- skach. 

Adres: dom l\1ichelsona obok Magi-
stratu. 

~~I 

cyi więc, wypadalo dla nowych instytucyj 4) Postanowienie b. Kc!!). Ul·Z. Z d. 11 
samorzą.du gminnego, stanowić w dalszym stycznia 1866 r. (art. ~2.i, o którymwGpo
ciągu zasadniczej reformy takie przepisy, mniano wyżej), okrei.l1 ":11I"C) pr,,:e?~oy co do 
które pozbawione, o ile się tylko dało, sprzedl\ży 1), odd ... r\i!l 'W ~au: ,'W i F?dzialu 
wszelkich form i procedury, glównie opie- osad włościAń3ki(}h. 
rałyby fię na zwyczajach, z uniknięciem Według przepi3ó'17 tych: a) dom i bu
wszelkich wyrażeń pmwnych, jak to, mię- dynki go:!poderakie nie .:r':'f.~ l') '~,Aępo
tlzy innemi, wyraźnie wypowiedzianem zo- wane, lub w ZQst!!.w dawu.:::l8 oddzizl;-;će od 
stalo w zdaniu komisyi do spraw Kl'óle- gruntu osady; 

l' może być przyjęty na naukę do ksj~gal'Di F. 'f 
( J'ędrzejewicza w Piotrkowie. (3-1) ) 

~--~--~-~~-~--~ 
RYS ZBIOROWY 

stwa Polskiego, Najwyżej pod dniem 22 b) osady w,t0.1C.i~ń3!';) :.:Jie ~'}O'';':' ,:.yo6 flllrze
sierpnia (10 września) 18tH r. zatwierdzo- dawane ani w zanL"rl e Cd:1T.Alf'; j_~ tylko 
nem, rozwijają.cem art. 60 Ukazu z roku włościanom, oraz dzielone mniej j:;lt na 6 
1864. Na tle więc rzeczonej myśli prze- morgowe cz!}stki; 
woctniej, zapadło i przytoczone wyżej pru- \ c) wszystkie w tej mierze akł.y, winny 
wo z r. 181i5, o działach majątków sukce- być sporzi}dzMle prz?ld r.otuyj:w:;:a.!D) wnzel
syjnych włościańskich. Prawo to wszela- kie inne są nieważne ipso jUl'e, z mocy sa
ko okazało się w praktyce trudnem do za- mego prawa; 

o reformie sądowej w· Królestwie Polskiem, 
a w szczególności o nowych sądach pokoju 

i gminnych. 

przez MarcellB[O DobronokiB[O 
b. Sędziego gminnego. 

stosowania, a w obecnym stanie rzeczy, d) i akty przed notaryjuBzem sporzą.dzo
przy nadaniu nowym sądom gminnym, a ne są niewaŻrie, jeżeli uchybinj~ warunkom 
raczej pokojlt, właściwych ustaw postępowa- ad a i b; 
nia sądowego, ze stosowaniem się do ogól- e) do każdego aktu winno być dołączo
nych kodeksów i t. p., scało się niemożli- ne świadectwo wójta gminy, op/.1.rte nr. po
wem. stanowieniu zgromadzenia respecti..,e wsi, "Nieznajomością lJrawa nilct silJ tło

maczyć nie może". Zus. pr. Pań. Do roku 1864 włościanie w Królestwie iż nabywca, lub w zastaw biorący, jest wło-
(Ciąg dalszy - Patrz M 41). Polskiem nie byli właścicielami, lecz CZaIJO- ścianinem; 

Według art. 129 i 130 proc. cyw., zna- wymi i względnymi posiadaczami gruntów, f) jeżeli osada włościańska przeszła w nie-
czenie i moc dowodów sędzia pokoju ozna- czyli osad. Nie mógł się więc wyrodzić właściwe ręce, sąd gminny mocen jest po
cza według sumienia; wyroki zaś jego nie międ?:y nimi zwyczaj dziedziczenia wlasno- tV1'6cir! takown dawnemu włnścicielowi wło
powinny być w sprzeczności z prawem. Po- ści nientchomej, bo tej nie mieli. Aczkol- ścianinowi, ~obowią.zawBzy go do zwrotu 
wszech nie znany zwyczaj może być stoso- wiek zaś, wytwoL'zyli sobie pewne za- sumy, jaką za takową ot1'zymat 2); 
wany wówczas, gdy na takowy powołują. sady zwyczajowe co do przekazywania 
się obie strony, lnb jedna z nich i gdy sukcesyjnego pomienionych osud, to zasady 
w danym wypadku nie istnieje wyraźne te, jako stanowczo przeciwne Ukazom z r. 
prawo, lub przepis. Sądy gminne obowi1- 1864 i rozwijającym one postanowieni(\m, 
zane s~ przy tern reflektować postanowienia oraz ustrojowi nowego s~downictwa pokojo
wydane w rozwinięciu ukuzów z roku 1804 wo-gminnego, żadnego prawie zastosowania 
i 1866, co do uwłaszczenia włościan i mi.:l- dziś mieć nie mogą. Wtakim stanie rzeczy i 
szczano Ważniejsze z nich, bardzo częste- 'W braku instt'ukcyi, o której wyżej tylo
go zastosowania wymagające, są. następują- krotnie wspomniałem, mniemam, aby, do
ce: póki ta wydaną nie zostanie, sąuy gminne 

1) Ukaz dnia 30 listopada (12 grudnia) sbrały się przeprowadzać w pojęciach lu-
1865 roku, zatwierdzujący przepisy o PO-\ du naszego, pod względem rzeczonym, za· 
dziale przez są.dy gminne majątków sukce- sady z prawa pisanego, objęte w kodeksie 
syjnych włościańskich. Według nich, spm- cywilnym, reflektując przytem ustawę z d. 
wy trgo rodznju należy sądzić na podsta- 24 maja 1860 r. (Dzien. Pl'. T. 57), nrt. 
wie składanych przez strony umów i zobo- 524 post. b. Kom. Urządz. (o któl'ym ni
wiązań piśmiennych, a w braku takowych, żej), ornz miejscowe stosunki; - i na pod
na 2!;usadzie zwyczajów włościańskich, ba- stawach tych, sprawy sukcesyjne sądzi
cząc przytem, aby osada na mniej, jak ly. 
sześć mórg dzielona. nie była. Nad kwe- 2) Najwyżej zatwierdzone w dniu 18 (30) 
styją tą. zastanówmy się nieco bliżej, zwl'a- listopada 1865 r., zdanie komitetu do sprn,w 
szcza, iż przytoczone tu przepisy, z po- Królestwa Polskiego (art. 55 nadzw. post. 
wodu niewyuania dotąd instrukcyi, o ja- b, Kom. Urz.), stanowi w p. 2-m, iż zapi
kiej wyżej, przy art. 29-m pr. cyw. nad- sanie włościanina do tabeli likwidacyjnej ja
mieniłem, takową. zastępują. Ukazy z 1'0- ko właściciela os:.<dy, jest dla niego dowo
ku 1864 uwłaszczywszy wlościan gruntami dem wlasllości, przeciwko któremu żaden spór 
przez nich zltjmowanemi, zuprowadziły sa- przyjęty być nie może. Nustępnie wszela
morząd gminny, a z nim i są.dy gminne, ko, b. Kom. Urządz., wart. 3,215 swych 
pod prezydencyją. wójtów gmin z ła.wni· postanowień, wskazała wypadki, w których 
ków złożone. Pobudki, jakie spowodowa- zmiana zapisów do tabel rzeczonych przez 
ły podówczas rzeczone Ukazy, myśl prze- władze włościańskie postanowioną być mo
wodnia w takowych przepl'owadzona i od- że, np. w razie dowiedzionej omyłki; jeżeli 
powiednie jej zasady i warunki praw rze- roszczący pretensyj e do osady, w tabeli 

l) Pod wyrazem tym rozumieć należy wszelkie 
rodzaje, przt'jścia i zmiany tytułu własności osad wło
ściańskich. Czy tC&tl!t1lZClIty włościan, względem przej
ścia osad, winny być także tylko porzp,dl:.iem nota
ryjalnym sporządzane, dotąd przepisu nie wydano. 
O ile wiem, kilka lat temu traktowaną była ta kwe
styja. Pod tym względem trzymać się należy zasa1 
kodeksu cyw. Twierdzę z praktyki, iż byłoby poży
tecznem, aby są,dy gminne mocne były sporządzaó 
włościanom testamenty i niektóre inne akty, jak to 
prze\vidzinło prawo II d. 24 maja 1860 r. Obszerniej 
o tem oddzielnie pomówimy. Zwracam m"agę, iż r; 

mocy § 21 art. 1960 post. b. Kom. Urządz., osady ma
łoletnich winny być oddawane nawet 'IV dzierżawę z 
zachowaniem przepisów co do sprzedaży majątk6w 
włościańskich i naj dłużej na lat 3. 

2) Ważną tę prerogatywę sądów gminnych potwier" 
dzono V{ epoce reformy sądowej Ukazem z d. 6 sier
pnia 1876 r. z nadmienieniem, iż stosowaną być mo
że n a żądanie stron, komisarza włościańskiego, lub 
z inicyjatywy samego sądn, gdyby coś podobnego do
strzegł przy rOzbiorze sprawy z innego nawet pow6dz
twa. Pod tym względem działy się liczne nadużycia. 
Korzystając z niepiśmienności włościan, niektórzy pi
Sllrze gminni wydawali lichwiarzom nic-wloó'ciatlom 
świadectwa, iż należą do stauu włościańskiego, pod
znaczywszy gromadę wioskową z imion i nazwisk krzy. 
żykami. Lichwiarz, pod pretekstem zastawu za dłng 
nabywał osadę, z prawem odkupni przytem dał wło
ścianinowi niecaIe np. JOO 1'., a kazał mu przyznać 
500 i więcej nja tylo tak Maciejn, lnb Bartku, piszę 
a jak mi oddacie za lat 3 moje 1001's., to wam akt 
zwr6cę, co przy świadkach wam ręczę". Włościanin 
spojony, potrzebnjący grosza, ciemny i gruntujący sit) 
na świadkach przystawał; - przeszło lat trzy, rs. !łOÓ 
nie miał, żydek sprzedał osadę innemu włościaninowi 
za 300 lnb 400 ri., a ten dawaj dawnego rugować. 
Dopiero płac7" gwałt i bieda. A co tu robić? Żydek 
ma akt formalny i to z klauzulą egzekucyjną, a chlo. 



g) z winnych osób urzędujących, strony 
poszkodowane mogą. poszukiwać stratj 

h) wszelkie umowy prywatne po datę ni
niejszego postanowienia zawarte, winny być 
zastąpione aktami urzędowemi. Gdy kt.6ro. 
ze stron uczynić tego nie chciała dobrowol
nie, strona przeciwna winna się udać uo 
komisarza. 

Tak więc akty prywatne o sprzedaż, za
warte w epoce od dnia 19 lutego (2 mar
ca) 1864 r. do dnia 11 (22) stycznia 1M6 
r., są ważne. Szczegółowo prawo niniej
sze przytoczyłem, ze względu na wyjątko
we onego przepisy, nader ważne, dające 
obszerną władzę sądom gminnym na ko
rzyść włościan, eksploatowanych przez lu
uzi złej woli. 

(d. c. n.) 

WIADOMOŚCI S:EŻĄCE. 

Wyi'<'~':liieh"G ~oc~r:ika na rok 1882, 
pod tytułem ,jStraźalc", jak dowiadujemy 
się z dobi'aec źródła, przychodzi do skut
ku. Obeeuie "Ctr3.iak'l, po uzy!!kaniu od· 
powiedniej ,,-pmbnty komitetu cenzm'y w 
Warszawie; Z:I12.jduja aię pod prasą drukar
ską i w pi.St-... u,,:ycb dll.iach grudnia, roku 
bieżąceg09 'ji'zy już światło dzienne. 

O ile nIw PO~4fQt'm0Y7&ilO, treść Roczni
ka iitanowi~: 1.) Kalendarz na rok 1882, ze 
zwykbJI:;;.5 do at "mi; 2) uiektóre przepity 
rządowe, do~yczą,.ce pogorzelij 3) u8tawa 
za8aduic~a, ;}UC'H·i"bZUją.CB wszystkie I!traże 
ognio"7G od ot: lG:>e 7" Ki'ólestwiej 4) lista, 
istniej?,,-y::.;.:. i i.Jraj(;I::toV7a~ych w kraju sto
warzytzer ogn;:~\'7y::,h 5) wykazy etatysty
czne z dzis: ... :L.o3v: tychże stowarzyszeń; 6) 
treściwe cVu,<;. :n:d.ur..ie ~: rczwoju, dwudzie
stu prz:,s".lo, ,-~l"i"Ży G:;~iC7ych ochotniczych, 
w kr;?ju i~ ~!~i"h(jY;:':l, ~ '7ykazami imienne
mi war:yctkich "de l:.:'w honorowych i czyn
nych; 7) ży l (. tw'~iego Flory jana, patrona 
straży; 8) życiOlya Andrzeja Frycza Mo
drzewskiego, znakomitego naszego atatysty, 
który jeszcze w XVI-m wieku nakreilił 
ezczegółowe przep:sy ogniowej 9) obrazek 
.sceniczny, w 2-ch odsłonach, na tle życia 
strażackiego osnuty. W dziale "Rozmaito
ści" mają. być umieszczone drobne al,tyku
ły, oraz wiersze, śpie\vy i nuty. W końcu 
Rocznika zn3jdfł miejsce: wykaz jarmark6w 
krajowych i inseraty. Karta tytułowa ozdo
bioną ma być piękną. ryciną. i godłem: "Bo
gu na chwalę, ludziom na pożytek". 

Pierwsze tego rodzaju w kraju naszym 
wydawnictwo, bezwątpienia, zdoła zapoznać 
szersze koło czytającej publiczności, z uży
tecznfł w wysokim stopniu i przykładną 
działalnością stowarzyszeń ogniowych ocho
tniczych, a zarazem stsnie się ono nader 
milą. pamiątką dla wszystkich, którzy w 
sprawach tychże stowarzyszeń bezpośre-

pek-świadków, dowód niemajl},cy żadnego znaczenia 
prawnego. Szedł żebrać z rodziną i z pijaństwa ży
cie kończyło-Jako sędzia gminny, miałem sporo ta
kich spraw. Pamiętam, iż włościaniu Synowiec ze wsi 
Zarembice, gminy Staropole, człek pracowity i porząd
ny, wyl'Ugowany tym sposobem z o~ady, rozpił się i za
marłj-dopiero wdowie jego i drobnym dzieciom osa
dę retro przysądziliśmy, przyznawszy lichwiarzowi tę 

. jedynie sumę z %, jaką nieboszc~yk pożyczył, oparl
szy się pod tym względem na art. 60 Ukazu z roku 
1864 i § 6 z art. 524 postano b. Kom. Urządz. Przy
kład ten powstrzymał naQużycia, a wielu wyrugowanych 
włościan dostarczyło sądowi r:e;ZYłllistl/ch uchwał gro
madzkich, iż nabywca nie jest włościaninem i że o po
przednio wydanej uchwale grohlada nie wiedziała. Nad
to włościanie od nowego dopiero sądu dowiedzieli się, 
iż w6jci gmin wydają im nie pozwolenia zależne od 
uznania w6jta, do sprzedaży osady, a tylko rzeczone 
wyżej świadectwo o należeniu nabywcy do stSDll wło
ściańskiego i że świadectwa takowe mają prawo otrzy
mywać "bezpłatnie". 'V świadectwie winno być wy
mienione także, iż sprzedający jest w tabeli likwida
cyjnej zapisany. Tymczasem, miMem takie np. spra
wy w ręku: - pisarz gminny wydał świadectwo, iż 
sprzedający jest zapisauy do tabeli, a on wcale w 
niej nie figurował; nabywca dotąd, zapłaciwszy 500 
1'8., niema własności; inny pisarz wydał świadectwo 
że sprzedająca jest zapisaną w tabeli, tymczasem za
pisany hyl jej mąż, tell umarł i sąd tytnłem sukcesyi 
przyznał osadę jego sukcesorom. bez 'yzględu nit akt 
spr~c,laży; i t. p_ 
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dnio, lub pośrednio udziału przyjąć się nie 
wahali. Mamy prawo przeto przypuszczać, 
że Rocznik "Stmżak" znajdzie chętnych a 
licznych nabywców, tembardziej, że cena 
egzemplarza (najmniej 12 arkuszy druku) 
wyniesie zaledwie 20- 30 kop. i że wydn.
wcy Rocznika, dochód, jaki po pokryciu 
kosztów nakładu otrzymać zdołają, pragną 
użyć na cele dobroczynne. 

SkI ad główny Rocznika w księgarniach: 
F. Jędrzejewicza w Piotrkowia i (}ebethn~ra 
w Warazawie. 

- Jesień -karnawał -młoda żona. Jesień 
w naszym kraju, jak wszędzie, oprócz zbio
ru wszystkiego co pierwsze potrzeby do ży
cia na cały rok stanowi, bywa także chwi
lfł marzeń lub rozmyślania: st,wzy ludzie 
usiłują wszelkiemi możebnemi środkami za
pewnie sobie wygody i spokojność, a młod
si marzą o zabawach i zawią.zaniu matry
monijalnych stosunków - zwłaszcza płeć 
piękna. 
Ponieważ jesiel) i kamawał bywa ku te

mu porą. najstosowniejszą., nie od rze
czy będzie powtórzyć młodym czytel
niczkom, wyjątek z listu iednej z naszych 
zacnych matron, w którym świeżo za mfłż 
wydanej córce, udzieb rad bardzo logi
cznych i praktycznych: 

"Elcgancyja kobiety-mówi ona-nie jest 
czczym wyrazem; nie polega ona jednak na 
niedorzecznych fiokach, ale na wykwintnym 
okolo siebie ładzie i schludnościj kobieta 
młoda nie jest przedmiotem na publiczną. 
przeznaczonym wystawę, ale powinna się o 
to !ltarać, aby być przedewszystkiem ele
gantką w domu, fiby być od r:ma uczesa
ną i umytą, spiętą. bez gwałtownych sznu
rówek, w sukni, choćby szarej, ale bez plam
ki i owych karykaturalnych modnych tyl
nych dodatków. Mąż nie petrzebuje się 
unosić nltd tualetą żony na miasto wycho
dzącej, ale w domu dopatrzy potarganą 
główką, albo nieświoży kolnierzy k. N a 
perfumy można być skąpą., ale wody do my
cia nie żałować. Młoda kobieta winna być 
grzeczną dla wszystkich, nie być zalotną., 
ale też nie udawać świętożkij wszystko, co 
ZJ. obręb tego przechodzi, wszystkie pompa
tyczne miny, zbyteczne narzucanie si~, uda
wana nieprzystępJl.ość i t. p., wszystko to 
na nic się nie zdało, bo ludzie rozsądni do
skonale wiedzą, poczemu łokieć tych fana
beryj! Powinna umieć żyć z ludźmi, ży
jąc tylko dla domu, bo stosunek z ludźmi, 
jeżeli jej niepotrzebny, to potrzebny bywa 
dla męża i dzieci; dlatego, z serca będą.c 
dobrll-, o życzliwość ludzką. starać się po
winna ... "~ 

Resztę niech dośpiewa anioł sprytu ko-
biecego. R. 

- Cyrk p. Fen'oni, goszczący obecnie 
w naszem mieście, nie odznacza się dobo
rem koni, których posiada zaledwie sztuk 
siedem; gimnastyków za to ma kilku do
skonałych. Nie mamy nic przeciwko temu, 
że dorośli ludzie, sami życiem swem roz
porządzający, narażają się na skręcenie kar
ku, ale co do kilkoletn!-::.h dzieci przedsta
wiającycl-t niebezpieczne łamańce, bylibyśmy 
tego zdania, że władza pplicyjna, mogłaby 
im takowych zabronić. Cwiczenia np. do
konywane pl'zez sześcio-Ietniego chłopca 
w cyrku p. Fen'oni, są. rzeczywiście zadzi
wiaj ące, ale i 1'zeczywiście. ni~bezpieczne, za 
dowód czego służy to, że malec ten, jak 
nas zapewniano, podczas jednej z prób 
spudł i szkodliwie się potłukł'. Klowny 
(bl::tzny) dość pOt>polici i ordynaryjni; gi
mnastycy natomiast, jak powiedzieliśmy, i 
sam p. Ferroni, jako tancerz na linie, godni 
widzenia. 

- P. Leopold Tomaszewicz, artysta drama
tyczny, utalentowany i dobrze zasłużony 
pl'owincyjonalnej scenie krajowej, który 
udatną gr:} niejedną uprzyjemniał nam 
chwilg, po rozproszeniu s;ę Towarzystwa 
dramatycznego, w które m ostatecznie pozo
sta,\ ał, zapadł ciężko na zdrowiu i obecnie 
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zostaje JllZ od kilku tygodni na kuracyi 
przy swej starej biednej matce, w naszem 
mieście. 

Zmienny los postawiwszy p. T. bez gro
sza i w ciężkiej chorobie, zmusił go do 
szukania pomocy i opieki u tych, kt6rych 
stale wspierał, jako wzorowy syn i najczul
szy opiekun pokrewnych sobie sierot. W pra
wdzie dzięki bezinteresownej pomocy le
karskiej, wyszedł już z niebezpieczell
stwa, - z tern wszystkiem nieprędko zape
wne będzie mógł powstać z łoża i wziąść 
się do dalszej pracy na kawałek chleba. 

Tego nieszczęśliwego zacnego człowieka, 
polecamy względom nieobojętnej naszej pu
bliczności. Adres: Rokszyckie Przedmie
ście (Odeska) dom p. Krltwczyńskiej, pod 
N nowym 34, na poddaszu. L. 

- Sprawa o ulicę w mieście Łodzi, bg
dzie rozpatrywaną przez wydział cywilny 
sądu okręgowego w nadchouzącą. środę. Ze 
strony pana Bidermanna, który uprasza o 
przyzna.nie mu prawa wł'asności na część 
ulicy Północnej, staje jeden z obrońców 
warszawskich; miasta zaś Łodzi i rządu gu
hernijalnego, utrzymujących, że zakwestyjo
nowltny kawałek gruntu sLanowi, juko uli
ca, wJasność miasta, broni adwokat prolm-
rM~~ . 

- W księgarni pod firmą "F. Jędrzeje
wicz", wystawiono nt\ sprzedaż wypukło
rzeźbę z drzewa, dluta Jana Tombióskie
go, przedstawiają.cą. biust znakomitej arty
stki naszej sceny, p. Heleny :Modrzejew
skiej. Chociaż podobizna niewielka, por
h'et jednak, jako dzieło sztuki, nie jest bez 
pewnych zalet. 

- Tutejsza piekarnia Krakowska zaczęła 
od pewnego czasu wypiekać chleb razowy 
pszenny, zwany chlebem zd1'owia. Według 
jednak zdania lekarzy, chleb taki istotnie 
łatwiej strawny od zwyczajnego żytniego, 
tem jest strawniejszy, im ln:!ka, użyta do 
jego wypieku, będzie grubszą. Należałoby 
więc pszenicę na raz tylko zemleć (prze
azrutować) - i na tę właśnie okoliczno~ć 
zwracamy niniejszem uwagę wspomnionej 
piekn,rni, pragnącej dawac nam prll.wdziwy 
"chleb zdrowia". 

- Teatr amatorski - jakeśmy wllpominali 
w jednym z poprzednich numerÓw - da 
w przyszłym tygodniu trzy przedstawienia. 
Biższe szczegóły podadzą afisze. 

- Ilość hotelów w naszem mieście powię
kszy się; budujący się bowiem dom p. Re
girera, ma być przeznaczony na wykwin-
tny zajazd. " 

- Flaga. N a dworcu drogi żelaznej wy
wieszono w tych dniach z rozporządzenia 
mmisteryjum komunikacyi, odpowiednią fla~ 
gę, jako oznakę, że i1'stytucyja ta zostaje 
pod zwierzchnim nadzorem pomienionego 
ministeryj um. 

- Ciemności. Od przeszłej niedzieli la
tarnie w naszem mieście tak licho są. oświe
tlone, że i połowy tego światła jak dawniej 
nie daj~. Jaka tego przyczyna-nie wiemy, 
ale jest to fakt, na który pilną uwagę ma
gistrat tutejszy raczy zwrócić, gdyż o nie
szczęście nietrudno, zwłaszcza w mieście, 
posiadającem tak wysokie rynsztoki, tak 
wą.zkie częstokroć na przejściach mostki i 
takie dziury w trotuarach, jak u nas. 

- Do naśladowania. Urzędnicy warsza
wskiego okręgu telegraficznego, urządzili 
dla siebie tanią. kuchnię. Fundusz na jej 
założenie wynosił 1'8. 300. Obittcl"IV niej 
kosztuje kop. 20, i w tym samym stosun
ku ka'1'a, herbata i t. p. Podobno wielu 
urzędników żonatych i mających dzieci, bie
rze obiady z taniej kuchni, gdyż im to wy
pada lepiej, niż prowadzenie kuchni w do
mu. 

W Częstochowie w dniu 22-m b. m., 
wydział kryminalny są.du okrr;:gowego piotr
kowskiego, rozstrzygał głośn:} sprawę o 
zebójstwo, popelnioll'l w roku zeszłym na 
osobie księdZA Adl'yjana Nicza. 
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Na bwie oskarżonych siedzieli: Maksy
milij an Maciej ewski, J 6zej Ceisner i Ma
teusz Rożański obwiniemi o zabójstwo; Jan 
Iżykowski o to, że t:l.'acit z nimi pieniądze, 
wiedząc, z jakiego źródła pochodziły; Kon
stanty Cyran i Adum Klekot o niezawia
domienie władzy o tej zbrodni; tudzież 
""Gszor Biber i Bajla Szczupak o kupno gul
denów auptryjackich od Iżykowskiego i Ro
żst'lskiego, pomimo, iż "Wiedzieli o dokona
nej zbl'odni_ 
Sąd skazaj: Maciejewskiego i Rożańskie

go na zesłanie do ciężkich rob6t w kopal
niach- Maciejewskiego na ht 12, Rożań
skicO"o na lat 8; Cyrana na półtt'zecia ro
ku ;'ot aresztanckich; Iżykowskiego, Kle
kota i Cejsnera na zamkniQcie w fortecy, 
~t mianowicie: Iżykowskiego na 2 lata, Kle
kota na półtrzecia roku, Cejsnera na rok 
j~de~. Biber i Szczupt\k zostali uniewin
nIem. 

- Teatry w Krakowie i we Lwowie zaan
gll.żowaly świeżo celniejszych uczni6w war
szawskiej szkol y dramatycznej p. Derynga, 
znanej z występów gościnny"h w naszem 
mieście w roku bieżą.cym. Pan Koźmian 
niekt6rych elewów tej szkoly, jako to: pan
nę Pysznik, pp. Frenkla i 1Vinklera, zali
CZ:l. do celniejszych i rokujących lJrzyszłość 
nabytków swej sceny. 

- W szkole .koronkarstwa p. Heleny Ga
brychowej w Warszawie - jak donosi 
"Bluszcz"-odbywające się obecnie zapisy 
na naukę rozmaitego rodzaju koronek, do
szły j!1ż liczby 119, dzieci 35, dorosłych 
84. Ze przecież przy obecnym zakresie 
szkoły, nauka nie może być udziel:::ną. na 
raz tak znacznej liczbie uczennic, zostan~ 
więc podzielone na partyje. Pomiędzy in
nemi uczennicami 7.apisała się ksieni jedne
go z klasztorów żeńskich, przy którym 

. istnieje szkoła dziewcząt. Lecz dla tej 
- ..... matrony, poświęcają.cej się pracy z po

budek dobroczynnych, nauka zostanie 
udzielaną. w najdogodniejszych dla Jej 
stanowiska warunkach i w każdym czasie, 
jaki sobie zechce wybrać. 

U nas r6wnież w roku ubiegłym, miała 
zamieszkać koronczal'k:.t, sprowadzona jako
by z Karlsbadu; tak nam przynajmniej 
obiecywano. Pokazało się przecież później, 
że oczekiwanej tak długo i z takiem upra
gnieniem przez wiele os6b koronczarki -
nie doczekaliśmy się wcale!.. 

- Pan F. K. Martynowski - jak donosi 
"Przegląd Archeolog."- w końcu zeszłego 
miesiąca odkrył nowe cmentarzysko pogań
skie we wsi Poltanice w powiecie piotrko
wskim, w pobliżu miasteczek Grocholice i 
Bełchatów. Cmentarzysko to rozciąga się 
na kilkomorgowych nieużytkach piaszczy
stych wpośr6d łąk, ornego pola i staw6w. 
Treścią. tego odkrycia są narzędzia różne 
krzemienne, ulamki popielnic i naczJI'l gro
bowych, oraz ślady bronzu i żelaza. Zie
mia tam z\'Vęglona z dużemi śladami g1iny, 
zdaje się użytej do obrzędu cialopalenin. 
Spra wozdanie z tego odkrycia pouanem bę
dzie w drugiej i ostatniej części rozpoczę
tego w jednym z dawniejszych numerów 
"Przeglądu Biblijograficzno - Archeologicz
nego" artykułu p. t. "Z wycieczki w PiotL· 
kowskie, wrażenia artystyczno - archeologi
czne". 

'f y D Z I E N. 3 

wiedziano gdzie właściwie pochowan'ł zo- prowadzili, zważywszy: że wysokie ceny 
stal·a hr. CoselI, dopiero w przeszlym mie- mięsa, sloniny i skór, starania i pracę 80-

siącu, staraniem profesora dl'. Steche, w ka- wic;e nagrodzą,-zyskana zaś znaczna ilość 
plicy zamkowej IV Stolpcu znaleziono tl'U- dobrego nawozu, 'v wielu miejscach uszla
mnę, w kt6rej zawarte były zwłoki lU'a- chetni dobrze wyjałowianą. ziemię. 
biny, wraz z aktem zejścia i kilkom'l. wier- Jeżeli wykarmienie jakiego wieprzaka. na 
szami ze starego testamentu, spisancmi po swoją potrzebę, po obliczeniu n:tjskrupula
lilebrajsku i niemiecku nit pergaminie. Szkie- tniejszem dawanych llo wypasu pokar
let zmarłej był dobrze zachowany. \'Yysła- mó", za'TSze wielki zysk przynosi gospo
m\ przez mini teryjum lwmisyja, zajęła się darstwu, a funt słoniny nie kosztuje nas 
sp1'a wdzeniem tego odkrycia i urqdzeniem polowy ceny s klapowej - to na większą. 
nowego gl·obu. ,Nowiny). skalę zaprowadzony wypas bydła, skopów 

S ' . t B l ·' N i trzody, wielkie korzyści przyniesie. 
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dziewcząt. arem, Ja· a,,:m.cJ~ a e sw. lC a na Ja-

W 61 ś· t w Belgii kwitnie _ lym kon'u przYJezdza. 
. t o~ .e k o Wla a T k " kł u Co 7'obić z chorobami dzieci? jakiemi są· dy-
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u ~as. ~ nap~'ZY a. Ul:O- ftel'itis, grypa, choleryna, febra, katary roz-
czys o c -szeJ roczmcy oglOszema me- ·t k l l' k 6 l d dl ł ś' b h d V · k ' mal e, -asz e, suc lOty 1 t. p., -t ryc 1 a-
po eg ° Ctl'l. o ,c . Ot zona 'I;l{ l eVIer, z:lt t~n- wniej nie bywało: leczvć? wzywać dokto-
czoną. zos a a SWlę cm sz w nem, na ~ ore 'ó ? J 

zjechało się około 10,000 dzieci, ze W$ZY- l w. 
stkich stron kraju. :Ministrowie spraw wc- Co radzą oa tO, leki i doktorzy, 

. b I· d' l Kiedy rouzice na J OUl" nale chorzy? 
wnętrznych i OŚWIaty, ra l u zIa w tym Gdy w październiku, przy północnym vietrze, 
obchodzie i witali przedstawicieli dorasta- Trzy niżej zeru jest na termometrze, 
jącego pokolenia. Gdy z me;listej cbmury, lecą śniegu płatki, 

Tak jakby w czerwcu ubieramy dziatki ; 
- Wypadki w gubernii: Bo taki format jest wydrukowany, 
Od dni!> 25 września do doia 5 paździer. było 17 I taki rozkaz w Paryżn wydany. 

pożarów. W tej liczbie było 10 pożarów z poclpa- Gdyby z Paryża-zjadł kaduków trzysta-
lenia. Przybył tu do nas mądry Journalista, 

- Sprostowanie. W poprzednim numerze " Tygo- Zobaczył nasze wystrojone dzieci, 
dnia" 'T .artykule nadeslanym~, zamieszczonym na Jak im od zimna lza w oczętach świeci, 
początku wiadomości bieżącycb, w miejscu, gdzie mo- Ujr:.:ał czerwone na ich noskach gile, 
wa o odbytej lf Dąbrowie nura.zie, lamiast właści- Toć się spodziewam, bylby mądry tyle, 
cieli jabrvk, powinno być .właścicieli kopalń;-dalej, Kazlll w piec rzucić skrocbmalon'l: szmatę 
w szpalcie 2-ej, w wierszn 26 od góry, zamiast .do I ubrać dziec; lf kożucby, lub wat~. 
kopalń", czy tlij "od kopalń·. ~rzycz'l: na chlopów, że niesfornie żyją, 

~e mało robią a zaoadto piją, 
- Listy od Redakcyi: 
- P. K. w Rędzi'Raclt. ~Kuryjer· ma słuszność . 

niewłaściwie tylko Karnmergericlt nazywa "zajadłym·~ 
Sędziowie pruscy, nie znając ducha naszego języka i 
jego prawiueł gramatycznych, mogli w rzeczonej spra
wie pobłądzić; niewątpli .. ie jednak rzecz się wyjaśni i 
zOItanie wcześniej czy późn,iej sprostowaoll. 

Kalendarz Obywatelski 
przez X. B. ""'V\T. 

Październik. 
Dnia 31, roku 1432, nadauie przez Władysława Ja· 

gieUowicz/l. Ol·mianom w Polsce i Litwii osiadłym i 
osiadającym, przywileju prawa Teutońskiego. .Cod. 
Diplom." 

Listopad. 
Dnia 1, roku 1497, umarł Filip Kallimach, mąż 

uczony, nanczyciel synów Kazimierza JagieHowicza. 
"Mon. Sarm." 

Dnia 2, roku 1390, hołd Warcisława książęcia Po
morskiego .• Cod. Dipl." 

Dnia 3, rokn 1370, umarł w Krakowie Kazimierz 
Wielki, żył lat 60, panowa! 37 .• Długosz. Bielski. Mni
szech IV życiu Kazimierzz". 

Dnia 4, roku 1757, sejm elekcyi po ujechaniu mn
ryka Walezyjnsza. • Vol. Leg." 

Tegoż dnia, rokn 1717, potwierdzenie traktatów w 
r. 1716 zawartych .• Vol. Leg.· 

Dnia 5, roku 1&68, konfederacyj a warszawska ab
dykacyi Jana Kazimierza .• Vol. Leg." 

Dnia 6, roku 16~7, potwierdzenie paktów Welaw
skich. Zastaw Bytowa i Lawemburga .• Vol. Leg." 

LISTY Z POW lA TOW. 

Z Mzurowa 20 paźdz. 1881 r. 

Ze dla obrzydlej, niemieckiej podniety, 
Stare magiery zmieniają w kaszkiety, 
Dawne z wiechciami porzucają buty, 
Piękue snkmany, zmieniają. w ilmduty. 
~a wiejskie haby-wllzędzie słychać wrzqski, 
Ze porzucają wełniane zapaski, 
~upuj!j w Prusach, choć wacki niepełne, 
Zółto-pstrokatą niemiecką bawełnę,-
A ci, co piszą rady i kazania, 
Co miesiąc prawie zmieniają ubrania, 
Biorąc uparcie od francnzów wzorki, 
Chociaż i U nich niezbyt pełne worki. 
Gdyby te worki-co maj'l: być modne, 
Były przynajmniej choć trochę wygodne 
I przyzwoite -jak dla polskich dziatek, 
Niktby nie winił ojców ani matek; 
L ecz jak Cłlłek spotka, podrosłą rlziel'rczyn/}, 
Jak komedyjantkę ubraną na linę, 
9hoćbyś zBręczal- przysiąg nie posłucha, 
Ze to jest nasza i polska dziewucha. 
.Taka jcs' moda"-uiejcden odpowie, 
Więc dbajmy o nią. ale i o zdrowie; 
Bo niji pomogą eskulapów rady, 
Solce, Krynice i niemieckie hady, 
Jalc nie b~dziemy sami sobie radzić, 
I z modą. chorób bbryk~ prowadzić. 
Smutne dziś czasy:-tylko wiatr i blagi, 
Brak nowożeńców-bo małe posagi; 
Lecz i to przejdzie-świat się rozweseli, 
By tylko chłopcy n dziewczą.t ujr~eli, 
Czy konkurenci, czy kllwelerowie, 
Ro:u7IIy W flldwkacf~-I/a buziakach zdrowie. 

Ex-Bocian. 

Z Rawy d. 18 paźdz. 1881 r. 

Pożar. - Brak straży ogniowej. - Teatr amatorski i 
Bal na dochód takowej. 

- Dr. Mojżesz Ascarelli, rabin rzymski, Co robić :: ziemniakami.~ -- takie zapytanie 
dokonaŁ przekła.du "Ksiąg pielgrzymstw[\, przychodzi nI!. myśl każd.emu rolnikowi, któ
polskiego" Adama Mickiewicza. Przekład ry zast1dziwszy ich dosyć, mając przy wy
ten uzyskał aprobatę rabinatu paryzkiego dobyciu ich z ziemi niemało kłopotu, sy
i londyńskiego i wyjdzie wkrótce we wspa- pie w piwnice i kopie, nie mając nadzici 
niałaj edycyi z przedmową pana Armanda zbytu, bo gorzelnie wszystkie prawie w ca
Levy. Cały dochód z rozprzedaży tego 1ym powiecie zamknięto, a odstawI!. do fa
dzieła przeznaczony jest na powiększenie bryk krochmalu daleka, kosztol'l'na i nie
funduszu na pomnik Mickiewicza. Sprze- możebna. 

W ostatniej mojej korespondencyi zamie
szczonej w 3\2 34-m "Tygodnia", z dnia 21 
sierpnia r. b., przypominałem opiekunom 
miasta, aby postarali się jak naj spieszniej 
wyjednać pozwolenie na uorganizowanie 
stra.ży ogniowej, bo o wypadek nietrudno. 
Przypomnienie to, jak się okazało, zrobio
ne było na dobie, bo w dniu 22-m wrze
śnia o godzinie 111/ 2 W nocy, wszczął si~ 
pożur przy ulicy Fawory, w domu gospo
darza rolnego Fronczak!1, który sproną! ze 
w~zystkiemi zabudowaniami gospodarcze
mI. 

dażą. tej książki w Krakowie, zajmie się ko- Znaleźlibyśmy jednak, z wielkim zyskiem 
lo artystyczno-literackie. dla siebie i ziemi, spos6b zbycia owych zie-

- Z Krakowa donoszą., że dńia 28 wrze- mniak6w, gdybyśmy zapomnianą ~ zanie
śnia odkt-ytym został gr6b Anny· Konstan- dbaną u nas gałęź gospodarstwa wiejskie
cJi z Bruchsclorfów hr. Cosel, znanej bo - go "wypas inwentarzy na rzeź", korzysta
haterki powieści Kraszewllkicgo. Długo nie- ,jąc z urodzaju, na folwarkach naszych Zlt-

Ratunku prawie nie było żadnego, gdyż 
właściciel domu z cnIą. rodziną. mieszka w 
innym domu, i w przeciwlegtej stronie, na 
przedmieściu; lokatol'zy zaś jego, nie prze
widując nipszczęści!1, bawili się ochoczo na 
weselu u swoich znajomych, i w miejscu 
odległem przynajmniej na wiorstę drogi od 



miasta; zanim więc spostrzeżono pożar, o
gień objął już wszystkie budowle postawio
ne w czworobok, na niezbyt rozległem po
dwórzu. Jak należy przypuszczać, ogień 
miał powstać z podpalenia stodoły napeł
nionej zbożem; pożar więc rozszerzył się 
tak nagle, że dwóch niedorostków, pozosta
wionych w domu dla pilnowania in wenta
l'za, na szczęście w porę przebudzonych, 
zaledwie zdołało ujść śmierci w płomie
niach; kilkanaście za to sztuk bydła, para 
koni, kilka sztuk niorogacizny, wozy, płu
gi i inne narzędzia gospodar.!lkie, z całym 
dobytkiem gospodarskim spłonęły ze szczę
tem. Wprawdzie sikawki i beczki z wo
dą przybyły na miejsce pożaru, ale już wte· 
dy, gdy ogień dogorywał. 
Gdybyśmy mieli straż ogniową, dobrze 

uorganizowaną, i ~dyby ta przybyła w chwi
li katastrofy, można by było, albo pożar w 
samym zarodzie ugasić, albo przynajmniej 
zmniejszyć straty biednych pogorzelców. 
Ale u nas idzie wszystko powoli. Od pół 
roku ciągle nad tern radzono, a zaledwie 
przed tygodniem słowa w czyn wprowa
dzono-i nal'eszcie zrobiono przedstawienie 
do władzy wyższej, o pozwolenie zltłoże
nia straży ogniowej ochotniczej. Daj Bo
że, aby prędko nastąpiło zatwierdzenie ta
kowej, bo w razie nowego wypadku, po
wtórzy się napewno ten sam widok zgro
zy i zniszezenia, jaki~my niedawno wi
dzieli. 

N a drugi dzień po pogorzeli, udałem się 
na miejsce katastrofy; z boleścią spo· 
strzegłem, jak kilkanaście sztuk bydła zwę
glonych leżało na miejscu, tam gdzie stała 
obora,-dalej leżało parę koni o kształtach 
potwornych, dalej porozrzucane szczątki 
pl'zyl'ządów gospodą,rskich, jeszcze si~ kop
cących, - a wokoło tego obrazu zniszcze
nia, błą.dziło kilku mieszkańców zgorzałe
gu domu, ze łzą. w oku, z rozpaczą nn twa· 
rzy, i z przekleństwem na ustach dla tego, 
co dogadzają.c chwilowej zemście, stał się 
przyczyną nieszc.;ęścia kilkunastu swych bli
źnich. 

Ten widok zniszczeni~ i zgrozy trafił do 
serc litościwych państwa W., pani M. i pa
na L, ", którzy dla prędszego uorganizo
wania straży ogniowej ochotniczej, zapro
jektowali urządzić teatr matorski, aby, za
nim naetąpi pozwolenie do wprowadzenia 
w życie takowej, uzbierać odpowiedni fun
dusz na narzędzia ogniowe, stosowne ubio
ry i inne potrzeby gospodarcze. Projekt 
ten, lubo trudny do wykonania (ho u nas 
we wszystkiem zbywa,-zbywa. nawet na lo
kalu odpowiednim na ten cel), dał się u-

o G-

T Y D 'l ! E N. 

rzeczywistnić, acz z wielkim ktopotem. Ja
koż w korytal'zu b. gmachu szkolnego urzą
dzono przedstawienie amatorskie, przy 
współudziale kilku innych chętnych ama
torów. Przedstawiono komedyję Chęciń
skiego "Cicha woda brzegi rwie" i kome
dyię Koziebrodzkiego "Stryj przyjechul". 
Maiąc na uwadze, że sam pl'ojekt jak i je
go wykonanie, nastą.piło w ciągu trzech ty
godni, trzeba przyznać, że amatorowie w tak 
krótkim czasie z swego zadania wywiązaJi 
się należycie. Między innymi wszakże na 
zaznaczenie szczególniej zasługują: państwo 
M., pp. P. i S., już to z powodu dobrego 
pojęcia swej roli, już te:i; należytego ucha· 
rakteryzowania się. 
Pomiędzy aktami dały się słyszeć dwie 

amatorki: jedna wykonała na fortepianie 
Adagio z sonety Bethowena, cis mol.; dru
ga śpiew Ahud!\ pod tytułem "Cudzozie
miec". 

Przedstawienie skończyło się przed 10, a 
o 11 wieczór nastąpił bal w miejscowym klu
bie, także na dochód straży ogniowej, któ
ry wraz z dochodE'm z teatru, po potrące
niu wszelkich kosztów, pt,zynióst czystej 
korzyści do rs. 230. 

Z uwagi, że fundusz zebrcmy nie byłby 
dostatecznym na wszystkie potrzeby zorga
nizować się mającej straży ochotniczej, ciż 
sami amatorowie zamierzyli urządzić. dru-

Postępowanie, zastosowane to szcleg6lniej do ro
ślin wprost na słońce wystawionych, jak naj zgubniej-
5ze skutki wywierać może, gdyż niemIl rośliny obojęt
nej na nagłe zmiany temperatury. Przekonać iię zaś 
można, że jeżeli promienie słoneczne wprost na dani· 
czkę padają, to b~dąca w niej ziemia silnie się na
grzewa, tak, że korzenie rośliny także + 200 R. lub 
wyżej nagrzane mi bywają. Podlanie więc rośliny w ta· 
kim stania wodą, zimną, gwałtowne ochłodzenie korze
ni sprowadza, przez co roślina uoierpicć koniecznie 
musi. 

Zamiast więc wody zimnej, radzimy uży\vać w naj
gorszym razie takiej, kt6ra temperaturę pokoj ową, pD· 
sisda, lepiej zaś jeszcze jest używać stale wody cie
płej + 1<5 do 300 R. posiadającej. Wtedy bowiem nie
tylko ciepło gruntu pobudza roślinę do szybkiego wzre>
~tu, ale także i ta okoliczność, że ciepła woda, rozpu
szczająca z ziemi l'atwiej pokarmy, więcej ich do ro
śliny wprowadza-i ta, obficiej żywiona, szybciej i buj
niej wzrastać może, 

Podl.wanie ciepl'ą wodą, zawsze dla wzrostu rośli· 
ny bardzo jest przydatnem, pamiętać tylko trzeba, że 
zacząwszy już raz CIeplej wody używać, nie można od
stępować od tego, gdyż stosowanie naprzemian to cie
płej, to zimnej wody, złe skutki za sob~ dla organi
zmu roślinnego poeią,ga. 

Przy pędzeniu roślin, używanie wody cieplej także 
j ost bardzo skutecznem, gdyż przekonano się, że rośli
ny pędzone w jednakowych warunkach, a podlewane 
tylko wodą r6żnej temperatury, po kilkanaście dni r6-
żnicy w kwitnieniu, na korzyść wody ciepłej przedsta-
wiały. (Ogr. pono 

Licytacyj B W [Uberllli Petro](Ownle). 

gie teatralne przedstawienie, za trzy tygo- - W d. 19 (31) paźdz . , w magistracie m. Często-

d . chowy, na dzierżawę jatek w r. 1882, 83 i 84, od su-nIe. , 87 
M d .. , . k ' . . my rElczneJ 2 1'8. 

amy na Zleję, ze mlesz ancy tuteJSI _ TeO"oż dnia tamże na !i.letnią, dzierżawę do-
oceniając dobre chęci amatorów, i ze wzglę- chod6w p";:opinacyjnych 'na zieminch włościańskich w 
du na cel, popierając szlachetne ich usilowa- rzą,dowym maj~tku K,~mień, od su~y ro?znej 203 r~. 
nia zebrawszy się licznie złożą na ołtarzu - W d. 2 (14) lIStOp., w maglstracl~ ,m. ŁodZI! 
d b, 61 ' . ' d . dl I na budowę przyrząd6w do dw6ch bydłob6Jm w ŁodZI 

O 1'a o.g nego s,WOJ gro~z. w OWJ,. ~ u- od sumy 533 r8. , 
rządzema tak pozyteczneJ mstytucyl, Jaka - W d. 28 paźdz. (9 listop.), w urzędZie, po~. 
w pL·zyszłości niejednego z nich ocalić mo- . laskim, na 5·letni~ d~ieriaw:ę d~cho~ów propllla.cYJ-
że od upadku i zniszczenia. I nych w rz~dowym ~ają,tku ZytowIce I Komn, od su-

I my rocznej 1471's. In plns. , 
,-tO. _ W d. 27 paźdz. (8 listop.) tamże, na !i-Ietm~ 

NOTATKI POPULARNO-NAUKOWE 
i praktyczne. 

dzierżawę dochod6w propinacyjnych na gruutach wło-
ściańskich, w poduchowRym majątku Dobroń, od iU

my rocznej l'S. 39 k. 15. 
- Tegoż dnia tamże, na takąż dzierżawę IV po

duchownym majątku Widawa, od sumy roczuej 1'S. 
100. 

- W d. 2 (I-ł) listop., w Kl'zepickim urzędzie le-
- Podlewanie roślin cieptl! wodą. Wielu bardzo śnym we wsi Połomańcu, na budowę domu, stodoły i 

amator6w kwiat6w pokojowych lIie zwraca zwykle u· chlewu na posadzie podleśnego straży D~browa, od 
wagi- na pewną, okolicżność, bardzo na wzrost roślin snmy 1175 rs. i na takąż budowę na posadzie strz~l
wpływajllc~, a mianowicie n~ temperaturę wody do po· ca pod wsią Kamińsko, od sumy 400 rs. MateryJał 
dlewania roślin używanej. Osoby nawet z hodowlą budowlany dodany będzie bczpłatnie. 
kwiat6w obznajmione, używajll do tego zwykle wody - W d. 16 (28) listop. i l.' (29) listop., ~ urZ\!
długo w pokoju pozostającej, a więc posiadającej tem- dzie leśnym okręgu piotrkowskl~go? na sprzedaz drze-
peraturę pokojową,-i zwyczaj ten pochwalić tylko na· I wa w obrębach lećni~twa Krzepl~klego: . 
leży-a nigdy nie przychodzi im na myśl używać wo- - W d. 9 (21~ hstop, w Gldel~kl~ urzęd~le le
dy cieplej. Gorzej jednakże dzieje się z amatorami śnym we wsi Nie.ulewie, na sprzedaz rueW!rOblOnego 
nie posiadają,cemi o rzeczy głębszego pojęcia, kt6rzy drzewa w porębach z r. L873-77, w obrębie Sygątlta 
podlewają l'ośliny swoje w lecie zimn~, świeżą, wodą, od sumy 4595 I'S. 
stIdzienną" a więc 5 do 70 R., mają,cą i Sił w przeko· - W d. 26 paźdz. (7 listop.), no. komorze S08no
naniu, że w ten spos6b ol~eźwiają,c roślinę, przysług\l wice nil sprzedaż skonfiskowanych towar6w na sum~ 
j ej wyrz~dzaj~. 1000 rs. 

Ł o s z E I 
~~~~~~~~~~~~~\ 

Dobra Woła Grzymalina !JĄ Boadzice lub Opiekuno- ~ 
tękińsko, ~ :~icł:ragnący dla dzieci ~ POMNIKÓW 

FABRYKA Potrzebny zaraz 

EKONOM 
mil dwie od stacyi drogi żelazn~j Ra· ~ LEKCYJ ~ M NNYCH 
domsk LIb Gorzkowice, w całości lub ~ fi) MARMUROWYCH I KA IE . 
częśCi0':V0 folwarkami, lasami, poe"" lub ~ •.• 
korzysmeml warunkami z wolnej ręki są, tJII,,_ t - g( skład krzyzy l krat zelaznych 
do s~rzedania. Og6lna przestrzeń ~ .r...orepe yOyJ ~ 
wynosI 15:5 ,wł6k; w szczeg6lności: l)Wo· A( języka rosyjskiego i al'y-Idl A URBANOW\1KI 
1& Grz~malma 2822 m6rg, IV tych łąk ~ tmetyki, po cenie llmiarkowal!ej ~ I U 
m6rg 127, las6w 2143.-2) Dobra Łękiń· ~ raczą, się zgłosić do domu W·go tV, 
liko wog6le 1833 m6rg, w tych łą,k 166 &l: Wolgemuta przy ulicy Moskiewskiej Idl 
m6rg, l~s6w 493: Reszta przestrzeni grunt (V! (Bykowskie Przedmieście), do ofi- XI 
orny, llzywaln:t: l do potrzeb miejscowych. ~ cera pułku tobolskiego Dudysz- ~ 
Wola Grzymalma ma pożyczki Towarzy- fi<. kiua. (2-2) !dl 
stwa Kradytowego do amortyzacyi rs. fJII 19 
6847-z, taksy d. rs. 17.000 podniesioną, ~~~~~'el!~~~p~~~ 
być moze, zaś na dobrach Łękińsko nie. 
ma ża~nej, a z taksy do 25,000 przypa
da. WIerzytelność hypoteczna nn obu do. 
b~'a,ch, tyl~o 20,000 1'8. wynosi, innych 
ClęzIIl'6w ruema. Wieś 'Volica z folwar
kiem? zaraz od hipoteki d6br Łękińskn 

Wyłą,czną, sprzedaż 

Szuwaksu Cl'ancuzkiego 
fabryki 

oddZieloną być mo:ie. SerViitut pastwisk powierzam firmie Gam\>f, Soczolówski i 
ureg.l~owany, zaś serwitut leśny, ograni· S.kn w Piotrkowie na miasto Piotrk6w i 
cz~~eJ wn,rtości do załatwienia zostaje. okolicę 

P. Chavariber et Cmp. 

s z o s a cmentarna. 

w -Łodzi 
Informacyja dla Piotrkowa i okolic: L. 

Marcinkiewicz, b, nauczyciel, Rokszyc. 
ckie Przedmieście (Odeskn) doUI Marny-
ckiego w Piotrkowie. (5-4) 

Zguba! 
W przejeździe lroleją, żelazną z Piotrko· 
wn do Skierniewic i końmi ze Skicruie· 
wic do wsi Regno .va, zgubiony zo
stał akt rejentalny o Kupno osa· 

młody nie żonaty, cnergiczny, dosiada:· 
j~cy dobre świadectwa. ,Zgłoszenia. do 
Redąkcyi "Tygodnin". (2-1) 

Na dogodnych warunkach 
do odstąpienia natychmiast lub od Nowe
go Roku, dwa mnie'sze lub jedno wi\l
ksze mieszkanie, skhda.i~ce się z 7·miu 
pokoi i '{uchni. Wiadomość bliższa u 
W·go Sikorskiego, urzędnika ZIIl·zą,d.l k-
śnego w Pietrk0wie. (3-1) 

Lekcy je 

POLSKIEGO J~ZYKA 
i. Li.teratury 
Wiadomość w redakcyi "Tygodnia". 

(0-7) 

Dwóch Uczniów 
Bhz8za Wiadomość na miejscu lub w P td k 
Ostro~vie porl Proszowicami u JÓzefa Ka· W Ut a . 
mockiego, wlaścicie!a d6br, lub u Ada.\ IJ\. I\( 
mn. Keller w Wa . . N Ś','" 39' rSZI\Wle, owy Wlllt .,~ Generalny Agen t na Cesarstwo 

dy w tymże Regnowie, zawarty pomiędzy pO;'1'Zeba do zakładu Cukierniczego Ba
BodzikielD i Pal)iel'owskilD~ chalewsli.iego w Piotrkowie, przy 
Łaskawy znalazca raczy złożyć takowy ulicy Peters.Jl1l'skiej, Wal'ullki-ukoilcze· 

i Kr6le· w kancellll'yi atlwokata ~lodowskiego w nie 2-ch klas przyuajmniej. Kąu c1yilaci 
(l-I) I Piotrkowie. (3-a) z prowincyi mRją pierwszeństwo. (3-3) . (l-I) stwo. 
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h~~ DO SKŁADU li ~1 
h~ KA\V~~RU ~ DB~~~ftTBS W ~ 
~!~ MIKOŁ~JA ZYZYNA ~i 
~~ prq ulicy Nowy Swiat Nr, 37 w Warszawie, ~.~ 
~.~ nadchodzą co trzeci dzień transporty świeżego Kąwioru Astra- ~.~ 
ral chańsldego i. serwe.tow.ego takie~oż; ora~ nadszedł świeży transport r ... l 
~~ zagranicznIc.L Dehkates~w I konserwow," to Jest n?nuu'ów Helgo- ~~1 
JO...i lanehkich I Amerjkańsklch "Lobster • Łoso!!ua marynowanego ~J 
r ..... ' w pnszkach, Ozorów i PekeHejszu Amerykańskiego. Soii r .. l 
~~1 Angielskich. Trufti w puszkach _i ftnkonach prawd~iwych Perygo.r- lWj 
• skich. Salat-Kream, SiedzI, Thon, Sardynek wob- rł1 
~a~ wie z Nantes, Sal·(lynek.\V musztardz~e, Oliwy oryginal- ~ ... 1 
L..'W...i nej Nicejskiej, Serdeli Brab:mdzklCh, SIedzI pocztowych, Gro- lW~ r." szku, Karotki, Bóbru i SZlu"tragów w konserwach, Pi- ri ~a~ kU, Oliweli: Naturel i faszcrowanych, Imbiru smarzonego w ca- ~: 
L..Wj łych i p6ł kamionkach, KOIDl)Ot,ÓW różnych, ltlusztardy i lWj 
1'a" KapaI'ów FrancLlzkich, Pu,sztetów Strasbm'gskich w terynkach r ... l 
Ir....w...i i puszkach, jak r6wnież :. Buli.jO~lłi wojyńskic~o i ~leczkowskiego ~~1 rt-' z Pincgi, Groszku zielonego .. Sel'ów: sz\;nJcars~ego, mes.czer· ł.J 
~~ skiego, czester, holeJlderskle~o, z~c~()nego w glowkach I tartcg~ ostre- ~ .. 1 
Ir...."'j 0'0 w puszkach, Anschovls, I~łlek w puszkach, ŁOSOSIu, w~- lWj 
r~" dzone~o, Bałykl~ ~ońskieg~, I!i~dami moskiewskich,. KU~l~kn r#, 
~ ..... ~ ryhiego i " 'iaZJgI do pLCrogow, Gelu,tyny naJprzedUleJ~zeJ? ~ .. ~ 
.... ",...i Iion:fitur kijowskich płynnych I suchych, ~zekolady ~'6zneJ l"'j 
r ..... ., Bp'leta i Landryna cukierków r6znych, Biszkoptów I t. p. ra" 
~"':1 towarów, z czem poleca się Szanownej PublICzności. ., ~:1 
~~1 MIKOŁAJ ZYZYN. ~~1 
~~1 Nowy Swiat Nr. 37 w Warszawle. ~:1 
~~.~~~~~~~~~~~~~~~.~#~~~~~~ ~:::..t.::~~~~~~::.:::~~~:::..t.::~~~~~~~~~~ 

eR i Fr. 7223) (3-3) 

~~~~~~~~~~~i,e.\~~~~~~~IIm~~ .~~~{2}.~~.Q}.~~~~S~~~~~~~~~ 

~ Dla pp. Adwokatów i Notaryjuszów! ~ 
~ Niżej podpisani dzierżawc! dZlałn ogloszefl w "Gazecie Sqdowej ~ 
~ Warszawskiej", dla uprzyst~pll:enia w podawaniu stale adresów kance-~ 
~ laryi pp. Adwokat6w i Notar;"jusz6w, przyjmuj:o ogłoszenia u,bOnl"t- ~~ 
~ mentowe do pomienionej Gazety nA następujących warLmkach: ~ 
~ Adres c' ,VLlw!erszowy kwartalnie (numer6w 13) rs. l :. ~O. ~ 
~ "trzywierszowy" " "rs. l k. 80. ~ 
~ Każdy na •• ępny wiersz po kop. f.0 w trzynastu nnmerach. ~ 
~~ P6łrocznie znś adres elwuw~erszowy (nnm. 26j rB. 2 k. 80. ;r0'!l. 
~ ",," trzywierszowy " " rs. 3 k. 20. ~ 
~ Każdy nastę'Jny wiersz po rs. l w 26-u numerach. ~ 
(,!()'; Adresy przyjmuje się spolOhem p.zedpJaty. ~ 
~ Adres (lanym być może najmniej na dwa wiersze przestrzeni i na ~ 
~ czas niekr6tszy, jak kwartał. _ ~ 
~ 'VaI'szawsku, Agentul'u, Ogłoszen ~ 

~ RAJCHMAN I FRENOlER ~ 
~ BiuI'O główne Senatorska J\2 22. ~ 

~ Filiju, Nowy - Świat :\1 67. ~ 

~~~IIm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(R. i Fr. 758&) (3-~) 

;~~~~~!il A~§§~~~~~~~I OSTRZEŻENIE 
~ NAFTĘ ~ Niżej podpisany os,Tze~a, aby żadnych 
~ !"Al rewersów, kwitów, ani_ weksl~, jego pod-
~ 'k' l ~ pisem opntrzolljch, nikt nIe naby-

~ . ~ place'ne nie będą. 
/!Ij a fi e I y a li s {ą ~I wał, gdyż mkowe jako sfałszowane, 
~ w naJle~s~ym gatunku na be- ~ Nadto zdolano wyjąć z portmonetki 
~ C'l;kl l gal'nCe poleca skłnd ~, (lwu, kwity szntu'owe, przygoto-

~ W Z I k" ~·I wllne dla Use Rosenstein i Mośka Lewi, 
~ . a es lego ~ na mnjące się opłacić komOl'ae; ostrzega 
~ P' t k . ~ si~ przeto, aby tych r6wnież nikt nie 
~ w 10 rowie. !!'4 przyjmował. 

~ Kupcom odstępuje stosowny I'~- ~ Nikodem Dzwonkowski. 
!iii bu,t. Sprzedaż nafty uskllt~czJlla!lil (3-ll) 
lol'I się r6wnież na spoos6b .zagrl\n~czny, ~ 
/!Al to jest na f nnty, licząc SIedem ~ 
~ i p6ł fLlnt6w na gllrniec, co ko- ~ 
~ rzystniej d~a k~PłJją,- ~ 
~ cych wypada; miara bOWlelll garn- ~ 
~ cy bywa 1·6żna. (12-3) 

~~~MA!'WM~~~~ 

Donoszę pp. interesantom, że o trzy 
WiOl'S~y od Sulej owa, przy szosie Piotr
kowsko·Kieleckiej, w lesie, zwancm Ja
ksonek, jest do sprzedania hurtem lub 
częściowo około 

12,000 łokci desek dębo-
wych 

także w znacznej ilo~ci klel)ki an-\ 
talkowe, oraz Spl') cby, dzwo
na dębowe, i sążnie szczapowe i 
gałęziowe, Bliższa wiadomość ".' Przy
głowic \1 DUrflńskiego lub na miej sen. 

(4-1) 

SKLA.D 

TO WA.IlOW CI: 

I ŻELAZNYO:a: I 
I pO~:~~~~~~~~~~~~~~~~~!hi; .. 1 « bryk angielskie!> i francuzkich. wszelkie w ostatnich czasach udo. li 

I skoualone nu,rzędziu, dlu, f'abryk i rzemiosł, jako też :Ił 
naczyniu, i pl'zybol'y kuchenne gospodal'skie i ~ 
poleca. Szrubsztaki, Kowadła i Szneidkluby, Piły i Pilniki angielskie ., 

I 
w najlepszym gatunku, Szruby, Sztyfty, Nity, i Gwoździe ze zna
cznym rabatem od cen fabrycznych. 

~ "lVagi f'raucllzkie stołowe, belkowe i sprężynowe w ~ 
~ najlepszym wyborze. Ii!!:» 
li!! \ Okucia do drzwi i okien. Zntrzaski angielskie, fran- !!Ii; ~ 
~ clukie i amerykauskie. ~IIII' 

i 
~elazka do prasowaniu, stołowe i mosiężne od 1'8. l ~» 

li!! IkOP' ~o. 1ii!'I,.. 
; Zelu,zka stalowe krawieckie. francłl'<kie i angielskie !!Ii; l1li' 

«~iOd rŁ~zka żelazne składane dla dzieci od rs. 3 k. 50. =» et: ~ . " "brązowe z boczkami od rs. 7 k. 50. ~ 
g' " "dla doroslych od rs. 4 k. 50 do rs. 18. == ... 
1IIh Kolebki i wózld dziecinne od rs. 10. ~IIII' 
lIł' ~ Umywu,lki, klozety i bidety od rs. l k. 80. ~;p 
"h~ Kuchenki nu, nu,fię i będzynę od rs. l. C= !Iaszynki d.o kawy na węgle i spirytLls. 
l1li' Q. " N on plus ultm i inne od rs. 1 k. 50. ~» ..... = Maszy nki do sieku,nia mięsa. wewnątrz cmalijowane .". "ft CI: najnowszej konstl'llkcyi oJ. rs. 3 k. :;0. ~ ił!' 
1fIIł'!!Ii; !lłynki (lO kawy w 30-tu gatunknch, z najlepszych =l» 
.. Ii!! fttbryk 1rancuzkich od kop. ]5. ~ CI:" WyzynIaczki ameryknńskie "Empire" od rs. 14. ;p 
lfIII ~ Wszelkie naczynia biało lnb nic_'ie.sko emalijowane li blachy,. "'ItI 
"h N -talowej sztancowane, jak: li!!: l1li' 

C~ ]liednice, tlzbu,nki, talerze, gaI'nld. bI'ytf'u,n- ~ 
~ ny, pł'"teln;e, f'ol'my do legomin, krem6w, ciastek i masła. ~ .... CI: Noże stolowe i kuchenne, ogrodnicze kieszonkowe, scyzoryki l1li' CI: i nożyczki z słynnej fabryki » « S. Paerson & Cmp. Sheffield. :p 

lfIII Ceny wszystkich u,rtykułów znu,cznie zniżo- .... 
""" ne, a kupującym w większych ilościach odsręp.lje znaczny rabat. """ CI: Fabryka i skład broni znajeluje się w osobnym oddziale. :Ił 

~VYVWVWVWVYYYVYYWWVWVV 
(R. i Fr. 6877) (6-2) 

Q~_qftAAAAAAAA~~AA~ 

I Smarowidło do wozów i Oliwy do » 
I maszyn ł 
CI: w najprzcdniej8zych gatunkach polecaj:!, z wlasnej fabryki» 

I TUŁODZIECKI & KIRSZENSTEIN ł i Warszawa. Kantor Niecała 7. ł 
~~~VYYYWVYVVVVWYWYWW 

(R. i Fr. 6781) (6-6) 

~~~~~~~~~~~~~ 

i S~~~~.d,~~2!1~A I 
~ ~ Bieli7.uy gotowej Damsldej i Męzkiej ~ j)j 
~: bielizny stolowej, ręczników etc. :~ 

~~ F. BOBROWSKIEGO & URBAŃSKIEGO:~ 
I I: p"zyjmuje WOZC1~ zn~,~c~~~n bidiznę, om : I 
I ~ ~ Hafty maszynowe i ręczne ~ ~ 
~ wykończa ~ 
~ "TYł»rawy rzetelnie, gustownie !)o(Hl1g naj no- «ł..>, 
~ wszych żUI'nali, za umiu,rkowu,ną cen~, w jak ~ 
~ najkl'ótszym czasie. (-l-3) ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 



T Y B Z l E Ń. 

r~~~~~~~~~1 
~ SKLAD ~ 

I Najlepszych Amerykańskich I 
I PASÓW RZEMIENNYCH i 
I do maszyn "JI 

j C. M. U TON et CO I 
~ St.-Petersburg, !Ialaja Morskaja Nr. 14. J 
J Moskwa, Bolszaja Lubianka, dom kla- ~ 

GAAAAAAAAAAAAAAA~AAAA~ 

I WYROBY FABRYK ANGIELSKICH: I 
CI: ;:roh..n Eaker VT ""'VV"isbeoh~ :I» 
CI: Cook er Ers VT Soheffield~ I 

E. :rl:. ::Sen tall VT ~aldon .. er ~ioh:r.n.ond et Chan dl er VT Salford 
CI: jako to; Wialnie do czyszczenia zboża, Sieczkarnie, Szal'· C pacze i Parniki d'l gotowania paszy, oraz 

ł sztoru I wunowskiego. 
~ Uwaga. Pasy (rzemienne) są prasowane i wy-

~ prężane pod parą i takowe okazały si~ w przecią
~ gu lat dziesięciu, od ja.kiego to czasu wprowadzi
~ liśmy je, jak najlepszemi. 

ł (R. i Fr. 7488) (4-2) 

CI: MŁOCARNłE 
rozlDaitych systelDów nadeszły do 

~~~~~~~~.~~~~~~ 

Składu Machin Rolniczych 

A. ~IUSZYŃSKIEGO I S-ka 

DOlDinijum Potok Złoty 
Zarki ma do zbycia 

2 Buhaje 
przez Les personnes qui desireraint pren

dre des leyons particulleres (le 
convea'sati6n et de lan
gue C.l·alu}aise vondron~ 

bien s'adresser ou bureau du joul"lle.l "Ty-
dzień". (0-1) 

Nr. 40. Krakowskie Przedmieście Nr. 40. 
naprzeciw Hotelu Europejskiego. oryginalne 

CENY NIlKlE. 
Cenniki ilustrowane na żądanie wysylają się franco. 

"""""""",,_t» 
rasy Szwytz. jeden w wieku rok 1 1/ 2, 

drugi p6l roku. BliższII wiadomość w 
miejscowej adlDinistrllcyi tych d6br. 

W Do dzi8lejszego nume-
~ J'U doJącza się arkusz 
l-szy noweli oryginalnej przez 
Lusławę p. t. "Podwójny ar
tysta". (R. i Fr. (523) (6-4) 

K.A..PSVLHI i PIGUŁKI 
Z BROMKU KAMFORY 

Doktora Clin 
Laurerdo fakultetz~ medyoznego w Paryżu.-Nagroda Montyon. 

Kapsułki i Pigułki D-ra Clin, z hromku kam(oTY używają. się UJ chorobach nCTlrOWYCI' .,. 
mÓ2g~UJych, W ckIlegliwoBciach urcow!lch i dróg oddechowych, o.'az w następujll-cych przyp(\dlq~ci:lch: 
ał1tml~, bezscnnoici, kalzlach nerwowy~h, spazmach, palpitacyach, koklu,s=ach, cpi!cpsyi, h!J~ter!!i. l:o"w/ll
ayach, Zawrotach gkwy, zagłuszeniu, gorączkach, migrenie, w chorobach p,cherza • dróg UT!J1l0W/lC', i n't ~ 
uspokojenie całego organizmu. H 

Należy wystrzegać silł podrobienia, i każdy flakon jako gwarancya zaopa- ~ 
trzony jest w markIł fabryki, oraz podpis CHn et Cloj medalem nagrody !\lcr:tyo!!. ~ 

Nabywać można w Pal-,żu u Clin et Ci. ulica Rassyna Nr. 14. ,a 
w Piotrkowie skład głowny u Pp. Gampf; Soczolowski i Spka, gdzie znajdują się Jedno- :\ 
cześnie pigułki żelazne d-ra Rabuteau. ).r< 

"'- i 

~~------------------~------------------------~ 

Pigułki Żelazne D-ra Rabuteau 
Laureata Instytutu Francyi. r 

..... 
ł-igułki żelazne Rabuteau są pokryte cukrem. . I 
Liczne studya. dokonywane w szpitalach przez professor6~ fakultetu :(Ja!yzklego 'W!ka!ały I 

stanowczą skuteczność pigułek żelaznych Rab-atea.~ w, następujących słabo~Cla.ch: bl~d:llcy, b~,-, 
krU'istusci, w utratach lenn, w OJólntfJ "iemocy. w!Jcienc:emu" Ul rekOI~walescellcyl, w sla006Clach dOlecI 
i wszystkich w ogóle niedomaganiach spowodowanych braku,m k'!lt·l. , , , 

Pigułki żelazne Rabuleau uie czernią zębów, dają: Się trawlII najsłabszym osobom, nl'~ ~ 
powodując obstrukcyi. . '. " g 

Kuracya żelal:na za pomocą pigułek Ra.butellou uzywanl\., Jest bardzo oszcz~dną, stano\\ I J 
ona bardzo mii.ły wydatek dziennie. ." 

Należy wystrzegać się pod~ob!ei!, i na wszy~tklch .flakonach plguł~k zela
:mych doktora Rabuteau, znajduje SIę Jako zabezpleczema marka fabIykI z POd~ 
pisem Cli n et Cie i meaal.nagro,dy Monty.on, 

Nabywać można. w Paryzu u Clm et C" ulICa Rassy~~ Nr. 14. 
W Piotrko\\ ie sklnd gł6wny u Pp. Gampf, Soczołowskl I Spka. )( 

:Redaktor i wydawca Mirosław Dobrzański. 
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