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siadając ku temu odpowie(J.nich wamnków. zamożnych kupców tutejszych i właściciel
- Biuro redakcyi dla interesantów Piotrków to kolonija urzędnicza, Oprócz domów uszczerbek ztąd znaczny, ale dla
otwarte codziennie z mua od godziny ealej fnlangi ul'zędników j'ozmaitych dC'ka- urzędników-klęska niepowetowana. Radź
9 do 11, i po południu od 2 do 4-ej. steryj- niewielu zamożniejszych kupców i cie więc panowie interesowani, pól;:i czas
Oglos:zenia przyjmują się \V tym samym wlaścicieli nowo wzniesionych domów-pra- jeszcze~

czasie.

Adres: dom }Iichelsona obok Magistratu.
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'( może być przyjęty na naukę do księgarni F. 't
( .:Jędrzejewicza w Piotrkowie. (3-~)
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
- Na wieść o przeniesieniu gubernii naszej do Łodzi, sposępniał Piott'ków, rozradowa.}i się mieszkańcy Łodzi. Wieść tę, podaną pierwiastkowo przez ruski "Poriadok", właściwiej należałoby nazwać pogloską, bo jak sl?sznie zau ważyło "Nowoje
Wremia" - niema. żadnej gwarancyi, aby
wieść ta była autentyczną: rząd myśli w zasadzie o zmniejszeniu gubernii, ale w ja.ki
mniej więcej sposób-tego prawdopodobnie
sam jeszcze nie pOdtanowił.
Tymcznsem mieszkańcy Łodzi się cieszą,
a że Piot!'ków sposępniał-ni\~ w tern dziwnego. Miasto nasze datuje wzrost swój
obecny od czasu zaprowadzenia gubel'llii;
gdyby nie było siedliskiem władz gubernijalnych, nie byłoby niczem, bo ani bandlowem
ani przemysłowem być nie może, nie po-

wie nikogo więcej. Upa<lt'k materyjalny tych
wszystkich, przez przeniesienie gubernii d?
Łodzi, witloczny: domy stanęlyby PUStktl.ffil,
ruch handlo\~y by upadł, a co się tyuzy
klasy urzędniczej, ta by naj cięższej doznala klęski, - koszty bowiem utrzymania w
Łodzi ani mogą iść w porównanie z kosztami utrzymania w Piotrkowie. Cena
mieszkań w tym specyjalnie fabrycznem sietliisku, przewyższa niemal ceny war5zltwskie,
artykuty żywności i opał 00 bajecznych ccn
dochodzl]! Tak wię0 wydatki wszelkiego
rodznju wzrosłyby prawie w dwójnasób gdy tymczasem pensyje urzędnicze pozostałyby dotychczasowe. Położenie zaidte nie
do pozazdroszczenia...
,Vobec takiej perespektywy, siedzieć z
założonemi rękam~ i nie ratować się od klęski, byłoby dowodem szczególniejszego 1'0dZflju apatyi.
Łódź na wieść dla niej szczęśli,vą, nie
poprzestając na takowej, pisze podania do
ministeryjum C) przeniesienie (lo niej władz
guuernijalnych - a my co robimy, aby się
od tego obronić ?.. NiJ łatwiejszego, jak
wymotywowanie w podaniu naszych praw
slusznych, na podstawie tego, cośmy wyżej wyrzekli; Łódź zresztą ma w tnsne warunki istnienia i cir!głef!o wzrostu, jakich
Piotrkó\T nie posiada. "V Zl'ost Łodzi, chocinż ta miastem gnbemijalnem nie bętlzie,
jest na.jzupełniej zabczpieczoną., gdy przeciwnie - upadek Piotrkowa, po wyniesieniu
zeń władz gubernijalnych, niehybny.
Dh\

_ Jaką drogą do gazet warszawskich dostają, się z Piotrkowa najmylniejsze nieraz
wieści?-pytanie to jużeśmy nieraz sobie stawiali. Oto i teraz wszystkie tameczne pisma powtórzyły mylną wiadomość o wyniIdym jakoby u nas "wielkim pożarze", który szerząc się aż dWlt dni, mid zniszczyć
kilka budynków; w chwili zaś fabrykowunia t0j dziennikarskiej kaczki, daleko jeszcze być mialo do jego ugaszenia. Otóź
i my byśmy radzi zgasić ... tylko nie pożar, ale
gorączkę reporterską" z jaką tuzinkowi tutej si korespondenci ślą swoje donieĘ!ienia
do redaKcyj warszawskich, wprowadzają.c
w błąd takowe. Ile to już razy zdarzyło
się nam, piotrkowianom, dowiedzieć się
z gazet stołecznych, o czemś, co się niby stać miało w naszem mieście, a co
rzeczywiście nigdy a nigdy nic miało miejsca!
.
Powracając do owego wielkiego faktu,
czy też wielkiego pożaru- takowy ograniczył się, dzięki naturalnie naszej straży 0gniowej, na spaleniu się. m3,tej, drewnią,nej
komórki, przytykającej do parterowego, r6wnież drewnianego domu pl'zy ulicy Sulejowskiej, na którym to domu spłonęła tyI.
ko polowa dachu, ,Q'dyż ogień przez toporników, w przeciągu p~łtory godziny cał
kowicie został OpanO\Tlmy. Miało to miejsce w nocy z d. 2!) na 30 z. m.
Poprzedniego dnia, również nocną !lo 1':1czej wieczorną porą, o godzinie lO-ej, w
dwupiętrowym, murowanym domu staro-

pitan gwardyi z Louwru, pan Alliot, bo.' bie jego nienawiść? Opowiemy to w kilku
gaty dzierżawca, i wielu innych, którzy ku- s10waeh.
powali kwiaty u modnej kwiaciarki jedyDnia 24-go czerwca 1767 roku, Frania
przez
nie dlatego, że miała lat osiemnaście, ma- zajętą. była podlewaniem swych kwiatków
leńkie dziecinne rączki i minkę dowcipną" i nucą.c sobie piosnkę, której ją. nauczyl
Gourdon de Genouillac.
w niczem nie ustępującą. przebiegłej kotce, ksią.że d' Aiguillon, myślała o Manourym,
Przekład z franeuzkiego
leżącej zwykle u jej nóg i igrającej z kłę- pięknym podporuczniku stmży miejskiej,
buszkiem nici, których Frania używala do który obiecał ją. zaślubić. Wtem sp ostrzeFelicyi K.
wiązania swych bukietów.
gła stojącego przed sobą kawalera ArmanKażdy z nich pochlebiał sobie, że pod- da de Uhesnoy, jednego z naj częstszych
I.
bił serce młodej dziewczyny, kupując ró- swych gości.
- Frllniu moja droga, twoje kwiaty są że, jaśminy i niezapominajki. Były to je~ Ah, p:rzepraszam, nie spostrzegłam pa~
piękne, ale twoja buzia jeszcze piękniejsza. dnak próżne marzenia. Frania na wszyst- na-·zawołą.ł:;>. trochę przest.raszona.
Spiesz się, Franiu! potrzebuję bukietu; lecz kie oświadczenia miłosne, odpowi:łdała ser- Nic nie szkodzi, moja mnleńka,-nieułóż go w ten sposób, ażeby był Homaczem decznym śmiechem.
mam do ciebie żalu i na dowód, pozwól
gorących mych uczuć dla tej, której go przeNadszedł wreszcie dzień, w którym się niech cię uściskam; lecz wpierw daj mi prę
znaczam. Jeżeli zechcesz porzucić swoje śmiać przestał'a. Tego dnia na jej ciem- dko bukiet z r6ż białych, taki, jakicodzienkwiatki i wsiąść do tej karety, która będzie nych rzęsach błyszczały łzy: płakała, bo nie u ciebie kupuję.
twoją, jutro staniesz się kobietą. najmodniej- pan de Beauvilliers, którego pałac był o
- Oto jest przygotowany, Pilnie - oclazą, której najwięcej zuz(!rościć będą. ". ca- dwieście kroków od jej budki, zag~'oził, iż powiedziała kwi'lci!u'ka, wskazują.c na pyłym Paryżu.
każe ją uwięzić za lekkie życie.
szne róże otoczone wrZOFem --. Czy wiesz
Oto są slowa, które co chwib złota młoBiedna Frrmia! Ją, tak rozsą.dną, pomi- pan, jż to już trzy tygodnie, jak codziendzież, finansiści i prawnicy, mlodzi i sta- mo swej szalonej wesolości i dowcipnych nie posyłasz pan taki bukiet tej mło
rz)', piękni i brzydcy powtarzali Frani, kwia.- odpowietlzi;- ją, uwivzić, slowika, którego dej pani, musi być ujęta tą. jego grzecznociarce, mają.cej swój zaklad przy uli0y de śpiew rozweseliłby na.wet mizantropu. To ścil]?
Tournelle.
niepodobna~ a jellnakże ona się lęka, bo p.
- AC]l, Frnniu, nin uwierzysz, jak mi
Pomiędzy uLiegającemi się o jej wzglę- Beauvilliers
powiedział, że się zemści, a ,. jest trudno dowiedzieć się, co ona myśli.
dy był markiz de Pont~JH1rtrin, generał II zemsta prawnik:t 10 rzecz niebezpieczna.
Niewiele postą.pitem od pierwszego dnia,
wojsk cesarskich; ksią.że de la V nlliel'e, kaLecz jakimże sposobem ściągnęla. na sie-' ale wkrótce się dowiem dzięki temu bile ci-
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zako.nnego C~l'\era, przy ~li?y Żydowsk!eJ,
W czasie tej procesyi i po niej, na wszy. przybycIU Jednak na IDleJ- stkich niemal grobach lamlJy białe i różno·
sce wypadku s a.ży ogniowej, wyłama,niu kolorowe, świece, k:lgaJIce, w takiej ilości
drzwi na poddasze i jednoczesnem wdar- ś.,-.rieciły, jak jeszcze nigdy tu nie widzieli·
ciu się ioporników na dach za pomocą bo- śmy. Niektóre mogiły były ozdobione zielosaków, oraz zalaniu sikawkami kilku nnj- nemi festonami z gah~zek iglastych, sztnbli;i;S7.ych krokwi - pożar w ciągu pół go· cznemi kwiatami i wieńcami z nieśmiertel
dziny r6wnież u~aszonym został.
ników. A niedawno, bo przed jakie 10-u
Dzięki zatem dzielnym naszym straża· laty, oświetlanie grobów było tu jeszcze nokom od "wielkiego" pożaru w jednym i w wością, którll bardzo prędko Rię l)l·zyjęła i
drllD"im razie zostaliśmy stanowczo uwol-lrozpow8zechnila, co bez wątpienia. jest oznanieci.
I ką. szanowania i czci grodu zmarłych, kt6_ P. Siedlecki, pierwszy polski mr,gik i l ~'ego historyja z ostatnich lat ciekawa t~k
prestidigitator, w podróży swej po kraju, ocl- ze 7.~ ",,';glydu. na wzorowy por~ądek, ZWlę
wiedził i nasze miasto. \V ubiegły wtorek kszajQcą. Się liCz,bę na~robkow l ba~'dz? s.taprzy peł.nej prawie sali t.uteJszego ten.tm, ra.nne ut~·7.::1~~~lP lll~)glł, ora7. zdoblCDle Ich
dawat plCl"\'I"SZe przedshtWlelllc. składrtJf}.ce kl7.eWaml l k,~ l~taml.
.
się w pierwszej części ze sztul' magicznych, , ~V sa.m clzlCn. ~adusz?y ,:e Wll7.YStklch
w drugiej ZrtŚ z niknących obrazów, WidO-i s\Ylątymach speł~laly Sl~ ofiary za c1,usz~
k?\y przyrody, ,mitolo~ic~nych g:'up, slyn- zmarly~h, nn 7kto.l"!~h :vlCl.e było o.s~h l
me.lszych zamkow, rum l t. p.
cmentarz cal: dZlCn hcznlC byl zwwdzaPau S. niektóre btwiejsze sztuki zaraz nr·
objrt~niał zebranej publiczności; do najefePiekarni krakowskiej, wypieka.iąccj woktowniejszych n:'lleż,v bezspol'l1ie sztuka z g61e dobre pieczywo, chcemy powiedzieć,
pierścionkami i z kartami, własnego pomy- że takoYl"e bytob,v jeszcze lepszem, gdyby
sIu p. S. Do prześlicznych obrazów nikną nie żałowano dodawać doił cokolwiek wię
cych, których widzielismy może z pięcc.lzie cej soli, o której znrtjdowaniu się np. w
siąt, pan S. używa ś",iatfr. Drummundn.
chlebie zcl1'owia, całkiem powątpiewamy. l\Ió\V sobotę dnia 5-go b. m., spodziewane wi[!c wogóle, wszystkie nasze piekal'l1ie zajest drugie przedst:;\.wienie, na którem ma- prowadzają. widoczną w tym kieruuku
IUy 7.obaczy6 saliny Wielickie, nrtjcick: w- oszczędność, niepomne, że wszelkie piesze epizody histol')"czne z pamiętników Pa- czywo bez tego nader dziś taniego dodatska, bitwy z wyprawy Sobieskiego pod Wie- ku, tra.ci połowę na swej wartości i smadei'1 etc.
ku; tem bardziej "chleb zdrowia" powiRokują.c panu S. zupełne u nas }lowo- nien być bC7.warunkowo umiarkowanie sło·
l;:1zenie, proponujemy mu, aby ogłosił jedno nym.
bardzo tanie przedstawienie z zakresu me- Z Radomska. Mludziut.ka, bo zaledwie
teorologii l geologii, z jtdnoczcsnemi objadziś, dnia 25 paździel'niku 1881 1'., dziClI
śnieniami, a to dla umysłowej korzyści mło
jeden dopiero istniejąca nusza. straż ogniodzieży tutejszych zakłarlów naukowych rzą"
wa ochotnicza-ma już swój epizod:
dowych i pl")'watnych. Niezbędne jednak
O godzinie l-ej w nocy, kiedy wInpod tym względem porozumienie się z wlaśnie ,)Szyscy mie"zkailCY w śnie byli po·
dz:! szkolną.
grqżeni, na dane hasło z ratuszll, zadźwię
- Dzień zaduszny w calym ś\\ iecie kato- czały wnet złowrogie irąbki alarmowe stralickim obchodzi się bardzo uroczyście. żnckie po wszystkich ulicach. rlusują ze'V nnszem mieście, według mie,jscowego wS7.f!d strażflCy i w nie~peł'na 15 minut już
zwyczaju, w dzielI \V szystkich Swiętych, etoją kompletnie sfurmowani z narzędziami
to jest w wigiliją dnia zadusznego, po ża ogniowemi lllL Rynku. Przybyły i władze
łobnych nieszporach, z kościołn Farnego policyjne; potrwożeni ze snu mieszkmIcy
wychodzi procesyjonalnie niemal cala li- czują. już nnwet od6r spalenizny (tak istoczna parafij a. ua cmentarz katolicki; podczas tnie niektór7.Y twierdzili)-a wszyscy dopyprocesyi lud śpiewa żałobne pieśni, a du- tują. się "gdzie się pnIi?" ·Wracają. nareszcie
chowni odprawiają. na pięciu stacyj ach strażacy alarmiści i kuryjerzy,- powracają.
cmc::ltarnych odpowiednie nabużells~wo. strażnicy ziemscy rozesłani na wszystkie
V1r tym l'oku, mimo śniegu i mroźnego po- strony miasta i zapewniają., że pożaru niewiC'trzn, procesyja była jeszcze lic7.niejszą. ma nigdzie; a więc "alarm był fałszywy!"
jak lat poprzednich i kilka tysięcy os6b Strażacy uprzątną.wszy narzędzia ogniowe,
}?oll przewodnictwem kapłanów Farskich rozchodzą. się z uśmiechem zadowolenia na
brało w niej udział.
twarzach, z których wyraźnie czytałeś "nie
wynIkł pożar; ~

kowi, kt6ry zręcznie wsuniesz w środek
bukietu i zaniesiesz jej o wpół do pierwszej.
O w pM do pierwszej, dobrze panie.
Lecz pamiętaj oddaj go tylko, albo
samej pani de Beauvilliers, albo jej służą
cej.
:Mówiąc to podał jej sztukę sześcio-liwro
Wl!- i raz jeszcze zaleciwszy ostrożność,
oddalił si~.

Pozostawszy samą, kwiaciarka położyła
bukiet obok innych kwiat6w i nanowo wzię
ła się do pracy; lecz nowy kupiec przerwał
jej zajęcie. Był to mężczyzna 50-letni, surowej i poważnej powierzchowności, wyglądający ?a człowieka zajmującego wyzsze stanowls1w.
- Czego sobie wielmożny pan życzy:
r~ż, fijołków, czy jaśminu?- zapytała FranIa.
~ Tak, moja mała; potrzebuję pięknego
bukIetu z r6ż; - a wtem spostrzeo-łszy bukiet kupiony przez p. de Chesnoy, wskaza,ł, aby mu go podała.
Ten już sprzedany, lecz jeżeli pan zechce poczekać kBka chwil, ułożę nowy.
- Dobrze, lecz spiesz się.

\Vyurała najpiękniejsze r6że i ułoży
wszy przepyszny bukiet, podała go nowo przybyłemu, kt6ry obejrzał go z Złl,·
dowoleniem, a podając jej mały złożony
bilecik, rozkazał, aby go umieściła wśrod
ku bukietu i o godzinie wpół do pierwszej
zaniosła pannie Dubois, aktorce z komedyi
francuzkiej, mieszkają.cej przy ulicy SaintAvoie.-A to dla ciebie-rzekł, podając jej
talara, kt6rego poprzednio starannie obejrzał.

Dobrze, panie, wypełnię jego rozkakwiaciarka.
- Ale obadwa o jednej godzinie- szepnęła do siebie po odejściu gościa-co zrobić? ha! poproszę sąsiadki Antosi; ona zaniesie bukiet kawalera, a drugi zaniosę sama i
przechodząc około odwachu, zobaczę Minourego.
l złożywszy obadwa bukiety razem, czekała godziny oznaczonej. Następnie jeden oddała Antosi, by go zaniosła pani
Beauvilliers; z drugim zaś poszła sama do
panny Dubois. Niespostrzegła roztrzepana, że... zamieniła bukiety - i przeznaczony dla pani Beauvilliers dostał się aktorce, aktorki zn.ś -- pani Beauvilliers. Męż
czyzną. 50-letnim był sam pan Beauvilliers,
prokurator kryminalny.
-

zy-rzekła
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nas". Mieszkańcy nieradzi, że ich
przebudzono, układają się gniewni "na drugi bok", wszystko ucisza się-zasypia... Ale
niestety! nie wszystkim sen błogi pozwala
użyć \vczallU, byli i tacy, którym sen odleciał z powiek, a troska zachmurzył:;\. oblicza-n temi byli: Naczelnik straży ziemskiej
i przełożeni straży ogniowej ochotniczej;
przyczyna zaś tego niepokoju bardzo prosta-al,l?'m fa ls Z.IJ wy nie by/' zamierzony, ani
naka=any, a zatem, kto stal się winien ?1a1·/t8zenia spokoju publicznego: policyj a, czy straż
ogniowa ochotnicza? - bagatela!... Dziś więc
aż do południa przesiedzieli w ratuszu: 11<Lczelnicy straży 7.iemskiej i ogniowej, 7.e
wszystkimi czlonkmni Rady Nadzorczej,
prowadząc nnjściślcjsze badnnin, w celu wykrycia winnego, aż nareszcie do~zli do przekonania, że str6ż dyżurny w ratuszu, niezrozumiawszv (lokłalInie danej mu informa.cyi, poslyszl{wszy przy odp(l,~'ierlnirn C!Qgu
wiatru, aż nazbyt wyraźnie, dźwięk tl';!bki
sygnałowej dróżniczej
przy drodze żela
znej, mniemał', że jest uprzedzony przez
kt6l'ego z alarmistów strażaków ogniowych,
pospieszył więc powtórzyć alarm, i tym
sposobem dal fal'szywe hasło. Na całym tym
"qui pro quo" tylko nasi. strażacy dobrze
wyszli, bo mieszhilCY wyspawszy się powtórnie po alarmie, ch wall! ich za czujność 'I
i pośpiech, - a oni, uśmiechając się odpowiadnjf!. swoje: )l1de dapiesz nas".
A.
- Z Rawskiego donoszą nam co następll
.i 3: " \V gospodarstwie mlLmy teraz czas niebardzo pomyślny, z powodu deszczów, a
obecnie kilkostopniowych mroz6w, który
przeszkadza wykopaniu reszty kartofli, mArchwi i buraków; pocieszamy się tylko nadzieją, że może pogoda. do nas zawita i dozwoli dokończyć roboty w polu i choć w
cz~ści da uratować jeszcze pozo~tałe w zje·
mi okopowizny, których niestety, w bnn1z"
wielu miejscach, z przyczyny br. ku w swoim 0zasie robotnika, nie zdołano zeln'nć
z p61 i przed zimą zabezpieczyć ich od zepsucia ... "
- Wywiezienie z archiwum llypotecznego
płockiego ksiąg wieczystych dóbr leżących
w obrębie sQdu oln-ęgowego lllIDżyilskiego
do Łomży, podług wiadomości 7 dobrago
źródln, jakie otrzymał "Korespondent Plocki", wkrótc~ nastąpi. Cyfra ogólna ksi~g
wieczystych w hypotece plockiej się znajdujących, dochodzi do trzech tysiQcy kilkudziesięciu; z tych
około 500 przejdzie
do hypoteki !omżYllskiej, zostanie około
2,500.
- W komisyi obradują.cej nad sposobami
ukrócenia pijaństwa, pomiędzy innemi środ-

II.
Dzień

ów był prawdziwie przeznaczony
na rÓżne niespodzianki. Pan de Beauvilliers odbywszy kilka wizyt, mial zamiar udać się do Chatelet, lecz spostrzegł, iż zapomniał swojej złotej tabakierki; a że dość
jeszcze pozostawało mu czasu, powr6cił
2 wolna do swego pałacu i wszedł do pokoju żony.
Pani de Beauvilliel's siedziała przy tualecie. Była to osoba dwudziestokilkoletnia;
świeża, żywa brunetka, często wzbudzająca
zazdrość w młodszych od siebie kobietach.
Na widok mężn zdziwiła się.
- J akto!-zawołała-to ty? sądziłam, że
jesteś w Chatelet.
- Nie przeszkadzam ci, odchodzę natychmiast - odpowiedział p. Beauvilliers
zabierają.c tabakierkę, kt6ra leżała na marmurowym kominku.
l rzeczywiście, zbliżał się już do drzwi,
kiedy nagle staną.ł zdziwiony spostrzegłszy
pokoj 6wkę swej żony z bukietem róż w rę
ku.
M6j bukiet! - zawołał prokurator.
Nieszczęsna! -jęknęła jego żona.
PanI-krzyknęła pokojówka.
Ale p. de BeauviIliers nie tracą.c przytomności, porwał bukiet z rą.k służq,cej, a

T
lmi proponowano także rozpowsz~chnienie
t>omiędzy ludem piwa. PropozycYJ u ta nustręczyła sposobność jednemu z cztonkó~~
komisyi, właścicielowi dóbr w gubernn
piotrkowskiej, pnnu Ostrowskiemu, do zwrócenia uwagi na tę okoliczność, że w Królestwie Polskiem dawniej już bardzo rozpowszechnionym napojem było piwo tak
nazwanI) "zwyczajne". Skutkiem obłożenia
tego rodzaju piwa opłatą taką samą jaką
oplaca piwo bawarskie, produkcyj a pierwszego rodzaju piwa upadła i \'vyszło ono
też prawie zupełnie z użycia. Aby ułatwić
pt'odukcyję, niezbędną do wprowadzenia w
powszechne użycie zwyczajnego piwa, pan
Ostrowski przemawiał za ustanowieniem
dwóch kategoryj opłaty nkcyznej, jednej
ala piwa bawarskiego, drugiej dla piwa
zwycz!\jnego.

- Tani opał dla biednych. "Kul'. Warszaw." zamieszcza nndestany mu przez p.
Lublińskiego, przepis nn tani opal'. .Miara
miału z węgli-takaż śmieci lub gnoju, takaż gliny-to wszystko rozczynione wodą"
dobrze wymięszane, zagni€cione na ciasto,
urobione w cegielki lub osełki, potem wysuszone, dnje dobry a tani opał.
- P. Ober-Policmajster warszawski w roz_..zie swoim surowo zaleca komisarzom cyr·
kuł'owym, aby ci, ze względu na l'OZWÓj epidemii w różnych stronach m;asta, zakazali
s\['óżom puszczać do domów żebrak6w, czę
sto roznoszących po domach zarazę.
- Biblijografija. Drukują.ca się obecnie
"Nowinar:h" (początek w .\! 264 z r. b.)
rzecz historyczno - krytyczna p. Edmunda
Dylewskiego p. t. "Frycz Modrzewski i
nlljświeższa ocena jego działalności", wkrótce wyjdzie w oddzielnej broszurze, jako od- bitka z powyższego czas0'Pisma, nakladem
- księg.arni i antykwarni Rubinszt61jna w WarBzaWIe.
- W warszawskim piśmie "Inżyniel'yja. i
Budownictwo", drukuje się ciekawy dla.
obywateli - ziemian artykuł, poc! tytułem
, Budownictwo wiejskie", wraz z planami
iv'szelkich tego rodzaju budynków.
- Donoszą z Paryża do "Kuryjera Warszaws.", że panna Augusta Holmes, której
~ymfonija dramatyczna p. t. "Argonauci" J
została w przeszłym roku bardzo przychylnie przyjętą. przez publiczność i przez kryty kę muzyczną, napisata nowe dziel o tego
rodzaju p. t. "La Pulogne".
Ma to być bardzo świetne dzieło, a ci,
co je słyszeli na pr6bach, stawiają je obok
"Egmonta" Bethowena. Dzieło to ma być
zręcznie 1vydostawszy swój bilecik, zbliżył
się do żony i z najwdzięczniejszem uśmie.
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wykonane publicznie przez orkiestrę Pas- I
deloups.
I
LISTY Z POWłk iOW.
- Ktoby chciał nabyć akcyję warszawskie-I
go TO\'I'arzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Radomsk d. 28 paźdz. 1881 r.
raczy się z~ło8ić do redakcyi "Tygodnilt".
Jako premJjum dla swoich członk6w n~
DzieJ) 23-go października 1881 r. zap~
rok bieżą.cy, Towarzystwo daje reprudukcyjQ sze sie jaanem i głoskami w rocznikach CIze znanego obrazu Krudowskiego "POW?'ót chego ~ naszego miasta, - w dniu tym boz Golgoty".
wiem, spełnił się akt uroczystego ot ..
- Wypadki w gubernii:
warcia straży oaniow::j ochotniczej, :~ paOd dnia 25 'l'rześu, do dnia 6 paźdz., było sześć miętna uroczyst~ść tn, odbyła się w lln.stę
wypadk6w nagłej śmierci; w tymże czasie znaleziono

I

i martwe ciało i spełniono jedno zabójstwo: mieszczanin m, Pabijanic 53-letni A. Gertner, zabity został
kijem przez 19·1etniego włościanina F. B., na drodze
z Dłutowa do Wlldlewa.

pują.cym porządku:

O godzinie wpót do lO-ej, strażacy-ocho-
tnicy, zebrani wcześniej w szopie narzędzi
ogniowych przy magistracie, z rozwinięt'ł
- Listy od Redakcyi:
chorl}gwią, pod przewodnictwem swego na- Panu Q. 1/.' O:ęstochoU'ie. Odebraliśmy i sko- czelnika głównego i cdonków Rady Nad~
rzystamy; serdecznie dzj~kując za już-prosimy oies:cze
zorczej, w należytym szyku, pięciu oddziai ch~tnie przyjmujemy pańską propozycyj~. Fllkt6w,
fakt6w i fakt6w. bo tylko na podstawie takowych mo- łami wkl'oczyli do kościoła parafijalnego dla.
żemy wyprowadzllć l'Zetelne wnioski! ..
wysłuchania. .Mszy świętej, którą odprawil'
sędziwy dziekan i proboszcz nasz JM. X.
t Franciszek Salezy Krajewski, b. sędzia Wincenty Gajewski, członek honorowy tejapelacyjny K rólestw:t Polskiego, następnie że straży, :\ udzieliwszy błogosławieństwo
emeryt, przeżyw s?::' lat 56, zmnrł w Piotr- ze stopni ołtarza, Pl,zemówił w krótkich
kowie dnia l-go listopada 1'. I). Ekspor- lecz pelnych nama!'zczenia słowach, ktadąc
tacyj a ciuh na mi ('jsc\)\\'y cmentarz odby- głównie llacisk na wzniosły cel nowozah się dnia 3-go, a nabożeństwo żalobne w wią.zującej się Dst/tucyi, będącej wynikiem
kościele po-Pijarskim dnia 4 b. m.
postępu ludzkości, któremu kości6ł święty
po wsze czasy przewodniczył, popierał, błv
gOdławił i błogosł'awi.
W czasie nabożeń
stwa,
do
Mszy
świętej służyli stmżacy, grą
jlrzez X. B. \:JV"_
na organach kiero" :;tł również strażak, a
pienia religijne wykonywali uczniowie szkoListopad.
ły prywatnej p. ~abianieg? .
, D~ia 7" l'oku ~371, k07ona~~ja Ludwika kr6la W~- I
Wprost z kOŚ~lOła .katohcklego, cały 01'glerskl~go I polskIego. ";SlClskI ,
' " szak w powyżej opIsanym porządku udał
Dnia 8, r~ku 14,12, Zygmnn,t cesarz zastaWIł SplZ się do miejscowej synaO'oai adzie po przeWładysłaWOWI Jnglelle '" sumIe 57,000 groszy pra,..
.
<> ""
Z'>
,
,
skich szerokich. "Cocl. Dipl."
mowleDl~ r~b~na do sw!,ch . wspołwyzn<LwTegoż dnia, roku 1502, przymierze między Jllnem ców, wYJaśnJaJą.cem cel l pozy tek społeczny
A~bertem kr6lem! ~ Bajazctem cesarzem mreckim. otwierają.cej się instytucyi, odprawione zo"lIromer.. Co~. Dlpl.
.
. stały stosowne modły w śpiewie chóralnym
Tegoz dmll, roku 1611, korektura praw l sposob
.,
.
•
. .
'
sądownictwa poprawiony. "Vol. Leg."
umleJętme kIerowanem 'przez m.HiJscowego
Dnia 9, roku 1674, Jan III, hetman na6wczas :-viel- kantora, a na zakończeme, odśpIewane '7')_
ki koronny, tnrk6w pod Chocimem zwyciężył. "Zycie etało "Boże Cesarza chroń".
JanDa"., 10
k 1444 ki k
d ~·V
' Ś 'ć
Poczem,
porz~dku
odma
,1'0 11
, - ęs a po
,arną I mIel'
., ł
h strnżacy
.
d w 1tym~e
ł d
d"
Władysława polskiego i węgierskiego kr6la. ~Dłu- mos BZy C orą?le.w O B { a ~I narzę ZI ogmogosz".
wych, rozeszh SIę do domowo
Tegoż dnia, roku 1674, umarł Michał Wiszniowie·
Następnie teguż dnia o O'odzinie 8-ciej
cki kr~l, we Lwowie, "Manns."
.
z południa ' straż ochotnicz: znowu zO'roDnia 11, roku 1227, Leszek BIały monl\l'cba pold
' tł'
.
od'
ski zabity w Gąsawie. "Bielaki"
ma zo~ą. zos a a w rzec;ZcI?e,l I"ZOple,. g Zje
Tegoż dnia, roku 1403, sejm w Korczynic i piel'- nastąplto formalne przYJęclC od magIstratu
wsze p,rzed nim powiatowe sejmiki., ~ Vol. !-eg.".
wszelkich narzędzi i rekwizytów ognio, DUla !2, roku. J3?4, ~eszek ksulze Ku)awsk! ~a~ta- wych. Poczem pO raz pierwszy odezwały
WI! Kl'zyzakom zIemIę MIchałowską, kt6rą p6zllleJ w . d ' . k'
. b'k'
ł'
t h
r. 1317 od tegoż dziedzicznym prllwem nIlbyli. "Cod. Blę
ZWlę 1 tJ ą.
J sygna owej -a na o
aDipP
slo swego głównego naczelnika, strażacy
Dnia 1~, l'~kn 1550, ~oronacyja Barbary Raclzi~vi- W sfornym porządku, sformowawszy się pod
ł6~;,ny, małzonkl powt6rBe) Zygmunta Augusta. "Bud- bliższym kiel'Unkiem naczelników oddziałoskI .
wych, z całym rynsztunkiem i narzędziami
ogniowemi, udali się na pierweze pr6bne

Kalendarz Obywatelsld

- Poczekaj łajdaczko! dam ja ci takie- I zbyt uczciwą-cóżby powiedział prokurator.
go figla. mi wypłatać, zapłacisz za to do - Pł:.kała tylko, gdy tenże wszedł powt6rnie
brze.
do jej sklepiku, a wyłajawszy j1! ostro,
I biegnąc szybko wpadl do budki Fra- żądał, aby mu wymieniła tego, ktÓ1'Y ją. dO
ni, której nie zastał. Antosia ją zastępo- tego czynu namówił. Frania odpowiedzia-J
wała.
ła tylko łzami. Prokurator w gniewie, krzy- Kochn.nko - rzekł do niej _iajslod- czał, łajat, groził, lecz skutek był ten ..
szym gtosem - czyś to ty odnosiła ł ukiet że sam. Wówczas IV największym gniedo pani de Benuvilliers?
wie udał się do pana de Surtine i oskarżył
- Tak, panie-odpowiedziała dziewczy- j~.
nu.
Dyrektor policyi kazał natychmiast we- A kto ci to polecił?
zwać MinoUl'ego, podporucznika swej stra- Frania kwiaciarka.
ży i rozkazał mu, aby się udał z jednym
- Byłem tego pewny - zawołał pro- ze. swych towarzyszy do mieszkania Fl'ani
kurator z gniewcm -- musiał ją, przekupić i przyprowadził ją na ratusz, gdzie' sam
kt6ren z moich rywali.
chciał ją. wybadać.
A zwracając się do zmięszanej Antosi,
Łatwo można sobie wystawić rozpacz biedodał:
dnego chłopca. Krew uderzyła mu do gff'
- Twoja kwiaciarka jest łajdaczką., śmia- wy, chciał wymówić dyrektorowi pr-" i
Ia zadrwić ze mnie; drogo to zapłaci; je- jego niesprawiedliwość, lecz wejrzer..
I
szcze dziś będzie zamkniętą. przez pana cle goż powstrzymało jego słowa.
Sartine, z takiemi samemi jak ona istota(dok. nast.)
mi.
To mówiąc, wybiegł i udał się do CMtelet, gdzie go wzywał obowiązek.
.Można sobie wyobrazić zmartwienie biednej Frani, kiedy się dowiedziała o swej

chem rzekł:
- Pozwól mi pani ofiarować ci te r6że,
kt6re dla ciebie kupiłem i przebacz, iż tak
wszedlem niespodziewanie.
J nie zwracają.c uwagi na nadzwyczajne
pomięszanie żony, wyszedł z pokoju sypialnego z uśmiechem na tWArzy, a wściekło
ścią w sercu.
Nie przyzwyczajona do podobnej arzec/'ności ze strony męża, pani prokurato~owa
ani na chwilę nie przywiązywała wiary do
"lów jego; bukiet zaś tak był podobnym do
- '.Jh, kt6re codziennie odbierała, iż pewną,
la, iż pochodzi od kawalera de Chesnoy.
e czego nie mogła zrozumieć, to czynu
l'J.a de BeauvilIiers; czyżby wiedział, że
, 1 jest przedmiotem zaj ęcia
kn walem i
'iaty od niego pochodzą,.
Xajroztropniej było
w podobnym ra7.ie, mieć się na ostrożności. Zamiast
więc kazać pokojówce włożyć bukiet we
3paniały wazon Sewrski, jak to zwykle
, miła, rzuciła go na tualetę i zamyśliła
') głęboko.
Co do pana de BeauviIIiers, wyszedł z pomyłce. C6ż zrobić? Powiedzieć prawdę,
domu rozgniewany.
to zdradzić kawaler!\; Frania była na to

'l'

Y

1>

'!

ć;wlczenin do niedawno pogorzałego gmaI'~hu młyna parowego, (w braku jeszcze od}>owiedniej gimnastyki), po odbyciu ktłą'ych
'l krótkim na miejscu wypoczynku, nastąpił"
porządny odwrót, i ustawienie narzędzi w
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woli, co zmierzyli odważnie pole walki-i oto
Odchody zwierzęce zawierają przeclb
w siedem tygodni mamy dotykalny owoc ich wszystkiem wiele mocznika i związków
pracy. Struż nasza ochotnicza jest! - bra- azotnych, składem do niegu zbliżonych, któkuje jej jeszcze wprawdzie tego i owego, re w skutek przemian chemicznych, wytwabrakuje wiele, ale już istnieje - a więc i rzają węglan amonu. Sól ta właśnie stanoszopie do ich zachowania przeznaczonej.
braki z pomocą Boską uzupełnione będą! wi całą wartość nawozu, a więc iloś6 jej
Nadmienić tu wypada, że cnłn. powyższa Lecz wyznać należy, że w prllcy tej nie obojętną być nic może dla tych wszystkich,
uroczystość, tak przy spełnianiu obrzędów byliśmy os~motnicni; sprawozdawca wasz co z obornikiem do czynienia mają.
religijnych, jako też manewrów straży ocho- nietylko chce być dokbdnym, lecz przedeW ęglan amonu jest na nieszczęście solą
tniczej, odbyła się wobec przedstawicieli wszystkiem i sumiennym, oddać więc musi, lotną, a zapach jego ostry i pobudzają.cy,
miejscowych władz i bardzo licznym wspó1- co się komu należy: najprzód więc winie- uderzający w nos i oczy, daje się uczuó
udziale mieszkańców miasta, wszelkich sta.- nem tu podnieść niemałej wagi poparcie, azczególniej, gdy wchodzimy do stajni podnów i wyznm'}, co było wymownym do- któregoś my w wykonaniu przyjętego zada- czas wyrzucania starego nawozu, parę dni
wodem p0wszechnego zainteresow:;mia się nia cią~le doznawali i doznajemy, ze stl·o· na kupie leżącego.
nowo-powstałą instytucyją.
. ny dzisiejszego Naczelnika naszego powiaAby więc unikną6 straty azotu, używajll
Nareszcie spisany został w miejscowym !!U p. S.iergiejewa; jego to b~wiem szc.zer~ w Szwajcaryi eiarczanu żelaza, dodając go
magistracie, przez Radę Nadzorczą straży, mtencYJe dodawały nam bodzca do USIlnej w pewnej ilości do nawozu, czego skute- .
.,;>dpowiedni akt inagmacyjny,- i na tem, . o ~racy; to te~ kiedy .zaprosz~ny pl:zez st1'a- czność wielokrotnie stwierdzoną. była, niergodzinie 5-ej z poludnia, zakończoną zosta- zaków, przYH~ ~yczhw~e ~dZlał. ;r ICh skI:o: tylko przy traktowaniu nią. obornika, ale i
. la uroczystość urzędowego otwarcia, straży mnej braterllkl~J UCZCIe ~. wZDlo~ł .na UJeJ przy odchodach ludzkich 1).
Zamiast korpewasu żelaznego probowano
ocyniowej ochotniczej w mieście Radom- toast "za pomyslny rozwoJ naszeJ Jllstytusku.
c~i", trzeba było widzieć z jakim uniesie- używać gipsu; rezultaty jednak nie były
pożą.dane.
Lecz dla stowarzyszonych strażaków, po- UJem strażacy mu dziękowali!
Dla stajen małych rozmiarów pół funta
zostawał jeszcze jeden akt do spełnienia,Z kolei przychodzi nam spełnić naj mil1
niemniej ważny, a dla nich samych, bodaj szy dług, bo dług serdeczny, zacią.gnięty U koperwasu rozpuszczonego w 2 / 2 garncach
wody,
wyiiltarcza
na
jednorazowe
polanie
czy nie naj w'l żniej szy! Akt bratniego zbli- starszej naszej siostrzycy " Straty oc7wtnic3ej
:lenia się pomiędzy sob~ członków, z roz- piotrko")ski~i"; ona to bowiem, z całą. bra- stajni. Do gnojówek zaś wypada dodawać
maitych wal'stw społecznych, w iednym tnią skwapliwością, na każde nasze żądanie 10 do 12-tu funtów koperwasu nn 100 hewzniosłym celu s~owarzyszonycb. Akt ten I udzielała nam objasnień, wzorów i infor- ktolitrów (przeszło 810 wiader objętości).
W' celu wreszcie lepszej ochrony naw ..-.odczuty w sercach wszystkich- spelni! sięl macyj, bez czego przy najlepszych chęciach
1V prost bowiem, po zal'atwieniu publiczne- nie bylibyśmy w stanie zadaniu całkiem dla zu od straty soli amonijakalnych, w lecie,
go otwarciu, wszyscy bez wyjątku stra- nas nowemu podołać; ona wreszcie, dla podczas upałów, dobrze jest od czasu do
żacy, wraz z członkami Rady swej Nad- obeznania nas z p07.ytecznemi dla straża czasu skrapiać nawóz roztworem siarczaJlu
(ag!'. Pol.)
zorczej, udali się na skromną., wspólną u- ków manewrami, poświęcała pracę i czas żelaza.
cztę- skromną zaiste co do użycia, nawet świątecznego wypoczynku, odbywając dwubardzo skr(lmniutką, ależ za to jak oży- krotnie dla naszej nauki jeneralne próby.
l) Koperwas żelazny używany jest oddawna jako
wioną, jak serdecznie wesołą - prawdziwą Za tak doniosłą a serdeczną uczynność, czy- wyborny środek odwaniający, w celach sanitarnych;
obecnie zaś widzimy, że odchody pozbawione w ten
ucztę serca! Pod dobroczynnym wpływem nem się tylko godnie odpowiada - a więc,
sposób woni zyskują bardzo na wartości, nżyte jako
poczucia solidarności we wzniosłym celu po- szlemy wam odzew "jesteśmy już!"
A.
nawóz,
:;;ytku społecznego - znikły różnice stanów
i przekonail religijnych! Czarna od cięż
Pogadanki o rzeczach rolniczych.
kiej pracy na chleb powszechni dłoń 1'0ROZMAITOŚCI.
Lotnika, splotła się w uścisku z mięką. dło
ni~ pracowników na innem polu społecz
- Mieszkańcy ziemi ognistej w Paryżn. Opróc
nem, twarze rozjaśniły się- wszystkie czoogrodu botaniczno-zoologicznego nJardin dei Plantes"
ła wyszlachetniały! Patrząc na ten wdzię
Tajemny środek IJ'l'zeciwko chorobie łubinowej w Paryżu od lat kilkunastn powstał inny zakład tego
czny objaw natury ludzkiej, pomimowoli n owiec. Skład materyj alów aptecznych '\Va- samego rodzaju, utworzony za jnjcyjatyw~ prywatną
nasuwa się pytanie: zkąd się to bierze?-co gnera w Cottbus, wyrabia dwa gatunki pro- zostający pod tlyrekcyją znakomitego naturalisty Goe
St. Hilail'e. Ten njardin d'accllmatation" mie.
za przyczyna tego uroczystego zjawiska?- szku, biały i szary, który ma być skuty- ffroy
ści w sobie naj ciekawsze okazy z dziedziny zwierz!}.
odpowiedź prosta: "poświecenie, jest potrzebą cznym środkiem przeciwko chorobie łubino cego i roślinnego światn. i jest ulubion~m miejscem
8Ot'Ca !"
wej u owiec.
przechadzki paryżan. Położony na krawędzi l:l.sku buDaje się przez 5 dni rano każdej cho- łońskiego, uorganizowany jest ze smakiem pełnym wy·
Skończyła się uczta o godzinie 7-ej w;ekwintu. Od lat kilku dyrckcyja ogrodu sprowadza ze
cz6r, rozeszli się strażacy; dlaczegóż tak rej owcy po 1/3 łyżeczki od kawy szarego sfer najoddaleńszych rÓżne dzikie plemiona, i krzewi
proszku,
w
południe
zaś
i
wieczorem
po
kr6tko?-znowu odpowiedź prosta: "pOI'Zą
etnograficzną świadomość, tak niesłychanie zacofanq.
dek jest duszą stowarzysze1't". Rozeszli się za- 1/3 łyżeczki białego proszku w pomieszaniu dotąd w tamtejszych, nawet wykształconych sferach.
już pięknych Nubijczyków i ohydnych Eskitem strażacy nasi, lecz każdy uniósł w głę z wodą. P. Wagner w Cottbus sprzedaje Widziano
mosów; obecnie zjawiło się plemie mieszkańców ziemi
l
funt
każdego
proszku
po
1
marce.
bi serca to przekonanie, że ta szura bluza,
ognistej. Ci srodzy ludożercy, jak mówi legenda, ale
Nadesłano ten tajemny środek dr. E. nie prawdziwa, przywiezieni tu zostali z swojej straktórą. nieraz w płomieniach opalić, a cięż
kim potem, a może i krwią własną zla6 Wildt, kierownikowi stacyi chemicznej do- sznej wulkankznej, wiecznemi śniegami pokrytej krainy. Okryci skórami zwierząt, spoglą,dają, z rodzajom
przyjdzie-ztl.szczytnem jest ubraniem! Na- świadczalnej w Poznaniu, do zrobienia ana- politowania
na tysiące paryżan, spieszących ich obejlizy
rzeczonycl:
proszków,
która
wykryła,
leży go więc bardzo strzedz, ażeby kałem
rzeć. Ciekawemi muszą być ich spostrzeżenia jakie
że
proszek
szary
zawiera:
wody
0,51%;
powszednim nie zbrudzić l!!
te zaledwie ludzkie stworzenia robić musz", o nas, tak
z naszej cywilizacyi. Skóra na odzienie,
'Dla uzupelnienia niniejszego sprawuzda- siarki 81,37%; węgla 7,79°10; popiołu 0,39. dumnych
wielkie ognisko, gdzie pieką ćwieraie mi!}sa, wystarnia, winienem tu skI'eślić krótką histOl'yję Proszek biały okazał się w analizie, jako czają im zupelnie do zaspokojenia potrzeb materyj al)owstania naszej straży ogniowej ochotni- czyszczony dwu winian potażu, zwykle zna- nych, a innych przecie nie znają. Kobiety są, o wiele
czej, - kl'ótką., bo tylko siedmiot1jgodniową; ny pod nazwą ncremor tartat'i", zawierają brzydsze od mężczyzn; budowa ciala tych ostatnich
zdumiewa delikatności~ anatomicznych linij.
ustawa bowiem dla niej, chociaż zatwier- cy 88,4% czystego dwuwinianu potażu.
Profesor
dr.
Dammann,
dyrektor
szkoły
- Srebro w morskiej wodzie. Nie wszystkim pedZoną została przez JW. warszawskiego
wnie wiadomo, że woda morska zawiera w sobie znaGenerał-Gubernatora, jeszcze w dniu 27-m weterynaryjnej w Han.aowerze, w odpowie- czną ilość srebra. Odkrycie to zrobiono dopiero przed
marca r. b., nam jednak nadesłano ją. w dzi na zapytanie o skuteczności tych pro- bardzo niedawnym l:zasem, a podstawą do niego był:
końcu sierpnia; do owej zaś chwili, w bra- szków wyrzekł, że takowe użyte przy cho- rozbiór chemiczny metalowegn paucerza okrętowego.
ku pierwszej podstawy, nic zgoła nie przed- robie łubinowej, działają na zapobieżenie i Okazało się, że taki panccrz, sam przez się nie zawieraj ący odrobiny Bre brll, po trzech lub czterech h.siębrano, żadnej czynności przygotowawczej, usunięcie zatwardzenia, a zatem w wielu tach przebywania w wodzie morskiej, wyciąga z tej
wypadkach
są
w
możności
uleczy6
chożadnej, najmniejszej nawet agitacyi, bez któostatniej dość znaczną ilość cząstek srebra. Srebro
bowiem zawarte w morzu osadza się na metalowym
rej przecież żadne zbiorowe przedsięwzię robę·
pancerzu okrętn, w zamian za odpowiednią ilość miecie, a szczególniej na ofiarności oparte, poKonieczny dodatek do nawozu stajennego. Na dzi,
którą woda morska pochlania. Odnośnie do floty
wftać nie może; ten więc, kto zna dokła jednem z posiedzeń Towarzystwa rolnicze- holenderskiej wyliczono naprzykład, że przez przeciąg
dnie warunki miejscowe naszych prowin- go we Francyi ("Societe d'agriculture de lat 6·ciu, t. j. przez tyle, ile sluży melatowy pancerl!;
. nalnych miasteczek i onych zaludnie- Pas-de-Calais"), p. Viseu1', zwracał uwag~ okrętu, flota wyciąga z mona 90 kilogramów srebra.
nielicznej zwykle inteligencyi, i to członków Towarzystwa na poprawę nawo- Dalsze obliczenia wykazały, że ocean zawiera co naj·
dwa milijony ton srebra, co przedstawili war-,y zamożnej w środki materyjalne, zu stajennego przez użyciu siarczanu żelaza mniej
tość blizko 180 milijonów rubli.
Jzennie z mieszczan i ubogich rzemie- czyli koperwasu żelaza.
- Telegraf podziemny. W Niemczech zostal zapro- I
.ków składają.ce się; kto wreszcie, dotyNawóz stajenny nie zawiera więcej w wadzony telegraf pedziemny. Łączy on 221 miast i
ł się kiedykolwiek podobnej roboty, przy przecięciu, jak cztery funty na tysiąc azo- osad w kierunku od Królewca do Strasburga, od Wro.>:tórej co krok napotyka się, bądź na brak tu, a mógłby zawierać ilość dwa, a nawet cławia do Emden i od Torunia do Akll·isgranu. Kozupełny pojęcia nawet własnego interesu, trzy razy większą, gdyby nie pozwalano mu szta Z&puszczania lin wynosiły 30,200,000 marek. Nip.
zaprzeczona wyższość podobnego systemu komunikac)i
nlbo, co gorsza, na naganną ze wszech miar tracić tego pierwiastku kosztownego, przez telegraficznej llad dotychczllsowem, jest oczywistn, ?lr.obojętność, ten tylko jest w stanie pojąć niezabezpieczellie nawozu od deszczów gwał równo podczas pokoju jak i woj»y.
cały ciężar tej iście Syzofowej pracy! A je- townych na wiosnę i jesień i od palącego
dnakże znaleźli się i u nas ludzie dobrej promieni letnich słońca.
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w osadzie Bałuta gm. Radogoszcz w pow. łódzkim, od
Bumy 1500 rs.
- W d. 27 paźdz. (S listop.), w urzędzie powiatu
piotrkowskiego, na 5·letnią dzierża.wl! dochod6w pro.
pinacyjnych na gruntach włościańskish od 21 rs.
_ W d. 22 grud (3 stycz.), w wydziale cywilnym
- Tegoż dnia, w osadzie Siewierz, w pow. będziń.
lądu okręgowego piotrkowskiego, na sprzedaż nieru-I skim, na sprzedaż kr6w, woł6w i mebli.
c h omoŚ ci Jastrzębia Dolna od sumy 4000 rs.
_ W d. 9 (21)
listop., w rządzie gub. piotrkowI
•
•
. - Tegoż dnia tamże, na sprzedaż gruntu w ma· skim, na repru:acyJ!t l przebudowanie most6w, położoJ,tku Brożyce i Jedlicze, w pow. ł6dzkim gm, Nakiel· , ny.ch na drogach szosowych w obrębie pow. będziń,
mea, od sumy 9850 rs.
! sklCgo, od sumy 4290 rs. 15 k.
- Tegoż dnia tamże, na sprzedaż placu w m. Pa· !
- W d. 10 (22) listop., w magistracie m. Często·
bijanieach w pow. laskim, od sumy 2500 rs,
chowy, na dzierż/lwę w HlS2-S4 r. łąk miejskich od
- Tegoż dnia tamże, na sprzedaż niernchomości sumy 401 rs. 10 k.

W [ubcrmi

LicytacYJC

-

W d. 9 (21) listop., IV magistracie m. Brzezin
26 jatek.
- W d. lO (22) liatop., IV urzędzie pow. ł6dzki~.
go, na 3·letnią dzierżawę · dochod6w z bydłob6jni w
m. Zgierzu, od sumy 1425 1'8.
- W d. 12 (2i) listop., w kancelaryj urzędu le·
śnego l'/ljęczno, we wsi Ładzin IV pow. noworaiomski m, na sprzedaż drzewa. w obrębie Piekary, od 714
rs. 17 k.
_ W d. 9 (2;) listop., IV urzędzie leśnym Krzepickim we wsi Połamańcu IV pow. częstochowikim, na
sprzeda~ wywrot6w i su szek, od og6lnej sumy 573 r ••
37 k.
nI.

Petrokows]nBj.

I

I

o

o s z

Ł

G-

~.~.
~

I

~

"la

i~DI;;;Ad:ka~;iN;:;;ó;~R
Niżej

dzierżawcy dZIału ogłoszeń
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Ach'es dal.Jym być może nujmniej na dwa wiersze przestrzeni
~ czas niekr6tszy, jak kwartał.
~
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po Zn,\CZllCm rozszerzenlll haucllu sprowadził z pierw.z )rzędnych fa·1
bryk angielskicl~ i fra~cuzkich. wszelkie ~,. osrami,,!\ czas:\Ch udo·
sk?ualone ~al:z~{~Zla dl,a, fabl'yk l l'ze~lOsł, jako. te~1
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ROBERTA ZIEGLER
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SKLAD

~
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~

Fiłija Nowy - Świat ~ 67.

E

I

Sądowej ~

podpisani
w "Gazecie
~ Warszawskiej", dla uprzystępnienia w podawaniu stale alh'esów kance·
~ laryi pp, Adwokat6w i Notaryjusz6w, przyjmują ogłoszenin. al.ona~ mentowe do pomienionej Gazety na następuj'lcych warunkach:
~
Adres dwuwicrszowy kwartalnie (numcr6w 13) rs. l k, 50.
~
"trzywIerszowy»
"
• 1'S. l k. SO.
~
Każdy nastQpuy wiersz po kop. f O IV j;!·zynn.stu numerach.
~
P6łrocznie zaś adres dWllw~crszowy (nuru. 26) rs. 2 k. 80.
~
" " " tl'zywlerszowy
"
n
rB. 3 k. 20.
SlQP.
Każdy następny wiersz po rs. l w 26·u numernch.
Adrcsy przyjmujc się spo;obem przedpłat.y.
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kucbenne gospo{la.'skle
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#fil
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poleca. Szrnbsztaki, Kowadła i Szneidkll1by. Pily i Pllniki angIelskie
lfI'
w najlepszym gamnku, Szruby, Sztyfty, Nity, i Gwoździe ze zna·
#fil \cznym rabatem od ccn fabrycznych.
"'"
~~~t~!iI2;"!;-§~~~~\
•
~~
"'Vagi fl'ancuzkie stołowe, belkowe i sprężynm,-e w ~C
~
~~
«~ najlepszym ';yborze.
• •
•
c
•
•
'il!'.1fI'
~
NAFTĘ
~I
Ił
l
NI;;.
OkUCia do (b'zwII okien, ZatrzaskI angielskIe, fran· IS ....
~
~I
-..~ cHzkie i amerykaiJskie.
.r,;;;1fI'
~
~I N;żej potlpisany ostrzega, aby żadnych
Zelazka. (lo prasowania stołowe i mosiężne od 1'8. l ~
~
-'
~ rewersów, kwitów, ani weksli, jego pod·
~ kop. 50.
~
l'iIi
ID
11
~,pi:;cm opatrzonych, nikt nif:' naby~
Zelazka stalowe krawieckie, fmnctlzkie i angielskie IS
lIl5
., ~I wał, gdyz takowe Jako sfałszowane, I~ od 1'3. 1.
lIl5 w najlepszym gatunku na be-.'I p/acoue nie będą.
"""
Łóżka żelazne skladanc dla dzieci od r •. 3 k. ;'0.
~
~ ezki i garnce poleca sklnd ~, Nadto zdolano wyjąć z portmonetki
~
"
"brązowe z boczkami od 1'•• 7 k. 50.
.~»
~
~I (Iwa kwity sznuI'owe, przygoto· #fil'
"
" d l a d'Jroslych ot! 1'S. 4 k. ~'O do 1'$. I S.
== .....
~
~ wane dla Use HosCJIstein i Mośka Lewi, "la
Kolebki i wózki dziecinno od 1'5, 10.
I ~1fI'
lIl5'
~I na mające się opłacić komorue; ostrzega «~
Umywalki, klozety i bidety od l·S. l k. 80.
~
~
w Piotrkowie.
1101 się przeto, aby tych również nikt nie #fil lo!!!
Ii.uchenki na nafię i będzynę od 1'>. 1.
lIl5
.
~ przyjmował.
~ ==
JlaszYllki do kawy na węgle i opiryt1)Q.
•
ł1'l Kupcom odst~puJe stosm~ny r~' ~
Nikodelo Dzwonkowski ... ~
"
Non plus ultra i inne 011 r,. l k. ~u.
~;p
~ ~a~~ ~p}'zedaz naf~y us~utec~llla ~
".
3-3
• ~
lłIas.zynki (I~ siekania mię,u, WC\\ n~tr" eIualljowaue :: "'ft
~ SIę. rowmez na spoosob .zagran~czny, ~I
C)
naJnowszcJ konstmkc)'l OlI rs. :\ k. "0.
~ Ił!'
~ to Jest na funty, licząc SIedem ~
N
][łynki do kaw.'y W 30-tll O'atullk ch z najlepszych IS
ł1'l i p6l funt.ów. na garniec, co ~o- ~
~CQłtQłłOl'~,'Oi@.~łQtCłiil'l
~ fIlbryk frauctJzkich ocl ~tcJp. ?n.
,,"
.'
,~
.:5 rzystllleJ
d.la ]{~łl)lIJą- ~
.!;... c> ~
Wyżynlo{'zki alllerykaflskic .,l':n11)irt··, "tl 1". J.,1. i
~. cyeh wyp~dll; mlara bOWiem garn- ~I
ID
S;" ~;gl
~
\Vsze1kie Ul czynia bi~łu lltb nie"iesko eruulijo\\,1.Uc z hlachYI jiIoj
~ cy bywa r6zna.
(12-4) ~
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~~Chese

w znacznej
tałkowe. oraz

ilości

ę·

klepki anspl'ychy. dzwo-

na d~bowe, i sążnie szczapowe i
gałęziowe, Bliższa wiadomość lV Przy·
głowie u Barańskiego lub na miejscn.
(4-2)
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E KONOM

młody, nie żonaty, energiczny, posiada·
jący dobre świadectwa.
Zgłaszać się do

Redakcyi "Tygodnia".

(2-~)

Na dogodnych warunkach
do odstąpienia natychmiast lub od Nowe·
go Roku, dwa mniejsze lub jedno wię·
ksze mieszkanie, składające sil) z 7·miu
pokoi i kuchni. Wiadomość bliższa u
W·go Sikorskiego, urzędnika Zarządu leśnego w Piatrk0wie.
(3-2)
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Bielizny gotowej Damskiej i }[ęzkiej ~ ~
~ bielizny stołowej, ręczników etc. : ~

POMNIKÓW

=F. BOBROWSKIEGO &URBAŃSKIEGO : ~

MARMUROWYCH I KAMIENNYCH.
skład krzyzy i krat żelaznych

:

A, URBANOWSKI
cmentarna

gatunkach najlepszych.
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FABRYKA

w Łodzi
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s z osa

Noże stolowe i kuchenne, ogrodniczc kieszonkowe. scyzoryki,

CI: \'ne, a kupującym większych ilościach odstępuje znaczny mbm. "ft
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W ŁODZI

: przyjmujeH:;;;lk~a;;;~;~:i~ ;;c~i~~znę, Ol'~Z
w~'kończa

",\'yprawJ' rzetelnie. gustownie podług naj now!!Izych żurnali, za umiarkowaną cen~, w jak
nojkrótszJ' m czasie.
(4-4)
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Informacyj a dla Piotrkcwa i okolic: L.
·
~
Marcinkiewi~z, .b. nalIczyciel, ROkSZYC.\ ~
~
ck~e Przed~IeścIe (Odeska) dom Ma:ny. ~~~YM~~~~~~~~~~--Ą...oM
CkICgO w PIotrkOWie.
(5-0)
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~~~ poleca
~~

wyroby swojej Fabryki po cenach umiol'kowlllly(·h,

Składy Fabryki znajdują się:
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~ owy Rynek
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Ignacego Hordliezki

~ w War:zaWio
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St.-Petersburg, Malaja Mors]{aja Nr. 14. .
..
~~~::Q::O::O:-::O~~:-~*::~~'!1ł~~ :l'il MOS]iwa, Bolsza]lt LubIanka, dom kla- ~
QAAAA:AAAAAAA.ft7:Qw~~~-~" ~
sztoru Iwunowskiego.
~
WYROBY faBRYK ANGIELSKICH·
~ Gwaga. Pasy (r~emienne) są prasowane i wy.- ~
~

(R. i Fr. 7723)
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::John Eaker 'VV "'"VVisl=:eCh.,
~"' pr~zane pod parą l taKowe okazały się w przeciąlilii
Oocker :Brs 'VV Schet:f:J.eld.,
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E. :E3:. Eentall 'VV lY.!aldon.,
lilii
~ gu lat dZIesięcIU, od Jakiego to czasu wprowadzi::eich:rnond et Oh..andler 'VV Saltord :D I ~ liśmy je, jak najlepszemi.
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Parn.ki
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CENY NIIK E.

Cenniki i1us.rowano 11a żadanic wysylaj:1. ,ię
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Don:inijum Pot~k
ZaI'kJ ma do zbyclI\

frnllCO.
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KAPSUŁKI

raczy

rasy

Szwytz, jeden

głcgo

Igo,

w wieku rok 11/2,1

dr.u~i p6ł. rok~, ,Bliź3za wiadou:oać WI
oneJ!;cowe) admlmstra'!f1 tych d6br.

( 6-:;)

(6-~)

(R. i Fr. 6523)

przez' Ktoby. IUiał do, wypożyczenia na pierwszY
.
numel hypotekl domu murowanego w Petrokowie

orygl-nalne

:I»
..
AfP

Złoty

2 BUhaJe·

I

~r. 40. Krukow ~ kic Przedmieście Nr. 40.
naprz eciw Hotpju Eu q )} ejskil'go.
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sys:~mbw nude'zly do
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Sieczkarme, Sz;u'·

Machl-n RolnI-czych:l»
r

er

zboża,

d'~~OC~PRMi~'

i

Kilka siętysięcy
rubli
zgłosić
do Adwokata PrzySię-

Uipolita

Gieguzyńskie_

w domu Wyznikicwicza.
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Wp~ D·J (lZl"H~J z.ego nume-

..
ru ,11 o];! C z:J.. SIę • arkusz
2-g1 nowelI oryglllalneJ przez
Luslnwę p. t. "Pochvójny ar. tyRfn".

i PIGUŁKI

Z BROMKU KAMFORY

Doktora Clin
Lallre6ta faku.ltetn medycznego w

Paryżu. -

Nagroda JJlonty01l.

Kapsułki i Pigułki D-ra Clin, z bromku lca/ll/ury uzywnja. si~ u' cMrobach "enrotcych.
trł6-.g()UJych, 'UJ dtJle."liwoścltlch sercowych i dróq oddecllO'{)!Jclt, o:az w następnjacych przypartło6ciach:
aJltmie, be:senlloid, kas=/aclł ,/e'·u·01r!J;h, spa:mach, palpitacyach, kokllu:aclt, e/ii[{'P8//i, h!J4terJi, kOlllClli8!Jach, 2a'UJ1·atach gloLCy, zagłuszeniu, gorączkach , migrenie, 'UJ choro~ac" pęcherz .. i dróg u"Yllo.C!/C I, i na
całego orgal.izmu.
Należy wystrzeg.ć się

uspokojenie

podrobienia, i każdy flakon jako gwarancya zaopatrzony jest w mark~ fabryki, oraz podpis Clin et Ci_' medalem nagrody Monłyon.
Nabywać można w Paryżu u Clin et Cle ulica Rassyna Nr. 14.
skład główny u Pp. Gampf,
cześnie pigułki żelazne d-ra Babałeau.

W Piotrkowie

r

Soczolowski i Spka, gdJiie

znajdują się

jedno,

)(

Pi~ułkl Żelazne D-ra Rabuteau
Laureata Instytutu Francyi.

Pigułki żelazne Rabuteau są: pokryte cukrem..
.
Liczne sturlya. dokonywane w szpltltlaeh przez professoro~ fakultetu .{lĄ!yzklego W!kaza.ły
~ ct2.llo wcz !ł skuteczność pigułek ż('la.znych Rab'ate~u w, następllYl;cyeh slabo~Clach: bl~d~lcy, b~· • .

I

i;(u:i~lości, w utrut,lch !:rl;:l, w opdl1zc) niemocy, wyc!ellc:emu, U> rekonwt!lescencYI, ze ,łahasc1ach.
i wsz:;"tkich w og,',!<l nietloID3.galliach spowodo\:anye~ hl'akir:,m l.'?·u·i.
"
.

Pigułki żeiazne

p9,,'odując

obstrukcyi.

:r;'1ntc ya

aZI<cl

,

Rabuteau nie czermą zębow, daJ<: SIę trawJC naJslabszym osobom, nu
. '

,

żeJai!':ua za pomocą pigułek Ba.buteau llzywans., Jest bardzo oszczędnll, stano·,\.

ł:(\f(UO m~ły

wydatek dziennie.
•
.
Należy wystrze3ać się podrobień, t na wszy~~kich .flakonach pl~uł~k zelazm:ych doktora ftabuteau, z:tajduje się jalco zabezpleczema a.arka fal>.l'kl z podpisem Clin et Ci. i mecIe! nagrody Monty~n . .,
.
Nabywać maina \V Paryżu u Clin et C" ulICa RasBY?-l!' Nr, 14.
l,V Piotrkowie skład ~łówny u Pp. Gampf, Soczołow~k' I Spkt..
,'na

nerla1.tol' i wydawca Mil'osław Dobrzański.

----

)l.o3BMeBo Il,cnaypolO

\V drukarni F, BcJchlltowskiego w Petrokowic.

