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Biuro RedakcYi i ekspedycyja główna, w domu W -go Micbelso-l Prenumeratę. przyjmują w Piotrkowie' Biuro Radakcyi i obie księgarnie. W Cz~sto-
b kM' t t O . '. .' chowie "NowlI księgllrnill, M. Pacewicz i Koliński" - i pr6cz tego: 

na o o agls ra u. - głoszema przYJmuJą: RedakcyJa, - oble- w Częstochowie W. Zieliński. I w Lasku W. Józef Pniewski. 
dwie księgarnie w Petrokowie,-oraz po za granicami guberni petro- w Będzinie " Janiszcw~k! Stlln. W' l,odzi ~ Jalliszcwski Leopold. 

k k" ł . I w Brzezmach "Szolowsh Teodor. I w Radomsku .. Ruszkowski Erazm 
ows Je] wy ącznJe agentura "Rltjchman i FrendJer" w Warszawie. w Dąbrowie HJasko Antoni. w Rawie " Leszczyński Klemdns. 

Wyebodzi W każdą Niedzielę, wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 

- Biuro redakcyi dla interesantów 
otwarte codziennie z rana od godziny 
9 do 11, i po południu od 2 do 4-ej. 
Ogłoszenia przyjmują się w tym samym 
czasie. 

Adres: dom Michelsona obok Magi
stratu. 

ł~~l 
ł Budowlallo-Stolarski J 
( RODZINA" ) f" · J 
( Zawiadamill Szanowną Publiczność, że) 
,o., z dniem 20-m b. m. zmienił Majstrll, i że nowo 'łI.: 
(zaangażowanemu powierzył dalsze kierownictwo '(!)' 
6 Fabryki. Zam6wienill wszelkie i wypłllty, tył- ~ 
~ ko nowo· przyj~temn majstl'owi '/Ii? 
ł Szanowna Publiczność powierzać rllczy, kt6ry) 

f
-na to piśmienne upoważnienie posiada. :...: 
.' Poleca się pl'zytem li wyrobami w skład ~ 

- Stolaritwa wchodzącemi, za których trwałość;) 
//1.. poręczII. (0-1) ~ 
~ '(!)' 
.~~~~~~~~~~~~~". 
"-~~_. ~ • ....".;~~--.""Y."'l"';~..-.~ 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

- PlenipoŁencyje bez marek. ~ąd okręgo
wy tutejszy trzymał się dotychczas zasady, 
iż plenipotencyj a, udzielona adwokatowi 

Z NOTATEK PRZYRODNIKA. 

l. 
Swiatło elektryczne jest zj!Lwiskiem w wy

sokim stopniu interesują.cem dziś publi
czność. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, 
zjawisko to łączy w sobie: właściwości sil
nie działające nr.. zmysły, doniosłość pra
ktyczną i głębokie naukowe znaczenie. Każ
dy pra~nie wiedzieć to i owo o tern zjawi
sku. Ze zas odkrycia i ulepszenia w roz
maitych sposobach otrzymywania i zastoso
wania światła elektrycznego, mnozą. się Pl'a
wie codziennie, a gazety skwapli wie o nich 
donos~,-ze odkrycia te i ulepszenia często
kroć są. znacznie odmienne, a zawsze skom
plikowan.e,-że reklama i pobiezne trakto
wanie w gazetach, rzecz całą częstokroć 
przeinacza: z tego więc wypływa, że czy
telnik śledzący tę kwestyję w pismach pu
blicznych, nie jest w możności zdać sobie 
sprawy z dzisiejszego jej stanu. 

Tej gmatwaninie pojęć zaradziła w wy
sokim stopniu urządzoD!\ we wrześ., paździer. 
i listop. r. b. w Paryżu, w pałacu prze
mysłowym (Palais de l'Industrie), świetna 
wystawa elektryczna, oraz kongres najzna
komitszych elektrologów całego świata. Spra
wozdania z tej znakomicie pomyślanej i 
umiejętnie przeprowadzonej wystawy ozy
wiają. do dziś specyjalne przyrodnicze dzien
niki i z ich to pomocą dzisiejszy stan wie
lu nowych kwestyj, a mięuzy innemi i kwe· 

przysięgłemu do prowadzenia sprawy, win
na być opatrzona marką 60 . kopiejkową, 
lub sporządzona na stemplu ceny 60 kop. 
W tych dniach, na skutek skargi podanej 
na postanowienie Prezesa sądu, Izba Są.do
wa warszawska, wyjaśniła, iż plenipoten
cyje takie są. wolne od stempla i ze mogą 
być przeto pisane na prostym papierze, bez 
marki. 

- W kwestyi ogrodu spacerowego tylokro
tnie juz przez nas podnoszonej w" Tygo
dniu", otrzymujemy z miasta list następu
jący, który tu z największą chęcią zamie
szczamy: 

"Ogród spacerowy w mieście tutejszem 
obok dworca drogi żelaznej położony, w po
rze letniej byłby najpl'zyjemniejszem miej
scem wypoczynku dla każdego wieku, guy
by był starannie utrzymnny. 

Z zalem jednak wyznać należy, że ogród 
ten od paru lat znajduje si~ prawie w zu
pełnym zaniedbaniu i bez żadnego dozo
ru. 

Zniszczone i obalone pll,rkany od strony 
nowo utworzonej ulicy (prowadzącej od 
Bykowskiego Przedmieścia (Moskiew
skiej) ku ulicy Kaliskiej (Petersbmskiej), 
otwierają swobodne wejście w kazdej po
rze dnia. i nocy motłochowi, składającemu 
się przewaznie z pozbawionej wszelkiego 
moralnego poczucia, zgrai młodych uliczni
ków, niemających widocznie żadnego zaję
cia i po całych dniach plądrujących po 

styi oświetlania elektrycznego, dla szersze
go koła publiczności ohoć w części dostęp
nym uczynić można. 

Pragnęlibyśmy i my powiedzieć czytelni
kom naszym to i owo w tej sprawie. Ra
my naszego Tygodnika, zmuszające do zwię
złości i krótkości wykładu wobec tak szcze
gólnie zawiłej kwestyi, niemożliwość dołą.
czenia rysunków, VI reszcie kilka innych prze
szkód niemniejszej wagi, p~winnyby zga
sić w nas takie pragnienie. Ze jednak, zna
jąc naszy0h czytelników, jesteśmy przeko
nani, iż ich pobłażliwość większą jest ani
żeli cała suma wspomnianych przez nas 
przeciwności, więc zawoławszy: "audaces 
fortuna juvat"- zaczynamy. 

A-jeszcze chwileczka. Wybaczą łaska
wi czytelnicy, ze dłużej zn.stanowimy się 
tutaj nad przyczynami, wywołującemi zjawi
sko iskry elektrycznej; muze dla wielu bę
dzie to nudnem i zbytecznem, dla większo
ści jednak, sądzimy, iż jest niezbędnern dla 
dokładnego zrozumienia rzeczy przypomnie
niem. Teraz zaczynamy naprawdę. 

W dawnych czasach ludzie uczeni spie· 
rali się o to, czy materyja jest ciągłą, czy 
tez składa się z oddzielnych cząsteczek za 
pomocą sił im właściwych ze soblł złączo
nych i więcej lub mniej zblizonych do sie
bie. Dziś spory te ustały. Cała masa włn.
sności ciał i zjawisk w nich zachodzą.cych 
zmusza nas do przypuszczenia, że knzde 
ciało składa się z nadzwyczaj maJych, nie
dostępnych dla naszego vka, cząsteczek, po-

tymze ogrodzie, w którym, począ.wszy od 
wiosny, niszczą. kwiaty bzu i innych krze
wów, łamią.c coraz bardzi l'j tnkowe. Klom
by, aleje i trawniki depCf) i zanieczyszcza
ją; w jesieni zaś, nie dają" dojrzeć kaszta
nom, laskowym orzechom i kilku znajdu
jącym się gruszom, wl'aż rl na drzewa, ła~ 
mią. gałęzie, a niemogą.c dusięgnąć najwyź
szych, znoszą. kamienie i kawały cegły, ci
skając niemi db zbicia reszty owocu, 7. na
razeniem nawet przechodniów, na niebez
pieczeństwo skaleczenia. 

Wyuzdana banda tych mnlych łotrów, 
w liczbie kilkunastu, a nawet kilkudziesię
ciu, na ostrzeżeni n. spacerujących os;ób, sta
je się szorstką, obojętną i nie opuszcza swo
jej pozycyi, aż dopełni dzieła całkowitego 
zniszczenia z nastaniem dni jesiennych. 

Niemal:o przyczynia się do tego (chociaz 
w mniejszej ilości) młodzież szkolna, polu
jąca z procami na niewinne ptaszki, pło
sząc je niemiłosiernie; nic więc dziwnego, 
że i ptaszęta uprzyjemniające zwykle ogro
dy i gn.je, zmuszone są opuścić niegościn
ne miejsce. Jeżeli jeszcze dodamy do te
go bezwstydność wielu przechodniów, po
wazających się przestrzeń z prawej strony, 
od wchodu ulicy Kaliskiej pod parkanami, 
obracać na miejsce ustępowe, to już każdy 
przyzna, że tak piękny niegdyś ogród, sta
nie się niedługo pustką., którą. z daleka 
omijnć będzie potrzeba. 

O ile wiadomo, większa część tego ogro-

łą.czonych ze sobą. za pomocą. tak zwanej 
siły spójności, lezącej w naturze materyi. 
Cząsteczki te nic przylegają. do siebie bez
pośrednio, lecz zawierają -pomiędzy sobą. 
wolne przestrzenie, przestrzenie stosunko
wo bardzo wielkie w porównaniu z wiel
kością samych cząsteczek. Fizyka dowodzi 
nam, że cząsteczki ciał ani na jedną chwi
lę nie zostają w spoczynku, że naturalnym 
stanem ich jest ciągły, nadzwyczaj szybki 
ruch i ze w całej fizycznej naturze ruch 
jest zja,viskiem normalnym, spoczynek zaś
nie istnieje wcale. Filozof znacznie w tym 
wzglęQzie rózni się od dziecka: dziecko py
ta, dlaczego coś się rusza; fizyk-dlaczego 
spoczywa. Tak! ruch jestto normalny stan 
wszystkiego w naturze; jeżeli zaś ta zasa
da nie podoba się niektórym zwolennikom 
zastoju, to mamy za to dla nich tę pocie
chę, iż widać nie dla naszego świata są oni 
stworzeni. 

Cząsteczki ciał mogą tedy odbywać swo
bodne ruchy w międzycząsteczkowych prze
strzenin.ch. Ruchy te mogą r6znić się miE;
dzy sobą już to jakościowo, już ilościowo; 
mogą tedy być: postępowe, wahadłowe lub 
obrotowe, mogą być względnie wolniejsze 
lub szybsze, jak,Jmlwiek w stosunku do tych 
ruchów, jakieśmy wzrokiem naszym oceniać 
zwykli, są one istotnie szalone. Liczba wa
chnięć cząsteczki w jednej sekundzie liczy 
się tutaj na milijony i milijardy. Od ro
dzaju i natęzenia ruchu czą.steczek zaleźy 
stały, płynny lub gazowy stan ciał, zaleźy 
także ich temperatura, własności świetlne 



du należy do administracyi drogi żelaznej, 
drucra zaś część, jest własnością miejską; 
naleiałoby więc, cho.ciaż .ze st:ony. m~a~ta? 
przedsięwziąć zabezpIeczające srodkI, Jezeh 
już nie dba o nie zarząd kolei. Należało
by mianowicie pozostawić tylko dwa wcho
dy (t. j. od dwormt kolei i od ulicy Peter
sburskiej (Kaliskiej), przy których to wch?
dach umieścić tablice ostrzegające; wreSZCie 
ustanowić stały dozór i opiekę, powierza
jąc je odpowiedzialnemu ogrodnikowin. 

L. K. 
- Znowu śmiała kradzież spełnioną zosta

ła dnil' 24-go z. m. wieczorem, około go
oziny 6-ej, na raz w dwoch lokalach do
mu p. Szymańskiego, przy ulicy Kazu~
skiej. Skradziono w jednym z tych lukah, 
:; kuchni-d wie chustki wełniane: czarną i 
szarą w kraty, sukienkę bronzową stano
wiącą. mundurek progimnazyjalny i kafta
nik nowy z włóczki czarnej, bez rękawów. 
łV drugim lokalu złodziej otworzył kuferek 
.. łużącej i porwał z niego szubę rypsową i 
chustkę czarną. 

Z poszukiwań pokazało się, że w tym 
czasie jakaś młoda przyRtojna kobieta, obea, 
w czepeczku, przyzwoicie ubrana, była 
w dwóch lokalach dolnych, n gdy ją. zapy
tywano czego chce, odpowiedziała, że szu
k!'. jakiejś Mani, mającej niby znajdować 
się na służbie w rzeczonej knmienicy.
Jakkolwiek nazajutrz dano zaruz znać po· 
licyi, dotąd wszakże rzeczy skradzionych 
nie wynaleziuno. Powinniśmy więc mieć 

I 

dziwieniem strażaka już w kompletnym u
niformie, wyprzęgającego z wozu włościań
skiego dwa konie, z któremi znikł w kie
runku szopy pożarnej. Z pewną. ciekawo
ści śledz~c za owym strażakiem, udało nam 
się dowiedzieć, że pochodzi z oddziału 3.go, 
i że w przeciągu pół godziny dowiózł do 
ognia temiż końmi dwie sikawki. Nazwi
sko jego wiadome; przedstawiony też bQ
dzie Radzie Nadzorczej do nagrody razem 
z innymi.-Nadto, gdy gdzieindziej zazna
czają się w pismach publicznych wstrętne 
fukty nadużyć i złej wiary w klasie nieo
świeconych żydów, - w mieście tutejszem 
podobnych przykładów mało dostrzegamy; 
owszem, wielu starozakonnych należy do 
składu straży ogniowej, gdzie odznaczają. 
się oni punktualnością., a nawet i ci, co do 
straży nie należą., dają niekiedy żywe do
wody obywatelskiego poczucia. Ta.k pod
czas wspomnionej wyżej pogorzeli, Jankiel 
Dessau, właściciel jednego konia i wozu 
do przewożenia ciężarów, na odgłos sygna
ł;'w, wyprzągl konia, dostał'czył nim do 
pożaru sikawkę oddziału 2-go i nadto, przez 
parę godzin dowoził wciąż do sikawek be
czkę z wodą. vV reszcie po ugaszeniu ognia 
wziętą sikawkę odwiózł do szopy. Tum za
pytany, ileby żądał za swoją usługę, ze 
wzruszeniem ramion odpOWIedział, że prze
cie od straży ogn'iowej nie mógłby przyją.ć 
żadnego wynagrodzenia. Nie jestże to dla 
wielu pt,zykład prawdziwie obywatelskiej 
bezinteresowności?.. J. Z. 

się bardzo na- baczeniu, a głównie pamię- - Organizuje si~ nowy tentr amatorski,
tać o zamykaniu drzwi na klucz, za każ- a to staraniem pani M., przełożonej miej
dem wyjściem, czy to z kuchni, czy z mie- scowego progimnazyj um żeóskiego.-O ile 
szkania. wiemy, próby już rozpoczęto. Dwa piel'-
Również wiemy na pewno, że ta sa- wsze przedstawieni~ na dochód tegoż pro

ma kobieta także zukradala sie wieczo- gimnazyjum, naznaczone na 15 i 17 gru
l'cm przed kilku dniami, do' mieszka- dnia. W razie uzyskania pozwolenia wła
l1ia zarządzającej szkołą. elementarną żeń- dzy, danem będzie dnia 18·go grudnia trze
skq, w domu naprzeciwko kamienicy pana cie przedstawienie na dochód ubogich. Pro
Szymańskiego, gdzie zapytana o przyczy- gram następujący: nPrzef:orna maman (Bli
nę czajenia się, nowego chwyciła się wy- zińskiego), nJ esienią 71 (Swiderskiego-syna), 
krętu-udając pijaną. i nieprzytomną.-Ko-I nKnrtka wyciętan (Dzi~owskiego), n1nse
bicta ta znana służącej rzeczonego mieszka- ratn (Abramowicza), nSwidrzykowska je-
llil. z życia rozpustnego i złodziejstwa. I dzien (Ga\valewicza). 

- Z okoliczności ostatniej pogorzeli w Powtórny fakt zorganizowania w'tak kró-
Piotrkowie, zdarzonej w zabudowaniach p. tkim przeciągu czasu, amatorskich przed
Dobkego, mamy do zaznaczznia dwa cha- st:twieIl, witamy z prawdziwą radością; do
rakteryiltyczne szczegóły: tychczasowe bowiem trudności w zebraniu 

W pierwszej zaraz chwili alarmu, wyj- chętnych amatorów, a zwłaszcza umatOt'ek, 
rzawszy oknt'lm na Rynek, ujrzeliśmy z po- widocznie zaczynają się zmniejszać, a przez 

(barw~\-śwjecenie), magnetyczne, elektrycz
ne i akustyczne (dźwięk). 

Ruchy cząsteczek danego ciała, udziela
hc się cząsteczkom ciał innych, wprawiają 
je w takiż sam lub odmienny cząsteczko
wy ruch; udzielając się zaś cząsteczkom na
szych nitek nerwowych, wzbudzają w nich 
ruchy właści we przeznaczeniu każdej z 
nich. Taka przemiana jednego rodzaju ruchu 
w rodzaj inny zowie się pospolicie prze
mianł siły (przemiana ciepla w pracę, pra
cy w elektryczność, elektryczności w świa
tło); ten zaś taki lub inny cząsteczkowy 
ruch tej lub owej nici nerwowej, sprawia 
w naszej świadomości uczucie: ciepb, 
:-iwiatła, tonu, bólu, zapachu, ciśnienia i t. d. 
Zazdrościmy w tem miejscu mistrzowi po
: I\llaryzatorów, prof. J nnowi TyndaIlowi, któ
r.,· owo przechodzenie jednego rodzaju ru
dlU w drugi, a także przejście ruchu czą
steczkowego nerwów w świadome uczucia,tak 
znakomicie słuchaczom swoim uprzystępnić 
umial. 

Wiele jest sposobów' Z:l pomocą jaśniej
szych i prostszych. metod wyjaśniać zjawi
sko fizyczne; my wszelako, nie chcąc się 
przeniewierzyć dzisiejszej nauce, uciekumy 
się, nie zważając na trudności, do tej pię
knej, głębokiej, uniwersalnej bypotezy ru
~hu. Isto~nie ma ona w sobie coś pociąga
Jącego. Ze jednak chcemy być przede
wszystkiem praktyczni, wifJc nietylko dla
tego idziemy za nią, że nas swemi wdzię
kami ujęła. Mamy w tym swoje wy
rachowanie - liczymy na nią. Liczy-

my na nią o tyle, że z JeJ pomocą mo
żliwem dla nas będzie nietylko zrozu
mienie zajmującego nas zjawiska, lecz tak
że zrozumienie i innych zjawisk świata fi
zycznego, jeśli kiedykolwiek w pogawęd
kach naszych o nie potrącić nam przyjdzie. 
Obawiamy się tylko, że ruch naszych ko
mórek mózgowych, jaki się (wedlug nauki 
materyjalistów) w wyrażonych tu myślach 
naszych objawia, zamieni się w mózgu czy
telników naszych na ruch wywołująr.y 
uczucie nudów i zniechęcenia. Zdarza
ło się to niekiedy naszym znajomym, któ
rzy w skutek tego przeetali wierzyć 
w ową uniwersalność ruchu. Przyjęta 
w naukach przyrodniczych metoda, zmu
sza nas jednak do zrobienia doświadcze
nIa. 

Od bardzo już dawna (1800 1'.) wiado
mo, że jeśli w naczynie szklanne, zakwa
szoną (kwasem siarczanym) wodą nalane, 
wstawimy dwie metalowe blaszki: cynkową 
i miedzianą i, umieściwszy je równolegle 
na pewnej odległości, wystające ich końce 
złączymy za pomocą druta metalowego (tnk 
zwanego łuku zamknięcia), przymocowane
go do każdej z blaszek metalową śrubką, 
to w naczyniu odbywać się będzie szcze
gólnego rodzaju proces, który, z początku 
niedość jasno pojęty, dziś jako tak zwa
ny proces chemiczny wyjaśnionym zo
stal. 
Żeby w kilku słowach dać pojęcie o tem, 

czem jest proces chemiczny, powiemy tyl
ko tyle, że każda z tych cząsteczek mate-
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to samo, możemy mieć nadzieję częstszej 
sposobności podobnie miłej zabawy, któ
rą jeszcze zaleca cel szlachetny. 

- P. Puchniewski pierwsze przedstawie
nie daje 25-go grudnia. Znany już za
szczytnie tutejszej publiczności z szeregu 
przedstawie!'I przed dwoma laty, cieszyć się 
będzie i teraz prawdopodobnie stałym, jak 
i wówczas powodzeniem, tembal'dziej, że 
towarzystwo jego dramatyczne należy bez
spornie do pierwszorzędnych towarzystw 
prowincyjonulnych i zyskało już sobie pod 
tym względem powszechne uznanie. Bilety 
można zamawiać wcześniej w cukierni p. 
Rachalewskiego. 

- Koncert panu Horbowskiego udał się 
nadsllodziewanie, dzięki współudzinłowi pp. 
Herman i Czaki; pierwsza jako śpie waczka, 
a druga jako deklamatorka, dały się nam 
pozn:lć zalilzczytnie. Panna Herman zwła
szcza, dźwięcznością głosu i wyborną szko
łą śpiewu, wprawiała słuchaczów w pra
wdziwe podziwienie i zachwyt; najrzęsi
stszemi też stosunkowo oklaskami była ua
rzoną. Szczegóły pomijamy, dla braku miej~ 
sca. 

- Ogólne zebranie czlonków znłożycie. 
li przyszłego Towarzystwa Dobroczyn
ności., odbylo się, jakeśmy zapowiadali, w 
przeszłą niedzielę. Po odczytaniu ustawy 
i paru krótkich przemówieniach, sporzą.dzo
no odpowiedni protokół posiedzenia, któ
ry podpisali wszyscy obecni. N a zebraniu 
było przeszl'o 100 osób. 

- Kalendarz "Strażak", poświęcony spe
cyjalnie interesom straży ogniowych ocho
tniczych, ukazal się w tym tygodniu na 
widok publiczny. W przyszłym numerze 
nieomieszkamy zdać sprawy z tego wyda
wnictwa, o którem wreszcie wspominaliśmy 
już obszerniej w numerze 44-m. 

- Z Cz~stochowy. W zeszłej korespon
dencyi pobieżnie tylko dotknęliśmy kwe
styi dróg naszych, leżących po za obrębem 
miasta; niemniej jednak gwałtownie dopo
minają się reparacyi drogi i bruki w sa
mem mieście. Przed dumem np. p. Fuch
sa, dawno już utworzył ~ię wybój na drodze, 
kamienie rozebrane zostały przez ulicznik6w, 
otl'ukują.aych kasztany w alei i dziś oardzo 
łatwo w tem miejscu można złamać oś u 
wozu, lub kOlI nogę zepsuć może; również 
w uliczce, przy kościele Farnym, przed do
mem Gryczmallskiego, droga, po której naj
więcej jeżdżą., w opJakanym znajduje si~ 

ryi, o których wyżej wspomnielIśmy, a któ
re siłą. spójnóści do siebie przylegają; że 
kużda, powiadamy, z tych cząsteczek skła
da się jeszcze z mniejszych drobinek, z tak 
nazwanych atomów, które utrzymują si~ 
w cząsteczce siłą tak zw:mego powinowa
ctwa chemicznego. Atomy składają.ce czą
steczkę są albo zupełnie co do swej natu
ry jednakowe i wtedy ciało nazywa się cia
łem prostem (siarka, złoto), albo są rozmai
te, a wtedy ciuło zowie się złożonem (wo
da). Procesem chemicznym nazywa się ta
kie zjawisko, w którem atomy oddzielają 
się od swej czą.steczki, lub do niej przyłą
czają, albo li też inaczej się w tej cząstecz
ce grupują. Po tej krótkiej uwadze wróć
my do tego chemicznego procesu, który si~ 
w naszej zakwaszonej wodzie przez obec
ność w niej blaszki cynkowej i miedzianej 
odbywa. 

Cząsteczki wody, przylegają.ce do blaszki 
cynkowej, rozkładają się chemicznie na swo
j e składowe atomy; że zaś każda cZf!.ste
czka wody złożoną jest z trzech atomów 
(dwóch wodoru i jednego tlenu), wifoc też 
z każdej czą.steczki wody wydzieli się atom 
tlenu i dwa atomy wodoru. Atom tlenu 
zostaje natychmiast przyciągniętym do cyn
ku i z jego atomami chemicznie się łączy; 
atomy zaś wodoru, że się tak wyrazimy, 
owdowiałe zwracają. się w stronę sąsiedniej 
wurstewki wudy. Tutaj powodują one no
wy rozkład cząsteczek wody, zabierając im 
tlen i tworząc znowu wodę, a owdowiałe 
atomy wodoru idą. do warstewki następnej, 
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stanie; ulice zaś: Garncarska, Błotna i in- O braku zarobku i rozbojach w Łodzi, 
ne, jako leżące w nadrzecznej dzielnicy tak piszą do "Kur, :r:oran.": .. 
mIasta, przedstawiają obraz jednej masy Wielki pożar fabrykI Hentzla, oraz zmmeJ-
błott\ lub wybojów. szenie roboty w fabrykach tak w Łodzi, jak 

Cóż z tego, że do ra.dy jesteśmy choro- i w Zgierzu jest powodem, że do 2,000 1'0-

bliwie usposobieni, kiedy chorobliwie też botników zostało pozbawionych zarobku. 
nic Ul':ldzić nie możemy; stróże porządku N aturainie, następstwem tego wszystkie
publicznego bal'dzo energicznie działają w go jest wzrost kradzieży, rozbojów i napa
interwencyi mi!i:dzy bijącymi się,- niechże dów; niejeden czyni to z próżniactwa i 
więc i oglądają energicznie podwórza dalej złych instynktów, lecz wielu z nędzy, z 
położonych dzielnic, gdzie, o ile nam się głod u. 
zdaje, za istniejące tam nieporządki i nie- Oto przed paru dniami na wracającego 
chlujstwo, gospodarze winni być pociągnię- w nocy z Łodzi do domu obywat~la p" 
ci do odpowiedzialności. Dziś może nie są napadło trzech ludzi, uzbrojonych w 01-
one tak widocznem i, nie rażą ni wzro- brzymie pałki; furman ze strachu rzucił 
ku, ni powonienia, ale przy wiosennych lejce i uciekł do poblizkiego lasu. 
roztopach i wyziewach, kto wie, czy nie Pan P. pozostawioBy sam Bobie wi~dział, 
pociągną. smutnych za sobą następstw. Lecz że obronić się będzie trudno, lecz me tra
wówczas będzie zapóźno zwracać uwagę na cąc zimnej krwi, udał jakoby mierzył z re
zło, kiedy już takowe da się uczuć dotkli- wolweru, choć "IV rzeczywistości nie miał ża
wie; naleźałoby, aby municypalność nasza, dnej broni przy sobie, i zagl'oził, iż który 
dziś jeszcze pomyślała o usunięciu ty(\h się zbliży do niego, będzie stl'zelał. 
wszystkich niedogodności. Wyboje należa· - My panu nic złego zrobić nie chce· 
loby naprawić wcześniej, aby później nie my - odezwał się jeden z napastników
asygnować pieniędzy na całą. drogę, i nie ~a- lecz jesteśmy głodni, daj nam kilka rubli 
,wać możności pierwszemu lepszemu przed,nę- i ruszaj sobie, a inaczej to ... 
biercy pożywić się przy tym interesie. ' P. udając ciągle, że mierzy z rewolwe-

Czy takie wyasygnowanie może być za- ru, drugą ręką wyjął portmonetkę i rzucił 
liczonem w rubrykę oszczędności fundu- napastnikom; ci znalazłszy w niej około 7 
szów miejskich? rubli, odeszli w las, a pan P. pojechl\ł sam 
Parę dni ciepła pozwoliły wykopać re- do domu; furman dopiero nad ranem zja

sztę pozostałych kartofli, mróz, który tak wił się mocno zdziwiony, że jego pana zbó
nas mocno zaalarmował, zapomniał wido- je nie zabili. 
cznie o kartoflach i te dzisiaj leż:} już w Tej samej nocy napadnięto na żyda, któ
kopcach lul:: piwnicach. Nie zawadzi je. rego lekko poturbowano z powodu, iż się 
dnnk nadmienić, że produkt ten, pomimo opierał. Ru busie odebrali mu pugilares, 
pięknej powierzchowności, nader prędko wzięli z niego car:} gotówkę w ilości 50 
podlega zepsuciu; mtleży go przeto zbyć rubli, a wszystkie papiery, rewersy i różne 
wcześniej, spaść lub obrócić na użytek go- notatki oddali. 
rzelni. Mieszkańcy okoliczni są dość przerażeni, 

N udy zaległy nasze miasto: trupa art y- gdyż krążą głuche wieści, jakoby zbierała 
stów p. Texla dawno już wyniosła się do się banda rozbójników, mająca napadać na 
Łodzi; cyrki, karuzele i inne hece potonę- dwory i wioski. 
ł'y gdzieś w świecie, dwóch kobziarzy tyl- Dużo w tych wieściach jest przesadą i 
ko, dm:}c w swoje instmmenty przy a- następstwem str~chu, "IV każdym jednak ra
kompllDijamencie wycia psów, rozrywają zie znaczna liczba robotników zmuszonych 
nasze nudy, wabiąc tłllmy całe mło- prowadzić życie próżniacze, jest powodem 
dszej ulic?.~ ,-gawiedzi; wreszcie state- różnych łotrostw; należałoby więc zawcza
czniejsl. mężowie szukają rozrywek w to- BU przedsięwziąć jakieś środki, aby nie do
warzysiwie uwor,h szansonistek, wydoby- puścić wzrostu złego, gdyż im dalej w las, 
w~ących ze swych utalentowttnych gar- t~m ,,:ięcej drze:-, . a to uopie~'o. początek 
,dZlOłków ostatnie ochrypłe już tony. ~lmy 1 bezrobocIa, l co zatem lUZIe-głodu 

Ot i wszystko, z czem nasza Częstochowa 11 nędzy. 
pochwalić się może. Q. - Według gazety "Nowoje Wremia" mi-

aby tam rozerwać związek atomów i so
bie zabrać tlen. W rezultacie otrzymuje
my ciągłą wędrówkę wodoru, biegnącego 
od cynku ku miedzi i ostatecznie uderza
iącego o miedź; z drugiej zaś strony mamy 
strumień tlenu, biegnący w stronę cynku. 
Ostatnie uderzające o blaszkę cynkową ato
my tlenu, nadają cząsteczkom cynku szcze
gólnego rodzaju ruch, który, udzielając się 
coraz to nowym warstew kom cząsteczek 
blaszki a wreszcie cząsteczkem druta (łu
ku zamknięcia), wprowadza i cząsteczki te
goż ostatniego w rucl;t szczególny. Zupeł
nie to samo czynią warstewki wodoru, u
derzające właściwym sobie sposobem o bla
szkę miedzi; cząsteczki miedzi, drgając 
właściwym sobie sposobem, udzielają sto
pniowo swój ruch drutowi idącemu od mie
dzi. Tym sposobem w całem kole, utwo
rzonem z blaszki miedzianej, luku zamknię
cia, blaszki cynku, wody, blaszki miedzia
nej i t. d., tworzą. się dwa ciągną.ce naprze
ci\v Bobie strumieBie, które, spotykając się 
ciągle w każdem miejscu przecięcia, zobo
jętniają, się wzajemnie. 

Ten szczególny ruch cząsteczek nazywa 
się strumieniem elekh'ycznym. Ruch wy
chodzący z blaszki cynku ku drutewi zam
knięcia, nazywa się e1ektrycznością odje
mną, ruch zaś, udzielający się drutowi od 
blaszki miedzi, zowie się elektrycznością do
datnią. Ponieważ za kierunek strumienia 
przyjmuje się kierunek przyjęty przez elektry 
CZ110ŚĆ dodatnią, więc mówimy, że strumiel1 
krąży w łuku zamknięcia od miedzi ku cyn-

kowi, w samym zaś płynie od cynku ku 
miedzi. 

Jeżeli teraz w którym kol wiek miej scu łuk 
zamknięcia rozciętym lub rozerwanym zosta
nie, to w chwili zerwanin, spostrzeżemy m:'t
leńką, iskierkę, przebiegającą między końcami 
rozrywanego drutu. Ta iskierka jest nl\jpra
wdopodobniej niczem innem, jak niezmiel'
nie małą czą.steczką drula, oderwaną z je. 
go końcg siJą strumienia i rozpaloną do 
białości. Zjawienie się iskry jest chwilowem; 
"W skutek zerwania drutu (przewodnika), 
ruch elektryczny spotykn. nieprzezwyciężony 
opór-strumień jest przerwany. Jeżeli koń
ce drutu, nanowo ze sobą zetknąwszy, znów 
ruzerwiemy, zjawisko jak poprzednio ma 
miGjsce. . 

Opisany przez nas przyrząd jestto ele
ment galwaniczny, albo para galwaniczna, 
tak zwana od nazwiska Gdw~niego, pro
fesora anatomii w Bolonii (1786), którego 
odkrycia dały powód do odnalezienia źró
dh-t elektryczności w procesach cl:cmicz
nych. 
Ponieważ wielokrotnie zauważyłem, iż 

zrozumienie strumienia elektl-ycznego jest 
rzeczą dość trudną, pozwolę sobie uciec się 
do następnego porównania., które zawsze 
mi przychodzi na myśl, gdy patrzę na ulu
bioną mnie i moim przyjaciołom figurę ma
zura. Wyobraźmy sobie koło dam znajdu
jące się, w kole złożonem z tyluż mężczyzn. 
Oba koła wirują w stronę przeciwną. Da
my wyobrażać :lam będą cząsteczki, obda
rzone ruchem dodatnim, " mężczyzni za ,ś, jak 

nisteryjum oświecenia powzięło zamiar otwo
rzenia klas równoległych we wszystkiah 
gimnazyjach i progimnazyjn.ch Królestwa 
Polskiego, a to w skutek ogromnego na
pływu młodzieży do wszystkich tyci: za
kładów naukowych. Otwarcie tych klas 
ma nastąpić natychmiast, skoro tylko mini
steryjum finansów zatwierdzi potrzebne ku 
temu fundusze. 

- Główny zarząd wszystkich strażyognio
wych w Cesarstwie i Królestwie, zorgani
zowany zostanie w Petel'sb1:lrgu. Dla wszy
stkich straży, zarówno rządowych jak i o
chotniczych, ułożona zostanie ogólna usta
wa i wszystkie straże poddane zostaną pod 
władzę głównego naczelnika rGzydują.cego 
w Petersburgu. Za zaslugi strażaków wy
dawane będą osobne znaki i nagrody. Od 
czasu do czasu odbywać się będą zebrania 
przedstawicieli straży ogniowych w róź
nych miastach. Pierwszy zjazd taki ma na
stąpić wkrótce w celu przejrzenia projektu 
ustawy. 

- Gazety petersburskie , ionoszą, iż do kon
kursu na pomnik Micki"wicza w Kra.ko
wie, zn.mierzają także w." tąpić z projekta.~ 
mi dwaj artyści rosyjscy. 

- Wspomnienie roku 1Ij:l3. W Wiedniu 
wyszła w tych dniach ksią.żka przez pl'O
boszcza Jerzego Riedera p. t. "Kunik Jo
hann III von Pohlen (Sobieski) in Wien". 

Książka ta, opracowana według źró<leł 
historycznych, ma upl'zytomnić dwustole
tnią rocznicę oswobodzenia Wiednia od Tur
ków, którą Wiedeń obchodzić będzie Ul'0-

czyście w dniu 12-m września 1883 r. 
W Krakowie_ zaś wyznaczoną została na

groda konkursowa 500 złr., za najlepszy 
utwór dramatyczny, napisany na tle dzie
jÓ\V Jana Sobieskiego, h obejmujący od
siecz Wiednia. Szczegóty w ~~~~ 267 "Gll-z. 
War." i "Kur. Wur." 

- Kolonija poiSka w Berlinie. Stolica ce
Aurstwa niemieckiego - jak donosi "Kur. 
W arsz." - liczy w swoich murach 42,000 
polaków, z których okolo 36,000 żyje we, 
dług tradycyi swojskich; reszta zaś nie bie 
rze udziału w rodzinnem życiu społecznem , 
Polacy mają w Berlinie siedem swoich sto
warzyszell, a mianowicie: akademickie, pol
sko-katolickie,~przytnlisko rzemieślnicze, ku
pieckie, towarzystwo wspal'cia i towarzystwo 
polek, Zadaniem tych stowlu'zyszeń jest piel~
gnowanie swojskiej mowy, zwyczajów 

im się słusznie należy - ruchem odjem
nym. Każda , dama staje tym sposobem co
raz przed nowym tancerzem i zobojętnia. 
jego dążenia do zobaczenia jej vis-a-vis. 
Jeteli teraz wskutek jakiegoś nieprzewi
dzianego wypadku rączki dam i dlonic m~ż
czyzn w jednem miejscu przerwane zosta
ną, ostatnia dama nie znajdzie przed sobą 
mężczyzny i ostatni m~żczyzna nie stanie 
przed swą damą.. Pewna złośliwa osoba 
obsewujll-ca tańczących mówiła mi, że 
właśnie w tej chwili widziano nieraz dwie 
osierocone cząsteczki rozżarzone i za
mienione w iskrę. Jeśli mam prawdę po
wiedzieć, nie sądzę, aby analogij a zachodzi
ła tu tak daleko; przynajmniej w kole daDl 
mc podobnego nie spostrzegłem, jakkolwiek 
w elemencie galwanicznym iskierktt pojawia 
się wskutek oderwani:t cząsteczki obdarzonej 
ruch cm. dodatnim, tO jest znajdującej się na 
końcu drutll id~cego od miedzi. Koła męż
czyzn nie obse rwowałf'm wcale, wiedząc z 
nauki o elektt'yczności, że czą.steczki obda
rzone ruchem odjemnym zapahtją. się ni (: 
tak pręuko. 

W każdym razie wypada mi jeszcze ob 
serwacyj e powtórzyć. J ak wypadną onp 
na żywym strumieniu-nie wiem; co zaś do 
strumienia, który wynaleźli następcy Gal
waniego, to już jest rzeczą wiadomą, że 
iskierka elektryczna pojawia się na końcu 
druta dodatniego w chwili, gdy ten od dru~ 
ta, ujemnego oderwanym zostanie; że ta 
iskierka jest mianowicie ostatnią. rozpaJonfb 
cząsteczką druta, która napotkawszy silny 
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obyczajów, utrzymanie życia. towarzyskie- :z Monius:zków WolodJcieUfic:z, mam honor 
go. niniejszem złożyć serdeczne podzięko

Przytulisko daje przytułek przejeżdżają.- wanie. 

mieniem lnianem rozmoczonem i 
ugotowanem, wreszcie czystemi 
chwastów odsianemi plewami. 

następnie 
z kurzu j 
(G. W.) 

cym przez Berlin rodakom, wyszuknje im 
pracę, udziela zasiłki na koszta podróży. 

Wspólne zabawy, wieczorki towarzyskie, 
przedstawienia teatralne, utrzymujq, towa
rzyskie pożycie polaków, strzegą.cych swej 
narodowości w samem sercu germanizmu. 

- Ostałni potomek wielkiego Stefana Czar
nieckiego, p. Wt Czarniecki, umierając, 
zapisał cały swój majq,tek na Wołyniu, na 
uf':lndowanie szpitala dla paralityków w 
Warszawie. Poświęcenie zakładu (położone
go za rogatk&.mi Belwederskiemi) już się 
odbyło. Obecnie uposażone na 12, później 
będzie rozszerzone na 30 osób. Donosi o 
tem "Kur. Warsz." 

- W ostatnim zeszycie "Inżynieryi i Bu
downictwa" spotykamy interesujq,cy arty
kuł o szkołach rzemieślniczych elementar
nych w Paryżu. Nie to, co u nas! .•. 

- Wypadki w gubernii: 
Od dnia 28 paźdz. do d. 5 listop. było 9 pożarów; 

w tej liczbie 4 z pojpalenia. Do znaczniejszych na
leży pożar w m. Zgierzu, gdzie spaliła si, fabryka wy
robów bawełnianych, oceniona na. sumę 9670 rs., a 
rnchomOllci spaliło sili na 91,630 rs. Oprócz tego d. 
10 listop. w Łodzi, spaliła się przędzalnia Kunitzel'8; 
lItraty wynoczl\ do 300,000 rs. W tymże czasie było 
5 wypadków nagłej śmierci, znalezioao 3 martwe cia· 
la i miały miejsce 2 samobójstwa. 

- Nadesłane. 
w JW 48 • Tygodnia" wyczytaliśmy dowodzenie pp. 

W. Kohna i Oderfelda, oparte li tylko na gołoslo· 
wnem usprawiedliwieniu się przed ogółem. Praguiemy 
dowiedzieć się jeszcze przeto odpowiedzi na następu
jące pytania: 1) dlaczego, jeśli nie wakowało miejsce 
w litografii, nie odmówiono owemu młodemu człowie· 
kowi odrazu, a kazano mu przyjść na drngi dzień, dla 
zrobienia czegoś na kamieniu na próbę; l) dlaczego 
pp. K. i O. twiel'dzl\, że ów kandydat .nie jest dość 
uzdolnionym", kiedy sil} o tem faktycznie nie prteko
nali wcale; 3) dlac~ego przyj ęto go przy drzwiach i 
traktowano z góry, kiedy wykształceniem i wychowaniem 
daleko wyżej stoi niż pun W. K. 

Każdy człowiek, nie chcąc być narażonym na szor
stkie obejście się pana W. K., najlepiej zrobi, gdy 
drukarnil\ jego omijać będzie, tembardziej, że w CZ!}· 
slochowie została otwarta druga drukarnia, która uni
ką wszelkich polemik dla reklamy. 

Cz~stochowa 29 listopada. M. i A. 

- Szanownemu duchowieństwu, oraz 
kolegom i wszystkim wogóle, którzy ła
skawie raczyli przyjąć udział w ekspor
tacyi zwłok ś. p. żony mojej Waleryi 

Q~Ó~, swój. l'uch. ele~tryczny:-,! ruch spra
wlaJq,cy CIepło I ŚWiatło zmIemla; że ruch 
tej cząsteczki jest prostym skutkiem proce
su chemicznego, odbywającego się w wo
dzie zakwaszonej do urządzenia elementu 
użytej. 

.Wy~rany przez nas dla wyjaśnienia zja
WIska Iskry element galwaniczny (miedź i 
cynk. w wodzie zakwaszonej) jest jednym 
znaJprostszych. Jeżeli zwrócimy uwagę na 
to, że każdemu procesowi chemicznemu to
warzyszy wytworzenie elektryczneO'o ruchu, 
to łatwo zrozumiemy, że rozmaito~ć budo
wy elementów galwanicznych jest prawie 
nieskończoną. Istotnie wiele procesów che
micznych zastosowanych tu zostało. Wy
brano takie ciała, których siła elektro
wzbudzająca byłaby największa; nadano im 
takq, formę, taki stan skupienia (mogą. to być 
cil\ła stałe, płyny i gazy), przy których 
działanie ich byłoby, stosownie do potrzeby 
silniejsze ltlb słabsze. Tym sposobem po~ 
wstały elementy galwaniczne Volty, Danie
la! Bu.nsena, Meidingera i wiele, bardzo 
Wiele mnych. Każdy z nich posiada ciało, 
~ którego wypływa elektryczność dodatnia, 
l. które przedstawia biegun dodatni pary i 
~Iało, z którego wypływa elektryczność od
Jemna. To ostatnie jest biegunem odjem
nym . 

. Po~ie~aż .improwizacyja w sferze obja
Ś~~~l~ z~awlsk natury zawsze wcześniej lub 
pozmeJ. SIę wyda, wolimy więc sami przy
~nać Sllj do winy. Zaręczając, że zjawisko 
ISkry elektrycznej otrzymamy napewno, u-

Dominik Wolodki8wic~. 

Pogadanki o rzeczach rolniczych. 

IV. 
Środek na czeladź 0pu$zczaiącą sluibfJ latem. 

W niektórych okolicach zdarza się często, 
iż szczególniej parobcy, przesłużywszy zi· 
mę, z nadejściem !nta opuszczają obowiąz
ki, znajdując w porze letniej łatwy zaro
bek i sowiciej wynagradzającą się pracę, 
jako robotnicy najemni dziennie lub na 
wydział. Dla gospodarza wynika ztą.d do· 
tkliwy zawód, gdyż z przyczyn niedostat
ku stałej obsługi na jaką liczono, opóźnia
ją się nieraz tak ważne roboty, jak zasiewy 
lub sprzęty. 

Skutecznym środkiem, jaki w zastosowa
niu w Węgrzech okazał się praktycznym, 
może być w ten sposób unormowanie za
sług, iżby wyznaczona roczna płaca, o bli
czanq, była na kwartały letnie znacznie 
wyższą, czyli pobierający np. 40 rB. pen
syi rocznej, mógłby otrzymywać zamiast 
równo po 10 rs. kwal·talnie, tylko po 71's. 
przez dwa kwartały zimowe, a natomiast 
po 13 rR., przez dw!t kwartały letnie. 
Możnaby wreszcie i w ten sp080b spisać 

umowę, że będzie pobierał za.pła.tę równo 
po 10 1'8. kwartalnie, ale z tern zastrzeże
niem, iż, pod jakimbądź pozorem opuszcza
ją.c służbę w kwartałach letnich, zobowią.
że się zwrócić nadwyżkę unormowaną na 
bvartaly letnie, czyli jak w powyższym 
przykładzie po rs. 3 na każdym kwartale 
zimowym, w którym zamiast 71's. pobie
l'al 10 rs. i t. p. 

W gospodarstwach opuszczanych zwykle 
przez służbę w porze letniej, możnaby śro
dek ten zastosować. 

ŻywieniII 1c"6w, od któr.1jch mleko przezna
cza sifJ dla niemowląt. Na podstawie licz
nych doświadczeń, hr. Lippe zaleca, aby 
krowy, dostarczać mają.ce mleko dla nie
mowlą.t i dzieci, żywione były: zdrowem 
niezepsutem Bianem łq,kowem, śrótem ję
czmiennym z ziarn oczyszczonych Pi,zed 
śrótowaniem z wszelkich chwastów, otrę
bami niezepliUtemi, niezatęchłemi i nie fał
szowanemi, świeżą. mq,ką lnianą albo sie-

Do :r.rl.łodyoh.. 

S~ukajcie prawdy jasuego płomienia! 
Szukajcie nowych, n;eodkrytych aróg ... 
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia 
Coraz się lud~ka dusza rozpnestrzenia, 

I większym staje się Bóg! 

Choć otrz,!śniecie kwiaty barwnych mytów, 
Choć rozproszycie le~endowy mrok, 
Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów, 
Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów, 

Lecz dalej sięgnie ich wzrok. 

Każda epoka ma swe własne cele 
I zapomina o wczorajszych snach ... 
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele 
I nowy udział bierzcie w wieków dziele, 

Przyszłości podnoście gmach. 

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, 
Choć macie sami doskonalsze wznieść: 
Na nich sil} jeszcze święty ogień żarzy, 
l miłość ludzka stoi tam na straży, 

I wy winniście im cześć! 

Ze światem, który w ciemność już zachodzi 
Wraz z całl\ tęczl\ idealnych snów, 
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi, 

W ciemnościach pogasnl\ znów! 
El ... y. 

Kalendarz Obywatelski 
~ 

przez :X::. ::s. "'<VV'. 

Grudzień. 
Dnia fi , rokn 1727, akt komisy i Kurlandzkiej. "Vol. 

Le~.D 

Dnia 6, rogu 1387, hołd miasta Krakowa. Włady. 
sławowi Jagielle. "Bielski". 

Dnia 7, roku 16fiO, za wolą stanów najwyższ& wł&
dza nad wojskiem koroBnem i litewskiem, ,dana Jano· 
wi Karolowi Chodkiewiczowi. "Vol. Leg. Zycie Chod. 
kiewicza-. 

Dnia 8, roku lfi06, wybranie na tron Zygmunta I. 
w Piotkowie .• Bielski". 

Dnia 9, roku l fi51, śmierć Mikołaj& Potockielro 
hetmana W. koronnego. "Mon. Sar.· 

Dnia lO, roku 1657, Fryderyk Gwilhelm ksil\ze 
pruski, zastawnym prawem Drahim i Byrow wzi,!ł w . 
swoje dzierżenie. "Vol. Leg." 

Dnia 11, roku 150J, koronowany Aleksander krQl 
przez brata swojego Fryderyka, kardynała, arcybisku. 
pa GnieŹnieńskieg(). "Bielski". 

żywając jednego elementu galwanicznego, złączeniu równolegŁem, łączymy je następ
dopuściliśmy się pewnej przesady. Pospo- nie łańcuszkowo (dodatni biegun l-go ma
licie dla wywołania iskry jeden element łego stosu z odjemnym biegunem 2go). Łącze
nie wystarcza: tutaj potrzeba ich kilka, kil- nie par galwanicznych w bateryj e łatwo poj
kanaście, kilkaset czasem, stosownie do te· miemy, jeśli porównamy bateryją z półko
go, jakie cial'a użyto do ich budowy, jaką lem utworzonem z kilkunastu par tańczą
one przedstawiajq, elektro-wzbudzającq, siłę cych. Para galwaniczna wyobrażonq. tu bę
i jakiego rodzaju zjawisko wywołać chcemy. dzie przez parę tańczącą: mężczyzni są bie
Te kilka, kilkanaście, lub kilkaset elementów, gunami odjemnemi a dodatniemi damy. Po
łączymy w grupę zwanq, bateryją, albo sto- łączenie będzie łańcuszkowem wtedy, kie
sem galwanicznym. Siła stosu jest wiele· dy mężczyzna każdy będzie między dwie- , 
kroć większQo od siły jetłnej pary. ma damami i vice versa; obocznem albo ró-

Sposób połączenia par w stosy, jest za- wnoległęm wtedy, gdy wszyscy mężczyzn i, 
leżnym od tych zjawisk, jakie za pomocą wzajemnie sobie podawszy ręce, stać będlJ: 
strumienia wywołać chcemy. Odróżniamy obok także złq,czonych dam i tylko ostatni 
tu połączenie łańcuszkowe, równoległe i mężczyzna podaje rękę ostatniej damie; mie· 
mieszane. W pierwszem połq,czeniu biegun szanem za.Ś wtedy, gdy kilku mężczyzn sto
dodatni pierwszego elementu łq,czymy metalo· jących obok następować będzie po tyluż 
wym przewodnikiem z biegunem odjemnym złączonych ze sobq, damach; za temi dama-
2-go; biegun odjemny drugiego z dodatnim mi znowu tyluż mężczyzn i znowu tyleż 
3-go i t. d. Tym sposobem pozostają swobo- dam. W każdym z tych trzech połączeń 
dne: o(ljemny biegun pierwszego i dodatnj wolna rq,czka damy (jedna tylko będzie tu 
ostatniego elementu. Te to dwa bieguny wolna rączka) będzie biegunsm dodatnim, 
zowiq, się teraz biegunami stosu. W połq,cze- a jedyna wolna prawica (może lewica) męż
niu równoległem łą.czymy przewodnikami czyzny będzie odjemnym biegunem bateryi 
wszystkie dodatnie bieguny ze sobą. i wszystkie -chciałem powiedzieć koła. 
ze sobą odjemne. Dopiero zebrawszy wszy- Posiadają.c teraz dość silną bateryje gttl
stkie dodatne razem, otrzymujemy biegun waniczną. i rozrywając złączone poprzednio 
dodatni bateryi i takimże sposobem z odje- dla wywołania strumienia jej bieguny,otrzy
mnych biegunów par, tworzymy odjemny mujemy mniej lub więcej świetną (stoso
biegun stosu. Najczęściej używa się tak zwane wnie do rodzaj n elementów, ich ilości i po
połączenie mieszane: z sześciu np. elemen- łą.czenia) iskrę elektryczną.. 
tów rozdzielonych na dwie grupy, każde Zjawisko trwa. tutaj nietylko jedną. chwi
trzy łączymy ze sobą równolegle, a otrzy- lę: rozpalone cząsteczki, przebiegają.c z bie
mawszy tym sposobem dwa mate stosy o guna na biegun,same już przedstawiają dobry 



.. , . .. 'i 1) Z l .ł'.; ~ • 
l . 

ROZMAITOŚCI. 1 
pomocy pSI\ bardzo zmyślnern· Pies tC:l zwany Lida, ' 
jest z rodzaju Ceterów. Przed wieczorem .Inia ll·go 
października, wpuszczono Lidę na podwórze domu, z 
którego skradziono konia. Lida obwąchawszy ślady 
wybieełn na ulicll, za nią udał się właściciel ~kra-

_ Gaszenie ognia proszkiem. W Rewlu czynione dzionego konia z towarzyszami. LidII biegła ciągle 
były próby proszku tłumiącego ogierl. W składzie na- naprzód; przebywszy rzeczkę Temernich zbliżyła sili 
fty pokazał sill ogień. Przybyłe do pożaru oddziały do krzaków; tu niezwykle wesoła zacz lila skakać i igrać 
8tr~ży ogaiowej, szybko pozatykały i pozabijały wszy- kierując aią ku wąwozowi i skryła się w cierniowym 
stkle otwory, przez które mógłby się dym wydohyć na gąszczu; następnie w kilka minut usłyszano ",łośne 
zewnątrz, i do wnętrzna wrzucil'y kilka pudełek z o. szczekanie i udano sili za jej gl'osem. 'V miejscu'" gdzie 
wym proszkiem. W dwie godziny, gdy otwarto wszy' Lida objawiała swój zapał, stał skradziony koń przy
atkie drzwi i okna, z wewnątrz buchnął glisty dym, wiązany do krzaku i ze sp!!tanemi nogami 
lec~ płomienia nigdzie nie było. Proszek ten wyna- Pk' k 
le~lOny został przez jednego z brandmajstrów rewel- - o a.mery ans u. Amerykańskie dzienniki piszą, 
aklch, kt6ry si!! stara o otrzymanie przywileJ·u. ŻC przed llledawnym czasem jakiŚ g6rnik, niedaleko 

od minsta Radpat w prowincyi Dacota, znalazł wiel-
-:- ,Mołczanow, znany dyrektor w!!drującego chóru ką bryłę kwarcu. Ze znalezionym skarbem udał się 

rosYJskle~o, zmarł. "Naroduy piewiec" jak go nnzy- do domu i przekonał się, że kwarc ten zawiera zna
wano, miał w Rosyi ogromne powodzonie. Podczas wy- czną, ilość srebra. 
~tawy paryzkiej śpiewał on ze swym ch6rem w Pary- Ludność ~ąsiednich trzech miast porzuciła natych
zn. Chór występował na cstradzie zawsze w narodo- miast swc siedziby i podążyła na owo miejsce, w któ
wych rosyjskich koszulach t. zw. rubachach. Pod ko- rym znaleziono srebro. 
:niec każdego koncertu, rozochoceni chórzyści tańczyli ,y ciągu 40-u godzin, całe wzgórze pokryte było 
zwykle kozaka lub inny jaki taniec lndowy. Oklllski n!\Dliotami, w kt6rych zami.eszkało z górą tysiąc os6b. 
prz,," tem były zwykle szalone... Motczanaw zebrał Urzą.dzono też tam jednOCześnie s~y~ki: Trzeciego dni~ 
gruby pieniądz. Pomimo milijollowego prawie mająt- załozono dwa s~lepy z towaramI I klIka restlluracYJ. 
k~ nosił zwykłe ubranie zwyczajnego rosyjskiego włO-\ Czternastego dUla wyszedł pierwszy numer miejscowej 
ael~nina: kapotę, uługie buty i cznpk~, a żył nadzwy- gazety. . . 
czaj skromnie. l To SI!! nazywa po amerykańsku! 

- Szczególnej zmyślności dał dowód pies \V RO-I 
stowie nad Donem. W nocy z dnill 10 na II paźdz. 
w fortecy St. Dymitra, z podwórza z jednego z do- j 

m6w skradzi@no konia; wszelkie poszukiwania były na-I 
daremne. Nareszci~ przyszło komuś na myśl wezwać 

o Ł o s 
Ob . . Jeneralnego Kaliskiego w Kaliszu na 

WIeSZCZenIe. dzień 4 (16) grudnia 1881 1'., na gouzi-
nil lO-tą, z ralla wyznaeza, celem pogo-

D
ziałając w imieniu Walenty- dzenip_ stro11 , lub usubstancyjonowania 
ny '''ylazłowskiej, sto- sprawy. Z powodn zaś niewiadomego 
80wnie do decyzyi Konsystorza miejsca pobytu Stanisława Wylazlowskie
Kaliskiego z dnia 16 (28) Paź- go, zapozwanie go postanawia obwieścić 

dziernika 1881 r. wydanej w słowllch: za pośrednictwem trzechkrotnego wezwania 
w dwóch pismach publicznych. 

Działo się w mieście Kaliszu na (podp.) Ks. Pollner prezydujący. 
posiedzeniu sądu Konsystorza Je- (podp.) X. Falkiewicz Notar. sąclu. 
nemlnego Kaliskiego dnia 16 Zawiadllmiam za pośrednictwem niniej-
(28) pl\zdziernika 188i 1'. szego ogłoszenia Stanisława Wylazłow-

W sprawie Walentyny WylazłolVskicj ski ego, poprzednio we wsi Raciborowi
w~ wsi Raci?orowicach, gminie Bogusla- cach powiecie Piotrkowskim zamieszka
wIce, pow,ecle Piotrkowskim zamieszka- lego, obecnie z pobytu niewiadomego, 
łej pow6?ce, przeciwko Stan/sławowi Wy- aby w daiu 4 (16) grudnia 1881 r. o go
lll~łowskiemn, pozwanemu I!łężowi, ob e- dzinie lO-ej rano, stawi! się w KOllSystO
cJ?-le z pobytu niewiadomemu, o rozłącze- rzn Jeneralnym w Kaliszu. 
me co do stołu, łoża i pomieszkania mał- Kalisz dnia 10 listopada 188 t r. 
żeńskieO'o na czas nieogralliczony z winy .. 
męża. "'Po przYJ'Aciu te" s ra\ d d 1- Adwokat Przy&lęgły I Obrońca przy 

. . ~ J. P "y. po. a \ Konsystorzu sze lozpoznallle, termm stawlcnmctwa • 
osobiście stronom w sądzie Konsystorza (3-2) Alfons Parczewskl. 
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p.l'ze~odnik dla krążenia strumienia; s'l'umień w łuku Volty. ci~płem, świeci jeszcze chwil 
Slę me prl':erywa; iskierki, przebiegając je- parę po zgaśmęClu łuku, dopóki odległość 
dna za drugą w niezmiernie małych pl'ze- stożkó~ z~ow.u u~'egulowaną nie będzie. 
stankach czasu, tworzą piękny pasek świa- . Pomewaz dztałam.e batel'yi galwanicznych 
tła ( cznsem dłuO'j na dwa do trzech cali) i Ule zawsze w przeClągu cateO'o doświadcze
zwany łukiem Volty od nazwiska uczone- nin jest stałem, ponieważ oderwane cząste
go, kt6ry współcześnie z Galvanim wy ja- czki węgla stopniowo odleO'łość stożków 
śnien_iem zjawisk galwanicznych się zajmo· zwiększl"tją; więc też koniecz~ą było rzeczą 
wat l zb:udował pierwszą bateryję zwaną wy~aleźc przyrządy, któreby automat y
stosem Jego imienia. Własności świetlne czme ową odległość stożków do normalnej 
łuku y olty zależą od natury ciał końc~ą- spro~ad.zały. ~otl:zeba tu było, aby samo 
cych . bIeguny, zabal'wierue zależy np. od lCh o~łab16me st~umlen.la. z powodu zwiększe
~heml?znego sk~adu. Zjawisko Szczf.gólnie ma odległOŚCI lub mnych przyczyn-w tej
Jes~ pIę~nem, kiedy oba bieguny kończą się ż~ samej ch"Yili, zupełnie automatycznie oba 
8tozkaml. z koksu, wykl'ojonemi z sadzy bIegu~y .zblIżało; w :azie zaś ~bytniej siły 
w~gloweJ, zbierającej się w górnych czę- strumlenUt, :tby pOWIększała SIę ich odle
ŚClaC~ ~'eto~ty służi}cej do otrzymywania ga- głoŚć. Przyr~ądy.tak,ie, której ak z samego ich 
zu ?s.wletla~ącego z węgli kamiennych. Koks przezna.czeUl?, wIdac, ~usz~ być wielce zło
takI ~e.st ~obrym przewodnikiem elektl:Y- żone- lstot~le wynalezlOno; zowią się one 
c~nosCl, Ule przerywa więc biegu strumle· · regulatOl'a~lll. 'Y' d~obiazgi ich urzą.dzenia 
ma, gdy stożki są zetknięte; że zaś jest wdawać SIę tutaJ nIe możemy. Z ich po
,!zględnie kruchym i cząsteczki jego łatwo mocą ~tr~y~ać możemy luk świetlny je
Sl~ o~ry~ają, więc ta ilość oderwanych i dno~taJneJ. slły. 
przeblegaJ ących z bieO'una na bieO'un roz- SIła śWletlna łuku Volty jest ogromną: 
p~lo~ych cząsteczek, b~rdzo się doOświetno~ jestto dziś piel'w~ze po słońcu źródło świa
ŚCl Zjawiska przyczynia. W każdym razie tła. Według obhczeń uczonych, łuk otrzy
stoż~i z początku mU8zą być zetknięte, a ma~y z bateryi .0 46 elementach Bunsem., 
do.plero, O'dy strumień już przechodzi, sto- pos~ada natężeUle światła równe 1/4 natę
pnIOWo l'~zsuwac je trzeba. To rozsuwanie żema światła słonecznego. Nic też dziwne
m?, jednak swoją, granicę; gdy przedział go, że od cza~u gdy p~.erwszy raz otl'zy
mIędzy węglami jest zbyt wielki (w sto8un- mano tak ŚWIetny. łuk Volty (Rumphry 
ku do siły bateryi), wtedy przedstawia on Davy 1) 1821), ŚWIatło elektryczne wielo
zbyt silny opór i zjawisko w okamgnieniu krotnie stosowanem było do oświetlania. Tak 
UStaje. Zaradza temu do pewnego stopnia zwnne słońce elektryczne było koniecznym 
SPiralny drut platynowy w tym miejscu, dodatkiem wszelkich wielkich wieczornych 
gdzie tworzy 8ię łuk Volty, umieszczony. 
Rozpalony do białości wytwarzającym się I) Użyto tu 2000 elemełlt6w Daniela. 

LicrtaGYJe w !ubermi PlotrkoWSlle,i. 

- W d. 2~ listop. (6 grud.), na starym rynku ." 
m: CZllslochowle, na sprzedaż 10 sztuk 3-letniej jało
wIzny. 

- W d. 7 (19) grud., w rządzie guber. piotrko. 
wskim, na wybrukowanie ulic Grinberskiej, Farbier. 
skiej i Jeziornej, z urządzeniem mostów w m. Toma
szowie, od sumy 4857 1'8. 52 k. 

- W d. 7 (19) i 8 (20) grnd., IV ul'z~dzie Ksi~
stwa Łowickiego IV Skierniewicach, na sprzedaż dl'ze
wa w leśnictwie Lubochnia, od sumy 63,438 I·S. 64 k. 
i w leśnictwie Radzice od samy 20,598 rs. 8 k. 

- W d. 7 (19) grud., IV magistracie m. Łodzi, na 
postawieuie przyrządów w d,.,óch bydłobójniach m. l.o. 
dzi, od sumy 5S3 rs. LO k. 

- Tegoż dnia, IV magistracie m. R:l.wy, na dzier· 
żawę dochodów kasy miejskiej w Rawie. 

- Tegoż dnia, w urzędzie pow. noworadomskieio, 
na dostawę produktów dla szpitala i ochronki w ci~
gu 1882 r. 

- Tegoż dnia, w urzf,ldzie pow. częstochowskiego 
na dostawll artykułów spożywczych dla szpitala N. M. 
Panuy w CZf,lstochowie. 

- Tegoż dnia, w magistracie m. Piotrkowa, na. 
dzierżawę karczmy nOstatui grosz" w Piotrkowie, " 
ciągu 1882 l'. od 387 rs. 2.; k. 

- W d. 10 (~ł) grud. tamże, na dostaw!! artyku
ł6w spożywczych i innych produkt6w dla s zpitala ŚW. 
Trójcy i żydowskiego, a także dla ochrony starców W' 

m. Piotrkowie w ciągu 1882 r. 

I 

L;AMIESZKAI, y 

'VV S. Petersburgu. 
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ADWOKAT 

MarcelIi Drogomir 

DOBRONOKI, 
przedtem Urz9clnik b. K. R. S. W., de
legat prawuy Tow. Kred. Ziem. i Sędzią 
gminny z wyborów, - załatwia 
wszelkie inteI'esy sądowe, admi. 
ministacyjne, w!ościań,kie, rOiwodo,Ye, 
handlowe, przemysłowe i t_ p., we 
wszystkich instytucyj ach VI 

St-Petersburgu, l\1o~kWI" i innych mia-
stach {;esarstwa. (U-35) 

uroczystości ludowych; oświecano UlW pl!\~ 
ce, ulice, kOJ'ytarze, sceny teatruw w cza~ 

sie wystawy ~ielkich opel', ro?oty pub.lt~ 
czne i t. d. Ze jedn~k samo zrodto :SWla
tła (proces chemicz.), że urządzenie regu
latorow jest rzeczą. drogą i niepl'zystępnlł 
dlu ogólu; światło więc elektryczne pl·:.t1l.:Cy
cznego zastosowania na szerszą. Ska1ł2 lUleć 
nie mogło. 

To światło elektryr.zne, o któl'em od lat 
kilku tak wiele słyszymy, jest niczem innem 
jak także łukiem Volty, lub też światłem 
ciał rozżarzonych do naj wyższego 8.tOp ID:a. 
przebiegiem strumienia; regulatory l dZIŚ 
maji} zastosowanie; porzucono tylko-źródło 
elektryczności. 

Rola procesu chemicznego dla wywoła
nia zjawisk świetluych jest dziś pod wzglę~ 
dem praktycznym prawie zupełnie skończon~. 
Na ostatniej wystawie mieliśmy jeszcze d~le 
próby, które jednak, pomimo szumnych ob~e~ 
tnic, pokazały się w użytku domowym Ule
odpowiedniemi. M6wimy tu o bateryjac~ P. 
Cloris Bodet (z chromianem potażu) l. P. 
Tommasi (ulepszona .Bunsena). Kłopotllwe 
urządzenie, kapryśność, cena, wreszcie szko
dliwość dla zdrowia wywiązujących 8ię ga~ 
zów, nie okupują. się działaniem świetlnem 
pl·zyrzą.du. 

Jaką inną siłą, jakim innym ruchem 
i za pomocą. jakich sposobów wywołuje 
się zjawisko światht elektt'yczneO'o dzisiaj, 
o tem opowiemy cierpliwym c;ytelnikom 
w następnych numerach "Tygodnia". 
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~.- HURTOWO-DETALICZNY ~ 
~ SKŁAD WIN ~ 

I TOWARÓW Kf.;t,ONUIH.NVCH I 
~ W. Zaleskiego ~ 
~ P- k - i ~ W lotr OWle. 

~ PoJeca Nanę Ameryka/lską najlepszą na beczki i garnce. 
~ (lukier fabryki Dobrzelin w głowach i kos",ach rafiLowany, kt6rego 
~.' gł6wny skład posi!lda na Piotrk6w i okolice, - ceny dla kupców ~ 
~ po eenie fabrycznej. . . 
~ Wina w~giel'skie z roku 1879 l 1880, wytrawne l MlIŚlacze, na 
J.!1 beczki i antałki. 
~ Maślacze z r. 1880, odzn'czeją, się wybol'Dym smakiem i są zda- ~ 
~ • tae do dłllższego przecbowywaDla. C(I., 
~ Wina stare kuracyjne, Bordowsk;a czerwone na oksefty i butelki ~ 
~ odle.ale. ~ 
~ Wina Szampańskie Monopole wprolit z Reims, posiada skład I(iib 
~ na Piotrków i okolice. ~ 
~ Herbat~ firmy Mus~atow; w!łączny skład; Herbata ta ozn~cza się ~ 
"'~ wyborowym smakIem ? pIęknym aromat~I?; przytem pOSiada na ~ 
~ składzie Herbatę BraCI Popowyeh, OrłOWII l Muszkata. ..... 
~ Poleca BakaJije świeże w W) Jorowych gatunkach. (0-1) ~ 

~~~~~-~~~~_.~~~~. 

Dentysta 

Bogumił GułzmsoR 
z Warszawy przybył do Piotrkowa i mie
$zka w hotelu Litewskim i przyj
llmje Pacyjent6w codziennie od 
godziny lO rano do :i po po-
łndniu. (2-2) 

Młody Człowiek 
poszukuje miejsca korepetytora lub domo
wego nauezyciela. 

Uprasza się o składanie łaskawych o
fert w księgarni M. Macewicza w Pio-
trkowie. (3-1) 

Z 
dniem 20-m grudnia t. r. powra

cam z miasta Łodzi do Piotrkowa 
na zwykły m6j sezon zimowy Le
kCY,i Tańca, włącznie z gi

mnastyką pokOjową, na kt6re 
to lekcy je wszystkie osoby interesowane 
uprzejmie upraszam. 

Jan Jaśniewicz 
b. członek baletu Teatrów Warszaw. 

(3-2) 

Lekcy je 

'POLSKIEGO JĘZYKA 
i Litera.tury 
Wiadomość w redakcyi "Tygodnin". 

(0-11) 

'-
9::'::9~~~~~~.:-.~t:it:.·~~-#-~-ł-~-ł-~"--'ł~~~.:] ~~~ 
~ ~ 
~!4 SPBGVJAL V ~AK~~D PR\'~VJBRSłU ~:~ 
~ ~ 
~:~ DAMSKI I MĘZKI ~:~ 
~ S.RÓŻYCKIEGO ~ 
~~ "'W" Piotrko"'W"ie ~:~ 
~~ vis a yis Cerkwi. ~~ 
~~~ Ma zaszczyt donieść, że stosując się do życzenia wielu swoich kli- ~~ 
# jentów i klijentek, sprowadził w tych duiach Farby do włosów ... 
~~~ w różnych wypr6bowanych przezeń gatunkach. Farby te bynajmniej nie ~ 
~Wj psując włos6w, nadają im ładny kolor. Zakład wzmiankowany poleca l"~ 
~, się przy tej okazy i łaskawym względom Szanownej PublJczności i wszel- r ... 1 
~:~ kiemi robotami w zakres fry:.tyjerni i perfumiarni wchodzącemi, a kt6re ~:~ 
~W~ to roboty postępowo, podług ostatnich żurnali, zawsze pO cenach l~ 
1'0" jak najprzystępniej8zy~h, stara się wy~onywaó. PiZY. zak~adzie r ... ' 
~:~ urządzony jest Salon męzkl do golenia, strzyzenla i ~:~ 
I..W~ f'ryzowanhł. włos6w. Nadmienia się, że zamówienia na lW~ 
r .. , czesanie dam na bale i do ślubu przyjmuje po możliwie r ... , 
~:~ nizkie~ cenic, w kt6rym to kierunku ztlkł:\d zjednał sobie już szerokie ~:1 
~:~ uznaD1e. (3-1) ~:~ 
~~~-~~V_~~8~8~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~~~ 

ł T aoio i dobrze ł 
w Alei Aleksandryjskiej 

Artystyczna Kosmorama 
przedstawia najnowsze widoki Stołe
cznych miast, wydarzeń hi
storycznych i rusko - ture
ckiej wojuy. 

Cena od osoby kop. 5, 
Kosmorama pozostanie w Piotrkowie 

przez czas kr6tki, w przeciągu kt6rcgo 
będzie wystawione sześć seryi wi
doków. 

(2-1) L Źulicki. 

Administrator 

Zakładu wapiennego W-nych 
A. J. Mierzwińskich 

w Sulejowie, 

ma h~lIor powiadomić W-ch Pan6w, po
trzebUJących wapna do rob6t wiosennych 
iż całą zimę palić się będzie a tem sa: 
mem, że codziennie można dostać wapna 
świeżego w najlepszym gatunku, po ce
nie zniżonej kop. 70 za korzeC' 
~50 Cunt. na miejscu; zaś Cranc& 
Piotrków kop. 80. Drobnego wa
Plla z p:>d rU2zt6w, zdatnego do muro
wania kop- 30; miałn wapiennego na. 
pola i łąki kop. I~. Wiadomość 
tli możc się przydać W-ym Panom; po
r" bowiem zimowa jest najdogodniejszą 
i najlcpszą do sprowadzenia, a wapno, 
zlasowane w doły i odleżtlłe, o wielo lep-
sze i sporsze jest do robót. (2-2) 

L es personnes qui desireraint pren- ~rę Do dziSIejszego nume
dre des le<fons particulieres de 1i\J~~ ru dolą.cza się arkusz 
conversati~ul et de lan- 6-ty noweli ory!!inalnei przez. 
gne CranC)aise von dront L . . J 

bien s'adresser ou bureau du jourm.l n Ty- UE a wę p- t. "Podwójny ar-
dzień". (O-)J"" 

KAPSUŁKI i PIGUŁKI 
Z BROMKU KAMFORY 

Doktora Clin 
Lau.r(!ata fakultetu medycznego 'W Paryżu.-Nagroda Montgon. 

Kapsułki i Pigułki D-ra Clin, oZ bromku kam(01Y używaj~ się tO chorobach neTf,ou'ycl" 
"'(}zgow!lch, w dl)l~gliUJoi{'wrh sercolcych i drólj oddechowych, o.'az w następujących pl'zypadloiieill.ch: 
astmIe, bezsellnoi~l, kas:lach nerwow!l~h, Ipazmach. palpitacyach, koklw.':ach, epilepsJIi, h!l~te/'yi, kvlllCul
ryach, ~aw.rotach y/owy, za!!luszcniu, gorqczkach, ,/~igrenje, w chorobach pęcherza i dróg urynow!lch i na 
uspokoJeme całego orgalolzmu. 

Należy wystrzegać się podrobienia, I każdy flakon jako gwarancfa zaopa-
trzony jest w markę fabryki, oraz podpis Clin et Ci. i medalem nagrody 1\lootyoo. 

Nabywać można w Paryżu u Clin et Ci. ulica Rassyna Nr. 14_ 
W rj?trl~0wje,sk{ltd główny u Pp. Gamp~ Socsołowski i Spka, gdzie znajdujl} si~ jedno
czeBDle plglllki żelazne d-ra Rabuteau. 

Pigułki Żelazne D-ra Rabuteau 
Laureata Instytutu Francyi. 

Pigułki żelazne Rabułeau są pokryte cukrem. 
Liczne Btudya, dokonywane w szpitalach przez professorów fakultetu :t>aryzklego wykazały 

I;tll.nowczą skuteczność pi;;ułek żela.znyeh Ra.b-J.tea.u W następujących słaboBciach: blednicy, be=
I;rwisto~ci, w «trataclI hwi, w ogólnej niemocy, wycieńczeniu, w rekollwll18SCenC!lI~ w .laóo6ciach dzieoi 
i wszystkich w~ ogóle niedomaganiach spowodowanych brakiem krwi. 
_. Pigułki :loelazoo Rabuteau nie czernią zębów, dają się trawić naj słabszym osobom, nie 

I PQwodująe obstrukcyi. . . 
KurMY" źelar;na za llomocą ptcułek: Rabuteau używana, Jest bardzo oszczędną, stanowl 

ona bardzo mclJy wydatek azicnnie. 
Należy wystrzegać się ()odrobie4, ł na wszystkicb nakonacb pigułek żela

znych doktora Rabuteau, znajduje się Jako zabe2:pieozenia marka fablyk1 • pod
pisem Clin et Cie i medal nagrody Montyon. 

Nabywać można w Paryżu u Clin et CI. ulica Rassy~ Nr. 14. 
W Piotrkowie skład główny u Pp. Gampf, Soczolowskl l Spka. 

Redaktor i wydawca Mirosław Dobrzanski. 
----------------------

)l.eslIOJleJlO D;GUBypOlO W cJ'hlr.llJ'ni ]!', Belchatowskiego w Pen'okowie. 
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