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Prenumerata w miejscu. 
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Za od noszJ:1ie do domu kwartalnił' 
kap. 10 

Petroków, d. 6 (18) grudnia 1881 r. Nr. 51. 
Cena ogłoszeń. 

la 1 razowe po kop. 6 za wiersz pe-
tit .. lub za jego miejsce (30 lit.). 

ta 2 - 6 ra10we }lo kop. 4 za wiersz 

la 7 -- 10 " 3 " 

Cena ogłoszeli na pierwszej stronicy po-
dwójna. 

II ReKlamy po 10 kop . za wiersz. 

Cena pojedyńczego numeru kop . 7 i :)~l. 

Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna w domu W -ao Michelso-l Prenumeratę przyjmują l\' Piotrkowie' Biuro Radakcyi i obie księgarnie. W CZ!!sto-
, o chowie .Nowa księgarnia, M. Pacewicz i Koliński" - i pr6cz tego: 

na . obo~ Mag.istratu. - Oo.łoszenia przyjmują: Redakcyja, ~ obie- w częst.o~howjc W. Zieliński. . I w Lask~ W. Józ~f Pnie.wski. 
dWIe kSlęgarllle w PetrokOwle -oraz po za granicami gubernI petro- w BędzlDle ., Jalllszew~ ki Stan. w r.odzl " Jalllszewsk~ Leopold. . l w Brzc;~IDach ., Sz%wsk! Teodor. I w Radomsku "Ruszkowsln Erazm. 
kowskiej wyłącznie agentura "Rajchman i Frendler" w Warszawie. w Dąbrowie ., Hlas!;o Antoni. w Rawie ., TJeszc1.yński Klemens. 
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F. JĘDRZEJEWICZA 
w Piotrkowie przy placu Aleksandryjskim 

(vis a vis Składu Win Wierzbickiego). 

Świeżo z:\'opatr~oną zOiltała we wszelkiego rodzaju 
miotów galanteryjnych Ol'aZ gier i zabawek dziecinnych. 

wykwintne wydawnictwt\ gwiazdkowe, wielki dob6r przed-
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I E. KOLIŃSKI i M. PACEWICZ i 
Księgarnie, Składy nut i ekspedycyje pism peryjodycznych 

w Piotrkowie, w Częstochowie i w Tomaszowie Rawskim. 
polecnją na GWIAZDKĘ: ~ 

Książki i nuty nowe i dawniej wydane na podarunk; dla młodzieży i dorosłych,-piękny wyb6l' obraz6w (Oleodruk6w) w ramach i bez ram,-ozdobny pa-I 

I 
piel' liilt.owy i inne materyjaly piśmienne , - świeżo otrzymane z Paryża bardzo gustowne Towary Galanteryj n.e , - oraz Gry i Zabawki dla dzieci. 

Z powodu kończącego się roku, Księgarnie powyżue polecaj ą. si ę z prenumeratą. na rok następny Czasopism krajowych i zagranicznych, orAZ 
Gazet CJodziennych. 

~ (2-1) E. Koliński i M. Pacewicz. ~ 

~~~~§~§~~~~~§-

Jednodniowy spis ludności miej
skiej. 

W roku 1871, dnia 16 go grudnia, do
konany był w tutejszym mieście pierwszy 
jednodniowy spis ludności, a rezultat tego 
spisu był podo.ny w miejscowych "Wiado
mościach Gubernijalnych" i następnie w 
"Roczniku" piotrkowskim. Leży przed na
mi odbitka z gazety, a pOZtl. nami lat dzie
sięć, od owej daty ubiegłych.. Ponieważ 
takiż spi" ma się temi czasy odbyć pono
wnie, pozwalamy przeto sobie, a raczej po
czuwamy się do obowiązku, o tern, jak się 
jedno z warszawskich pism wyrata, poli
czeniu się, słów parę i w naszem zamieścić 
piśmie. 

?rzedmiot to tak ponętny i obszerny, że 
naprawdę jesteśmy w obawie, czy potrafi· 
my go-najprzód uj~ć w karby, odpowie
dnio udzielonemu miejscu, a powt6re-od
dać w spos6b nie nurz~cy i nie nudz~cy 
czytelnika. Bądź co b~dź-w poczuciu obo
wi~zku-przystępujemy do rzeczy. 
Ot6ż przedewszystkiem, musimy posta

wić sobie do rozwiązania zadanie: ja.ki jest 
cel podobnego spisu? 

W ogólności w 7 bieraniu statystycznych 
danych, może być zainteresowanem Pań
stwo i społeczeństwo- nauka. Gdy pomi
niemy wyższe zadania statystyki, jak zbie
ranie danych w celu wyświetlenia pojedyn
czych urządzeń państwowych, O oświacie 
narodu, o warunkach zdrowotnych, o prze
myśle, rolnictwie i t. d. i t. d.-państwo po-

trzebuje mieć dokładny spis ludności na- przeto środkiem, wzbudzającym silne i zba
wet i w takich celach, jak rozkład cięża- wienne współubieganie między rozmaitymi 
r6w wszelkiego rodzaju, podatk6w, poboru narodami". 
do woj ska. Takim celom odpowiadają, a Naturalnie spisy ludności, dokonywane 
raczej zadość czynią dane, na szerokiem na ograniczonej bardzo przestrzeni nie mo~ 
zbierane polu, w narodzie, w państwie. Dla gą. mieć na celu szerokich, narodowych, 
osiągnięcia tych danych Państwo posiaua ogólno-państwowych cel6w; w niewielkich 
urzędowe drogi; dl'ogi te wszelako nie wszę- miastach, lub małych miejscowościach i dla. 
dzie okazały się dostatecznemi, z jakiego celów rządowych mogą być wystarczający
to powodu w spisach ludności, w wielu mi urzędowe spisy, jak nas o tem w pe
miejscach, przyjęło udział społeczeństwo, wnpj mierze przekonywajq, cyfry w r. 1871 
a jednodniowe peryjodyczne spisy, odby .. zdobyte, a porównane z takimiż, z roku po
wane w calem Państwie, przyznane są obe- przedniego, na drodze urzędowej zebranemi. 
cnie, co do dostarczenia danych, za najdo· Nie przeczymy bynajmniej, że przy szcze
kładniejsze. Naukn nawet wyrobiła szemat, rem zainteresowaniu się licznych rachmi
nie podając go wszelako za niewzruszalny strzów, dokładność w zebraniu danych mo
t. j. za taki, jnki wszędzie i bez zminny że być większą. (nigdy absolutną.); lecz o~ 
może być spożytkowywany. D:me przy jedno- prócz tego, a co może więk~zej będzie wa
dniowym spisie, przez wielu i nie specyjal- gi, przy jednodniowym spisie ludności ma
nych zbierane ludzi, nie mogą być skiero- łych miast, do szemat6w może i powinno 
wane do specyjalnych cel6w; a ostatecznie być załączone parę takich rubryk, jakie da
i te ogólnikowe dane muszą być opracowa- dzą się zapełnić i przez ludzi nie facho
ne przez ludzi, posindających pewne w tym wych, a z kt6rych to rubryk można. jednak 
kierunku wyrobienie, bo "suche szeregi otrzymać dane, mające w danei chwili bez
cyfr" i bez należytego ugrupowania poda- pośl'edni związek z bytem m' ejscowoici. 
ne, "mogą. tylko budzić do statystyki wstręt", W takim razie rezultaty spisu, nie pozosta
nie mówiąc już o tem, że wyniki w takim tyby m:trtw~ i bez za9tosow~nia literą, lecz 
razie będą nietylko że na nic nie przydatne, przeciwnie, przy dobrej woli, mogłyby po
lecz poprostu fałszywe. Przeciwnie, staty- Ałużyć za "Wskazówki do dział:ni w tym lub 
styczne dane, odpowiednio zebr:rne i przez owym kierunku, do wyr6wnania w zakre
ludzi specyjalnych opracowane, nietylko, że iie możności wydatniejszych brak6w. Gdy
zarządom przychodzą w pomoc, lecz nadto by podobne rubryki były wprowadzone i 
'1statystyk!l. wtedy, jako nauka porówna- dokładnie wypełnione, a następnie kryty
wcza, jasne rzuca światło na materyjalne cznie opracowane, ludziom podejmującym 
podstawy, na zarz~d kraju, ustrl>j społe~ się pracy około jednodniowego spisu, nale
czeństwa i rÓżnorodne urządzeniu każdego, żatby się wtedy rzetelny od swego spol'e
oddzielnie wziętego państwa, i staje się czeństwa danko 
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Ażeby nas nie pos~dzono o czcze słowa dane za lat kilka; liczby bowiem, bez kry- robów Z:1 4,300 1'3. i t. d, Dość wziąść za 
co do projektu tyeh pewnych rubryk, nie- tyki wypisane, dadzą wywody nieprawdzi- podstawę liczbę mieszkańców tylko miej
które z nich dla przykładu podamy, zastrze- we, jakto miało miejsce w wyk:1zie za rok skiclt i obliczyć roczną konsumeyję pieezy
gaj~e, że je dajemy tylko j:1ko ~r,óbkę, a 1871, gdzie znajdujemy urodzonych w o· wa, przy średnich racyjach na osobę, to już 
powtóre, przy każdym nowym splsle-mne wym roku 364 kat. i 411 żydów, co razem się inna otrzyma cyfr:t; a przecież miejskie 
oprócz tego, nowe rubryki mogą być na z 39 prawosławnymi i ewangelikami, da pieczywo idzie i na okolicę, dla pnrtyj piel
dobie. I tak: ponieważ jest nadzieja, że poważną. cyfrę 814! Myśmy opracowyw'ali grzymów, oraz w pewnej części dlD prze
niedł ugo zostanie u nas zorganizowsnem wykazy z ruchu ludności w latach później- chodzącego do obozu wojska i t: d. 1). 
Towarzystwo Dobroczynności, a więc ze- szych (1875-76 i 77), kiedy się ludność I Nie rozumiemy także celu, w jakim przy 
branie ścisłych wiadomości o rzeczywistej znacznie zwiększyła, a mimo to i wtedy, spisie jednodniowym ludności, podane zo
nędzy, jak równieź o żebrakach w~dl'O- po przejrzeniu każdej metryki zosobna, stały z tegoż i poprzedniego roku meteoro-
wnych, może mieć na razie, podrzędną. otrzymaliśmy: logiczne dane. Jeżeli zmian y atmosfet'yczne 
wprawdzie, lecz praktyczną warto_ść, bo urodz, żydów zmarł. przyr" i wplywy pór roku mogą. oddziaływać na 
przygotuje podsbnvę do przyszłych zajęć. 1875 647 (220) R25 322 czyli 2,2% ten lub ów przejaw, to suma tylko pew-
Dalej - kwestyj e zdrowotne oddawna nas 1876 607 (200) 290 317 " 1,86% nych i to niejednokt-otnie powtórzonych 
zajmują, a poważniej niby od r. 1874, t. j. 1877 643 (272) 411 :232 " 1,4% zmian, może dopiero być wziętą pod roz-
od czasu Ul'odzenia się nieboszczyka komi- (Urodziło się. ż;Vdów śt'ednio rocznie 230), wagę i to naturalnie wtedy tylko, kiedy 
tetu sanitarnego; w celu jednakże poprawy Od ogólnej hczby zmarłych muszą. być się ma dane odpowiednie, lub gdy się opra,
tych warunków zrobiliśmy bardzo niewicIe, także odliczeni ci ze zmarlych w więzieniu cowuje specyjalny dziaL W danym roku, 
i to tylko przy usiłowaniu }>ojedynczych i szpitalach, którzy tam byli przywiezieni w skutek tych lub owych atmosferycznych 
jednostek. Otóż nie byłoby zbyteczną. rze- z innych D?ie.isco~ości, bo inaczej i ?yfr!\ wpływów, mógł być większy lub mniejszy 
czą dowiedzieć się, wiele mamy, na jakich zma:łyc~ Dle będZIe rzetelną, ~ WI~~ I od- urodzaj, większy lub mniejszy dostatek, 
ulicach i w jakich warunkach suteren i pod- powlCdme wywody będą, co naJmmeJ, kru- większa lub mniejsza ilość ludzi mogb, się 
daszy? ilu mieszkańców naszego miasta zaj- che. ożenić, zachorować, umrzeć; ależ wtedy 
JDuje podobne mieszkania? gdzie są sut~re- GdybYśnIJ: na, po~stawie liczb z lat 3-ch wpływy i wyniki muszą. być nie luźnie, 
ny przerobione z piwni~? gdzie wiel.lra wi!- zebranych, I o Ile Się to dalo- opmcowu- lecz ja.sno i dokladnie zaznaczone we wza
goć i brak światła, w WIelu domach l gdzl.e nych, poważyli się stawić wniosek o nor- jenmej od siebie zależności, co ~atllralnie 
są. mieszkunia nud miejscami ustępowemI? ~~lnym, z z~1!obów wewnętr,znych, przy~o- może być zadan.iem tylko specyjalnej stuty
gdzie podwórza i studnie utrzymane są. nie- ~Cle ludnOŚCI, to otrz'ymallbyśmy WyDl~, styki, lub specYJalnego działu. 
czysto? Jeśliby się także do zwykłych r,u- ze ludn()ś~ nasze$o miasta o własnych SI- Stawiając te nasze maluchne co ao 
bryk dodała jeszcze jedno. dla zazna(lzen~a, ł~r.h, w ~llczem me. przeszkadzami, mogłaby jednodniowego spisu postulaty, nie mamy 
ilu czysto miejscowych okolo lat lO-u dZle- SH~ ZdWOIĆ w przeCIągu la~ 42 (tabI. 1l , Hau~- bynajmniej nn. celu zmniejilzyć doniosl()ści 
ci pobiera i guzie nauki, a wielu :mi czy- hoffem ,str. 115), Lecz. I . ten ~yw.od me samego f!pisu; przeciwnie-idzie nam o pod
tać, ani pisać się nie uczy, dołączywszy dalby Jasnego _ wJ:'0brazema o IstoC~C r,ze- niesienie jego praktycznej wartości. A war
przy tem oddzielną. dla stnrozakonnych i czy, bo lata 18 13,1,1874, lat.a. pltTIu,Ją.ceJ ,u tość takich sp;sów podniosłaby się o wiele, 
ich hederów rubrykę- to i taka zdobycz, n.as cholery, zmmeJszyły mIeJską. lu.dnost naj przód wtedy, gdyby takie spisy IV nie
jasno obstawiona, nie byłaby bez war~ości, (jak wykazał rachunek o 86).; średma Zl\- dtugich odstępach czasu i według zbliżo
Policzenie idyjotów i pijaków, przy zblera- te~ pr~~rostu, ~a l,at 5, WZIętą.. byłaby ? nych, a l"Itczej do pewnego stopnia ujedno
niu danych przez wielu rachmistrzów, jak- wl~le nlZSZą., a Jakze dale~e rów,q. od ~(\l, stajnionych ((Ila jedncgo razu) szematów, 
kolwiek nie byłoby latwem, to pt'zecież i ktorą podał wyl,raz z 1'. 1~?1, mU"LllO,WICle mogly się odbywać w całem Królestwie; 
takie dane, chociażby dla porównania z in- 3?2%; p~'zy takim pl'zyr~sCle, ludnos~ by powtóre-jeśli się spisy odbywają. w ogra
nemi miejscowościumi, nie byłyby zbyte- SIę zdWOIła o włas~y,ch slł~ch w prz~c,ą,g:u niczonych małych miejscowościllch, niech
cznemi. lat 18-20·tu, C~OCI~Z wog~le llldno~c l,lille by wteuy, oprócz "policzenia się'" zwróco-

Gdyby się wszelkie dane cokolwiek roz- wzrasta podo,bme Jak kaplt~ł:. na.)lze.Js~y nt]. była uwaga na takie objawy, czy też stro
specyjalizowaty, wypadałoby może :ozdać po~much, k~Ol'y .nawet Uc.z,uc Się ~1C iluJ:? ny życia, które łacniej przez delegowa,nych
po dwa druki, jak to w"\V m'szaWle ma moze zachWIaĆ l naruszyc prawldl'owotsc 
miej sce. prz yI:(lS~U" . ." , 

Rzuciwszy te kilka pomysłów w celu wy- J ezelI do wykazu po~owme mają. weJsć 
robienia odpowiedniego szematu, pozwab-I dane ocl?ośne do wyrobow, przemysłl!, zby
my sobie, ze względu na poprzedni wyka~, t~, ,to I do ty.ch ~anych wypada SIę ou
zwrócić uwagę na pewni!- okoliczność. Wpl- meśc ~ ocl~owledlllą kryty~ą. Wyroby na
sywanie do wykazu gotowych dany~h, przykład pIekarzy ~ r. 1311 podane ~osta
naprzykład urodzin z pewnego roku, me- ty na rs. 29,100, lnedy tymczasem. Jeden 
ma najmniejszej wartości, a to z powodu, tylk? . z renom,owanych naszych. plekar.zy 
że do ksiąg metrycznych, w tym lub owym must~ł ~a tylez,. a prawdopod~bme ~a wIe
roku zapisane są dzieci, uroclzone przecl bo- le W!ęccJ :OCZ~l1~ prod~k.owac. Toz sat,ll0 
ty kilku, kilkunastu nawet; chcąc przeto da, SIę powIedzlec ~ rzezmkach, sprzedan° 
podać, chociażby przybliżoną liczbę ~rodzin, cych mby to ~ocz.me, towaru s~ego za rs. 
wypada odczytać każdą metrykę l zebrać 22,000; o cuklermkach, sprzedających wy-

I) CeDy pieczywa każdemu z 11IIS znane; ludność 
zaś miejska, według ukończonego w roku zeszłym w 
miejscowym magistrazie spisu 'przy sporządzeniu no· 
wych ksiąg ludności, wynosila wtedy 20,941; na d~iś 
zadowolnimy si~ tylko liczbą 21,000; \f, tego udtrąci
wszy 1500 na wojsko, używające wlasnego pieczywa, . 
przypuśćmy, że pozostałe 19,500, dziennie zużytkowu
ją, pieczywa tylko za 21/ 2 kop, (5 groszy), to i w ta
kim l'lIzie na rok otrzyma się cyfra nader poważna-
J 77,938 rs., suma bardzo niedaleka od tej (217,000), 
jaka figuruje w wykazie za rok 1871 jako wykaz Wllr
tości wszlIstkz'ch miejskich wyrob6w, produkt6w. Przy
puszczalny obrachuDek z roku hieżącego łatwo zasto
sować do ludności o rar~ tysięcy mniejszej, i. j. do 
16,949 z 1', 1871. 

stawiony przez francuzkie towarz. fizyczne wej; wreszcie za ich to sprawą sło'IV~ lu-

Z NOTATEK PRZYRODNIKA. (societe fr:l.D yaise'de Physique) oryginalny dzkie po tysiącach drutów przebiegają. dziś 
stolik Ampere'a z mnóstwem drutów, ma- tu i owdzie, nie tracąc swego tonu i b~r
gnesów, blaszek, zwabiają ciekuwych czci- wy; a śnieg skandynawski, chłód Grenlan-
cieli pamiątek, a oblicza posągów tych wiel- dyi, stepowy upał, samum Sahary i zwrot-

II. kich mężów zdają. się i teraz jeszcze natężać nikowe deszcze wkrótce współcześnie Zft-
Jednym z bardziej zaciekawiających pu- uwagę i badać prawdy ukryte w tych dru- pisywać będą swą siłę i swoje istnienie na 

bliczność oddziałów wystawy elektrycznej tach, magnesach i blaszkach. stronicach przyrządu zwanego panmeteoro
w Paryźu, było tak zwane muzeum zabyt- Jakaż jednak zasługa tych ludzi? Na to grafem elektrycznym i umieszczonego w 
ków (le musee retrospectif), mieszczące w pytanie odpowiadają nam chórem wszystkie centralnem obserwatoryjum dla. całej zie
sobie Jamiątki po tych uczvnycL, którzy sale wystawy. Ich zasługą są lampy ele- mi. vV szystko to są listki, które pracowi
pracqroi swemi do dzisiejszego stanu nuu- ktryczne, których światło pada teraz na al:t- ta potomność dokłada do laurowego wień
ki o elektryczności się przyczynili. W pię- bastrowe czoła posą.gów; ich zasługą jest ca tych trzech wielkich mężów; takim wień
knej, świaaem elektrycznem błyszczącej sa- wózek elektryczny, rozwożący pielgrzymów cem otoczyła ludzkość ich popiersia w sa
li, wśród biustów, portretów, ksiąg i auto- nauki po placach Pałacu Przemysłu; ich lach międzynarodowej wystawy elektry
grafów, widzimy także i t'3 same przyrzą- zasługą są. umieszczone tu i owdzie silniki cznej. 
dy, których badacze przy doświadczeniach elektryczne, które w krótce już zastąpią sta- J akiaż to jednak, tak płodne w następ
swoich używali. Są to prawdziwe relikwij e ruszkę machin~ parową, bo nam za koszto- stwa, prawdy wynaleźli oni w tem starem 
no.uki. wne świadczyła przysługi; za ich pomocą. żelastwie? Prawdy te-proste jak wszystko, 

Ze względu na zajmującą nas kwestyję, maleńkie te motory elektryczne, umieszczo- co wielkie, proste jak życie filozofa, jak 
wspomnimy tu ze cZ0ią nazwiska trzech ne w mieszkaniach domów "od piwnic aż słowa genijuszu, jak ewangelija. No. nie
mężów. Pierwszym z nich jest Oersted, do poddaszy", i złączone drutami z cen- szczęście, dla zwykłych śmiertelników są. 
profesor fizyki w Kopenhadze (1777 -1851), tralnym zróclłem elektryczności, znajdującem one tak mało ciekawe, tak suche i pozba. 
ojciec całej części nauki, zwą.nej elektroma- si~ gdzieś w środku miasta, dostarczą tu- wione zaj~cia, jak dalsza część naszej po
gnetyzmem; drugim Ampere, ubogi profe- nio tej siły mechanicznej, jakiej potrze- guwędki, którą z niesłychaną. rozpoczyna
sor szkoły politechniczlłej w Paryżu (1775 bują: tokarz, ślusarz, stolarz lub szwaczka; my obawą. 
- 1836), kontynuator prac Oersted'a nad dzięki ich wynalazkom i badaniom, ludzkość Oersted okazał (1819 r.), że jeżeli nad 
magnetyzmem; wreszcie Faraday, (1794 - może spokojnie oddychać, gdy z serca jej lub pod igiełką magnesow:,!-, na pionowym 
1867)-ojciec nauki o tak zwanej indukcyi. spadł wielki ciężar obawy o swoje przy- wahającą. się sztyfciku trzymać będziemy 

Bussola (igiełka magnetyczna), ta sama, l szłe losy wobec niemiłosiernie pOChłaniają-I drut metalowy, po lrtórym przebiega choć
której Oersted do prac swoich używał i wy- cej lasy i kopalnie węgla muszyny paro- by nawet bardzo słaby prq.d elektryczny, 
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r .. chmistrzów mogą być ujętymi, l\ przytem 
w danej chwili i w danej miejscowości po
siadają praktyczną. doniosłość. Dane eko
DOILiczne, przemysłowe, handlowe, byłyby 
bardzo pożądane, gdyby się je dało zebrać 
i opracować z całą, ścisłością i naukową. do
kładnością;-eo lat kilka, tym sposobem, roz
wijałby się przed nami obraz naszego ru
chu lub spoczynh, w tym lub owym kierun
ku. stawałyby we włnściwem świetle jasne 
i ciemne miejsca całego obrazu. Takie da
ne mogłyby nawet służyć jako regulator 
pewnych potrzeb lub wysiłku produkcyi w 
tej lub owej miejscowości. 

W takich wykazach, po ich opracowaniu. 
nigdy ilię nie podają spisy imienne, a ztąd 
wobec ogółu żaden postr/teh wyższego opo
datkowania nie powinienby mieć miejsca, 
przez co i odpowiedzi na zapytania winny
by się udzielać rzetelnie. Do takiego wsze
lako postępowania, przy ogólnym braku za
ufania, ogół nakłoni się niełatwo; czas 
jednakże i ogłaszanie w stI'eszczeniu opra
cowanych wyników-stopniowo może i te
go rodzaju przeszkody usuwać, 

Kończąc rzecz o jeLlnodniowym spisie. 
mamy nadziej ę, że nUFze u wagi o poruszo
nym przedmiocie nie będą. ostntniemi; po
przednia bowiem dyskusyjlI, nietylko uło
żen,ie szematu do zebrania danych, lccz i na
stępne tych danych 0pl'acowanie w zna
cznym stopniu może ułatwić, na czem, na
turalnie, sam przedmiot bynajmniej nie stra-
ci. A. Strzyżowski. 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

Niedogodności w naszym teatrze. Zbli
żający /Oię sezon teatralny, jak również i 
nieszczęśli wy wypadek utmty życi n przez 
kilkaset osób podczas pożaru Ringteatru w 
Wiellniu, naprowadza nas na myśl, o ko
nieczności poczynienia pewnych ulepszeń 
w tutejszym teatl'ze p. Spana. Wiadomo, 
jż jedno wyjście, zwłaszcza przy ',ązkości 
drzwi, z któl'ych jedne zawsze bywajq, zam
knięte, jest główną wadą, naszej sali tea
tralnej pod względem bezpieczeństwa. Na 
wypadek pożaru, mU0stwo osób, jeśli nic 
spalić, to udusić przy wyściu by się mo
gło. Naszem zdaniem, urządzenie drzwi z 
boku, a mianowicie w prawej ścianie na 
dole i to drzwi szerokich, klucz od któl'ych 
tkwilby nieustannie wewnątrz, dałoby jaką 
taką. gwarancyję wydostania się z sali. War
toby też, aby władza policyjna odpowie-

dnie urzq,dzenie drzwi zaol'dynowtLłu. Nie
chaj przynajmniej nieszczęście, jakie mia
ło miejsce temi dniami gdzieindziej , przy
niesie nnm większe bezpieczeństwo. 

czba UCZlllOW w obydwóch oddziałach za-
pewne wyniesie 60 lub nawet więcej, -
rzecz tak dalece niepraktyczna, że za gra
nicą, (we Francyi) jest nawet projekt zmniej
szenia liczby w każdym oddziale do 20. 

Istnieje u nas co prawda przepis szkol
ny, stanowiący, że rada pedagogiczna mo
że nie dozwolić uczęszczania na oba języki, 
tym uczniom, którzy mają. złe stopnie z głó
wnecro przedmiotu. Tacy uczniowie uczę
szcz~ć mogq, tylko na jeden język. Pra
wdopodobnie teraz przepili ten otrzyma sze
rokie zastosow:mie ... 

Mówią.c już o teatrze, nie możemy zno
wu pominąć prośby do właściciela tegoż, 
~by ilość krzeseł ~ pierwszym rzędzie 
zmniejszył o dwa z każdej strony, a to w 
celu, by osoby bywające w owym rzędzie, 
nie były zmuszone za pomo<lą ekwilibry
stycznych skoków po schodkach do lozy 
parterowej, przedostawać się na swoje miej
sca. Dopomin:-Imy się o to już po raz 
wtóry. _ Nadesłane. 

Warto by również krzesła na uwie poło- vV ostatnich latach mieliśmy kilka wy-
wy rozdzielić za pomocą przejścia w środ- padków obojętnego, nawet wrogiego zacho
ku takowych, wzdluż od drzwi wchodo- wania się duchowieństwa, wobec pogrzebu 
wych do orkiestry cia gnącego się· Posadz- osób, wiedzą. swoją i zasadami wznoszą
kę wreszcie, w kilku miejscach zepsutą, na- cych się ponad zwykłq, mierność. Jakkol
prawić, a zamiast żyrandola, z którego na- wiek takie zachowanie się bolesnem było 
f ta na głowy widzom kapie, urz~dzić po nawet dla ludzi prawdziwie religijnych, to 
bokach, pod lożami, kinkiety. W końcu przecie bylo ono zawsze usprawiedliwiana 
zwracamy się do publiczności parterowej z niedopełnieniem przez zmal'łe osoby obl'ząd
uwagą, iż deptać po nogach spektatorów i . ków kościoła. W ostatnich dniach jednak 
tłoczyć się przed orkiestr~, jest ... co naj- mieliśmy fakt zupełnie innego rodzaju. 
mniej -niegl·zbcznie. W Sosnowcu zmarł człowiek, życie któ-

- Czy to oszczedność ?.. VV ostatnich 
dniach wydanem zWostało nowe rozporzq,dze
nie p. Kuratora okręgu naukowego, tyczą
ce się wykładu języków nowożytnych w 
szkołac!: gimnazyjalnych. 

Wiadomo, że w wielu klaeach gimna
zyjów istnieją. tak zwane oddzialy równo
legło; w naszem gimnazyjum istnieją one 
przy klasach 3, 3 i 4, ej, Dotychczas, każ
dy z tych oddziałów słuchał osobno wy
kładu ze wszystkich przedmiotów i mieścił 
się w osobnej sali. Teraz, w celach oszczę
dności, polecono, aby lekcyj e języków no
wożytnych (francuzkiego i niemieckiego), 
odbywały się dla obydwóch oddzia:ów je
dnej klasy jeclnocześnie i w jednej sali; że zaś 
u nas prawie wszyscy uczniowie uczęszcza
ją na język niemiecki (co zresztą w na
szych geograficznych i ekonomicznych wa
runkach jcst koniecznem), więc nauczyciel 
języka niemieckiego mieć będzie na swojej 
lekcyi blizko 80-ciu uczniów! Każdemu in
nemu nauczycielowi trudno byłoby dać so
bie radę z takq, falangą, a co się tyczy na
uczycieli języka niemieckiego, to będą oni 
prawdziwymi kozłami ofiarnymi na ołtarzu 
tej tam oszczędności. O ile pamiętamy, w 
naszym gimnazyjum niema nawet sali, któ
raby choćby tylko 50-u uczniów znośnie 
pomieścić mogła. 

Z językiem francuzkim rzecz sig ma co
kolwiek lepiej, jakkolwiek nicclobl'zc. Li-

rego było wzorem uczciwości, pracy i po
święcenia; śmierć jego była iście chrześci
jańską i katolicką. Grubą też żałobą. po
kryły się osierocone, pozbawione opiekuń
c:.;ego oka domowego lekarza, rodziny; ca
łe miasteczko, bez różnicy wyznań i sta
nów, opłakiwało śmierć przedwczesną; obo
jętnie zachował się tylko-proboszcz miej
scowy. 

Nic dał się on pochwycić powszechnym 
pl'ą.dem żalu i proszony o eksportowanie 
zwłok do wagonu drogi żelaznej, która to 
eksportacyj a dopiero o godzinie 7 -ej wie
czorem miejsce mieć miała, udziatu w niej 
swego odmówił i, po odprawieniu rannej 
mszy, do domu, o kilka wio:,st odległego, 
ocljechał. Nie dziw więc, że ze zdziwieniem 
spoglądali po sobie wierzący i niewierzą
cy: jednym ze wstydu, drugim z obm'ze
nia palnły twarze, Zaproszone, w skutek te-
0'0, naprędc.e, duchowieństwo osad sąsie
dnich, wraz z wikal'yjuszem miejscowego 
kościoła pospieszyło wyręczyć proboszcza. 
i "obec żalosnych tłumów, odprowadziło 
drogie wszystkim szczątki na przeznaczone 
miejsce, 

Dzięki wam za to zacni knpl'nni, że po
jęliście, iż wbśnie rzeczą. waszą. jest przy
kładem swoim podniecać szacunek dla do
bra i prawdy, że wy to właśnie winniście 
być wzorem wdzięczności i uznania dla te
go wszystkiego, co zarówno zacne, jak i re-

to, spokojna dotąd igiełka, zaczyna odby- dzony tysiq,cem cloświadczel'l i uj (-t Y w za-I rozmaicie są ulożone, więc też i te s~abe 
wać ruch obrotowy i pr7.yjmuje ostatecznie dziw,iające prostotą SlVą pntwa, stt~nowi dziś elektl-yczne, st~'umienie ,w ~ajrozmaitszych 
kierunek prostopadły do kierunku strumie- częśc :fizykI zwaną. elektromagnetyzmem. względem SIebIe pozostaJą. kJerunk.ach. Na
nia, Jeśli po tym samym (h'ucie przebie- Doświadczenia AmpcL'e'a okazały że ta- maanesować sztabkę żelaza lub stab, to zna
gać będzie następnie strumień o kierunku kiż sam wpływ, jaki wywiera igiełka ma- cztzll1l1sió cząstecz,ki ciał t1ch, do tego, aby 
przeciwnym (jak ten kierunek rozumieć, gnesowa na stmmiell elektryczny i vice- one ugrupowały SIę praWI(UO~O, tak Pt:r.
mówiliśmy poprzednio), to ruch obrotowy versa, ma także miejsce i wtedy, gdy działa widłowo, żc krążące ok~ło, mch strumw: 
igiełki także miejsce mieć będzie, jednak w strumień nie na igiełkę, lecz na dl'Ugi stru- nie byłyhy w7.glęc1em sreble równoległe l 

stronę odwrotną jak poprzednio. W re- mieJl, którego przewodnik (drut) może się w jed~y,~ hą.żyły kierunku. Tak, u~ożone 
zultacie igiełka także prostopadle do stru- obracać. Była to już nietylko zależ- całe ll1lhJony czą.~tec~kowych st:'uml~m szta~ 
mienia stanie. Drobny ten na pozór fukt ność magnetyzmu od elektryczności i odwro- bki, jakby sumują SIę ze sobą. l za~llast, ~o~ 
jest ważnym dla nas z trzech względów: tnie, ale najzupełniejsza analogij a, tożsa- bojętniając się~ przes~lmdz~ć s?blC wzaJe
~o pozwala on ,wykryć istnienie przebiega- mość prawie tych dwóch, osobno Jotych- mnie, potęguH swoJe dZIałame. na mocy 
Jącego po drUCIe, choćby bardzo słabewo, czas rozpatrywanych sił. Ta analoD'ija głę- praw przez tegoż Ampere'a zasadmczo udo
strumienia i jego kierunek; 2° dowodzi n;m, boko zainteresowała' uniwersalny f' filozofi- wodnionych i, działają. ,tak, jakby sztabka. 
że możliwym jest wpływ elektryczności na czny umysł wielkicgo fizyka. Rezultatem nasza, blła Jednyl~ sll.nym elektr1~znym 
ciało znajdujące się na pewnej odległości ~ozolnych jego prac i ścisłego rozumowa- st~'umlel1l,em, ~l'~?bIC~a)ą.cY,m, po Je~ po
i oddzielone od druta wszelkiemi ciałami jak ma, była ogłoszona przezeń w 1'. 1826 no- wlerzchm po hnn 8pll'~lneJ l okręcającym 
oto: powietrzem, szkłem,jedwabiem i t. d.; 30 wa tcoryja magnetyczna, zwana do dziś je- j~, jak okrą,ża wf!.ż swoją ofiarę. ~eby zaś 
okazuje, że między elektrycznością dynamicz- go imieniem. Pomijając śmiałe i głębokie do ,tflkie~o porządk~, cząsteczkI żela.
ną. (płynącą) i magnetyzmem, istnieje pewien \yywody Ampere'a, tyczące się tak zwanego za l stal~ dopro:vad7.lC, ~o~rzeba sztab
zwiq,zek. SIedzenie dalsze owego zwią.zku magnetyzmu ziemskiecro, wywody przeko- kę ową wJClokrotme potrzec mnym magne
dowiodło nam, że, jeżcli drut, po którym nywnją.ce, że cały gl~b nasz jest wielkim sem (cho?bl natUl'alllY,m, ot':zym!wanym 
przebiega strumień, umieścimy tak, iż on obm.- magnesem, zwróćmy uwaO'ę naszych czy tel- w Szwecyl l na Uralu Jako ruda zelazna), 
cać się może na płaszczyznie i zbliżać doń ników na to, co wedługOhypotezy Ampe- albo li też, owiną\;szy, poprzednio s~tab~ę 
będ~iemy mag~esową, igiełkę, to i drut ten re'a odbywa się w cząstkach ciat łatwo sta- dokoła drutem mIedZIanym, (tak Jak SI~ 
takze rozpoczme swóJ l't;ch ob:otowy w tę jącJch się magnesami, fi więc iela.za i sta- owija s~nurek ok~ło nóżki z~?awki ~lJi~in: 
lub o,wą S~l'01łę (stoSO\T~Ie do klerunku prą.- li. Około każdcj cząstki każdego z tych n~j, bąkiem z'Ya~~.p. J~8 gf~mll~W4ł)!l1 -
~1~), l. ta~ze w położenm ,pl'ostop~dłem do ciał krq,ży, według Ampel'e'fI.'.J lląomi~~}~ęJ ~1~ć-vnrlłd ~rr4Rt!,~cz~Yf:.I1<iPrYB/)Y ·~WjZI 
Iglelkl .Sl~ zatrzym.n. ZWIązek m~ędzy x,na-I drodze (wę,żownicr) i'łabjp:f~K eI%tf.F.ctWl z ya{et.iI ~re~8.!~~~HtJ f,.x89f>\1"f\li&&R~! ił 
gnesUlm l prą,daml elektr,rczneml, stwICr- strumień. Ze zaś cz'ąsiecżki ~erJb iWgr1"t'aIi ~h:MY3{i;.1g jnaH?lgB~sdwńnitł żelaza nllęlt l -
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ligijne. Ale wasz proboszcz postlłpił ina
czej! Gdyby nie takie pOitępki, nie było
by może tych skarg bolesnych, tych przy
krych zarzutów, jakie częstokroć spotykają. 
niesłusznie ogół naszych księży,-nie było
by tej przepaści między inteligencyją. na
rodu i jego duchowieństwem, która to prze
paść, wbrew życzeniom wszystkich dobrze 
myślących ludzi, tak gwałtownie wzra-
sta... L. L. 

Przyp. Redakc'li. Jakkolwiek bezlVzględna 
bezstronność i sprawiedliwość, skłania nas 
ao zamieszczenia powyższego listu, to wsze. 
lako przypuszczamy, że nieobecność D'iej
scowego proŁoszcza na eksportacyi, tłoma. 
czy się jakimś prawdopodobnie ważnym in
teresem osobistym tego kapłana. W takim 
razie, prosimy o wyjaśnienie. 

- Na drzewo, nil opał dla biednych, zwy
czajem corocznym, składki się już rozpo
częły. Zima tegoroczna przychodzi opiesza
le, lecz tern większe może czekajlł nas mro
zy w styczniu i lutym. Któż to przewidzi? 
Dlatego też grosz wdowi, od każdego z nas 
należny nędzy codziennej, rzućmy na oł
tarz tejże, z tern sercem, jakiego po nas 
wymaga miłość bliźniego i filantropij a 
dzisiejszego wieku-stanowiąca jeden z naj
większych jego zaszczytów. 

Do zbierania składek powyższych upo
ważnieni zostali następujący panowie: 
Gampf, Klicki, Kański, Wołodkiewicz, łVie
rzbicki, Goleński, Zaleski, Strahler, J ędrze
jewicz i Dobl'zański. "Tydzień" nasz wre
szcie również otwiera swoje szpalty do no. 
towania wsz~lkich na ten cel ofiar, o ile ta
kowe bezpośrednio do Redakcyi nadesłane 
:wstnną. 

- Ofiara. P. Chotkowski na opał dla bie
dnych ofiarował rs. 50; dla nie zamożnych zaś 
uczniów rs. 100. Obie te sumy złożone zo
stały na ręce p. W. Z. 

- Kradzieże mnożą się w nasze m mieście 
w zntrważający sposób; zdaje się, że nawet 
istnieją ja,kieś uorganizowane bandy zło
dziei, gdyż od pewnego czasu widać IV czy
n~ch tych amatorów na cudzą kieszeń, pe
WIen nawet s!stemat. Wiszące szczególniej 
w przedpokOjach paltoty i futra Slł poszu
kiwane mi przez tych zwolenników Dyjany. 
W znajomym nam domu, jakiś rzezimie
szek porwał z przedpokoju naraz kilka 
sztuk ubrania, a gdy właściciel, spostrzegł
I!zy to, zaczął go ścigać, dowcipny złodziej, 
rzucając wciąż po za siebie po jednej sztu
ce ubrania, i korzystając z tego, że poszko
dowany mu~iał je podnosić z ziemi, zdołał 
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nakoniec uciec. W innem miejscu skra
dziono wszystkie latarki wiszlłce v:"' sieniach, 
bramie, i koryt:trzach domu. Gdzieindziej 
znowu nieznany amator cieptego napoju, 
zabrał z sieni samowar z węglami i gotu
jlłCą się już wodą. W jednym zaś z do
mów, przy ulicy Petersburskiej położonych, 
odśrubowano w sieni na pierwszem 'lpiętrze 
znajdującą się ławkę!... 

- Kradzieże i grabierze nieustannie się 
powtarzają.ce, wytworzyły podobno w War
szawie, w sferach rządowych, myśl wpro
wadzenia oddzielnej komisyi pod prezyden
cyjlł prokuratora warszawskiej Izby sądo
wej, dla obmyślenia środków zaradczych. 

- Członkowie honorowi Towarzystwa o
pieki nad zwierzętumi, I'UCZą. łaskawie zwró
cić uwagę na nieszczęśiilT"e konie przewo
żące towal'y od tutejszej stacyi towal'Owej 
do miasta-i odwrotnie. Biedne te stworze
nia, ciągną.ce nadmiCI·nie naj częściej prze
ładowane wozy, pod razami niemitosiel'Oych 
swych właścicieli lub furmanów, męczone 
są bez litości. Po wspomnianej drodze, ja
ko jeż i po mieście kmsuje prawie ciągle 
duży wóz, przewożą.cy naftę w beczkach i 
inne towary, a zaprzężony w jednego nę
dznego konia. Zgroza przejmuje patrzeć 
na srogie obejście się z nim woźnicy (zda
je się żyda), który na każdym kroku upa
dającego pod wielkim ciężal'em, szturcha i 
okłada biczyskiem. Na pastwiących I!ię nnd 
zwierzętarni iatnieje prawo karzące, a po
ciągnięcie winnych do sądowej odpowie
dzialności należy do pp. członków Towa
rzystwa opieki nad zwierzętami i- do po
licyi. 

Nie dos) ć jest przyjąć obowilłzek hemo
rowy, ale mu godnie odpowiedzieć należy. 

G. K. 
- Z Częstochowy. O godzinie 2 min . 28 

w nocy z 11 na l::! b. m., dzwonki alarmo
we oZl1n:jmity miastu o pożarze. Ogiell wy
buchną.ł w sklepie towfil'ÓW łokciowych L. 
Seidemana, w domu Kruka, IV pierwszej 
Alei; sąsiedni sklep Lowensteina, również 
dużo ucierpiał. Straż ogniowa ochotnicza 
przybyła do ognia zaledwie w godzinę -
w siką.wkach nie było wody, beczki stały 
w miejscu poprzedniego pożaru! ... Nil szczę
ście jednak ogień został wkrótce opanowa
ny. Powiadumy na szczęście, gdyż tylko 
brama domu rozdzielała odeń skład okowi
ty l. Kruka. 

"Kuryjer 'Varsz." nazwał straż n:.tszą: 
naj biedniejszą.. Czyżby tnką była istotnie 
pod każdym względem? Dane statystyczne 
o tutejszej straży, przytoczone w waszym 
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"Strażaku" są. również niedokładne; po ze
braniu dokładniejszych, nie omieezkam ob
szerniej opracować tej kwestyi. 

Afisze zapowiedziały nB 11 b. m. kon
cert, połączony z deklamacyją i teatrem 
amatorskim; z powodu jednak słabości je
dnej z amatorek, przedstawienie odłożono 
na czwartek d. 15 b. m. 

Właściciel teatru, p. Zapalkiewicz, wszedł 
już podobno z prośbl do władzy, o zezwo
lenie na odbywanie się w sali tegoż teatru, 
naszych sławnych i coraz więcej przepeł
nia.jq.cych się uliczną gawiedzią ... m:tskarad. 
Prawda! karnawał za paaem. Q. 

- Pożar. Z wtorku na środę, o godzi
nie 3-ej w nocy, spłonęły na "Starej Wsi" 
w Piotrkowie, 4 stodoły mieszczańskie, na
pełnione zbożem i słomą. Przybyła na. 
miejsce pożaru straż ochotnicza, dalszemu 
tegoż szerzeniu się stanowczo znpobiegła. 

- W Pławnie, pod Radomskiem, otwiera. 
się nowe Towarzystwo WyŚCIgów konnych, 
którego ustawę rząd zatwierdził. Rozumie
libyśmy i cenili podobne towarzystwa, gdy
by one nie były popisem dla ras angiel
skich i arabskich, ale wynagra.dzały ludzi, 
usiłują.cych stworzyć praktyczną rasę koni 
miejSCOWI). , 

- Sędzi~ pokoju II-go rewiru, miasta Ło
dzi, zostal mianowany p. Wwicdenskij. 
Tym więc sposobem zadość uczyniono pra
wdziwym potrzebom tego miasta; jeden bo
wiem sędzia żadną. miarą wpzystkim czyn
nościom podołać nie mógł. 

- "Birż. Wiedom." donoszą, że na przy
szłość mają być zniesione przywileje urzę
dników, przeznaczonych na służbę do Kró
lestwa Polskiego, na Kaukaz i na Sybir. 

- W roku przyszłym ma być znacznie 
zmniejszoną liczba. komisarzy włościańskich 
w Królestwie Polskiem. 

- Zachwiane bezpieczeństwo. Pod tym ty
tułem w N! 50 "Przegl. Tygodn.", ukazał 
się artykuł wstępny, na który zwracamy 
uwagę czytelników. 

- Na gwiazdkę,- dla dorosłych, oprócz 
wielu innych rzeczy historycznycb, wyszłych 
z druku w ubiegłym roku, proponujemy 
świeżo wydane "Opowiadania i roztrząsania. 
historyczne" Józefa. Szujskiego, drugie wy
danie "Dziejów Polski" Bobrzyńskiego, o
raz nową. nntologiję poetów polskich, w par
dzo systematycznym i obfitym zbiorze Zmi
chowskiej, p. t. "Kwiaty rodzinne"; - dla 
amatorów podróży i dorastają.cej młodzie
ży "Tajemnice Afryki" Ludwika Jacolliot 

go dosyć jest zbliżyć doń silny inny ma- stworzona przoz niego część nauki -to in-I wzbudzony trwać będzie krótko, tak krót
gnes. Z oddaleniem magnesu i żelazo ma- duk?yja.. Farada~ przekonał się (1832 1'.), ko, jak. tr,;a samo. zb~iżanie lub ~ddalanie; 
gnese~ być przestaje. Ten proces porząd- że, Jeżeh po druCIe metalowym, położonym przestaje Jednak Istllleć natychmIast, gdy 
kowallla cząsteczek żelaza i stali, zowie się opodal dl'Ugiego, mniej więcej równolegle przewodnik strumienia głównego w miejscu 
ma.gnesowaniem. Magnesy otrzymane przez doń umieszczonego druta, przepuszczać bę- się zatrzyma. _ 
pocieranie powszechnie robią się ze stali dziemy prąd elektryczny (pochodzący np. Pozostawiając na stronie wielce ciekawe 
i zowią się magnesami stalemi; otrzymaue z bateryi) i jeżeli prąd ten co chlVila prze- objaśnienie, jakiego dzisiejsza nauka udzie
zaś z miękkiego żelaza za pomocą. okrąża- rywać, zamykać, znowu zamykać i znowu la temu dziwnemu działaniu prądu elektry
ją.cego je prądu, zowią się elektromagnesami przerywać będziemy, to w chwili każdeao cznego na ciała znajdujące się na pewnej 
lub magnesami chwilowemi. To ostatnie ich zamknięcia i każdeD'o przerwania naszego odeń odległości i przedzielone innemi cia
nazwisko uprzytamniać nam będzie tę wa- strumienia, w leżą~ym opodal drucie po- łami (szkłem, jedwabiem, po'Vietrzem i t. 
żną własność żelaza (nie stali), że ono do- wstawać będzie strumień elektryczny, trwa- d.), pomijając ze względu na zbyt już i tak 
póty tylko jest magnesem, dopóki prąd oko- jącej literalnie jedno okamgnienie. Stru- powiększone rozmiary naszej gaw~dY,rza.z~a
lo niego przechodzi. Z przerwaniem prą- mień wychodzący z bateryi, zwać będzie- czymy tylko szczególne własnOŚCI strumw
du, elektromagnes przestaje być elektrom a- my strumieniem głównym, indukującym ni indukcyjnych. Strumienie te, jakkolwie.k 
gnesem i jellt tylko zwyczajnlł żelazną szta- (wzbudzającym); strumień zaś wywolany trwają tylko chwilowo, a .nawet wła~llle 
bką. Elektromagnesy wielokrotnie siJą swo- zamknięciem lub pLerwaniem głównego, dlatego, że chwilowo trwaH, natężelllem 
j/ł przewyższają. magnesy stałe, otrzymane zwać będziemy indukowanym lub wzbu- swojem o wiele przewyższają wywołujące 
przez pocieranie; za to, te osta.tnie swoje dzonym. O istnieniu strumienia wzbudzo- je strumienie główne; dlatego więc,- otrzy
magnetyczne własności całe dziesiątki lat nego przekonać ' się możemy, jeżeli, zgilł- manJ z ich pomocą, zjr.wiska. świetlne są o 
przechować są. w stanie. wszy w pat~k jego przewod.nik (drut) i w:iel~ ~ilniejsze: Zauważymy ta:kże, że ~a-

Z żalem dla siebie, lecz z radości:} za- złączywszy Jego końce, zblIżymy go do pIęCIe Ich rOŚOle ze wzrostem SIły strumle
pewne dla czytelników, porzucamy dalsze igiełki magnesowej. Ruch tej igiełki wska- nia głównego, ktćry je wywołał, z długo
prawdy z dziedziny elektro-magnetyzmu, że nam i istnienie i kierunek wzbudzone- ścią drutów, po których przechodzą oba 
gdyż oto wabi nas ku sobie nowa część go strumienia. Strumień wzbudzony po- strumienie i ze zmniejszeniem odległości 
nauki, a na jej czele Nowe imię. Oto bry- wstaje nietylko wtedy, gdy bieguny głó- między nimi. 
tański instytut królewski (Royal lnstitution wnego strumienia rozrywać i łą.czyć będzie- Lecz wróćmy do doświadczenia Fura-
of Great Bl'itain), poepieszył dostarczyć wy- my, ale i wtedy także, gdy strumień głó- day'a. 

I2I.Wid lp!l1niąte~ Ęp. trz~cWl w.ielkim mężu, wny raz na zawsze zamknięty (czynny) do 
l .. -, k'tÓH:\\to ~~ aytJ>m~":J~~i!;~~R-iemL:~jet-llęż~9.~~~ 19Podal druta nag. le zbliżać, lub nagle 
fil( tan'o\~1ł '1J:E~t Ij,tl'i:. t;fr~to .J<" 111a s j'(J~ żietkvodd'~i!i'. l wtedy ów strumień ~'iAjl ~ mi, )~ ~ r- 1l.,~t1!'łh:·d-H nrt,-ł',»WrEl "~ iW:? t Hl' rXJll ,- lj'i\ eoJcps" '. _ 

(d. c. nJ 
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w tłomaczeniu prof. K. Jurkiewicza;-wre-
8zcie dla młodszych wiekiem "Bitwę pod 
Raszynem", powiastkę W. Przyborowskie
go, "Baśnie ludowe" przez tegoż, "Przy
go~y Jana Chryzostoma Paska" opowie
dZIane podług jego pamiętników przez La
skarysa,-i wiele innych. 

Brak miejsca i czasu nie pozwalają nam 
na szczegółowe sprawozdanie z całego 
mnóstwa podobnego rodzaju wyduwnictw 
dawniejszyclJ. Wskazaliśmy tutaj tylko nn-j
nowsze i najważniejsz/il. 

- Złożone na rzecz J :ma Adama Malcze
wskiego przez panów: A. S. rs. 2; B. rs. 
1; H. G. rs. 2; S. B. rs. 2; P. N. rs. l; 
G. L. rs. 1; F. S. k. 50; W. H. rs. 1; W. 
O. rB. 1; K. B, rs. 2; S. M. rs. 1; J. A. 
M. rs. 1 kop. 2, zostały wysłane (lu Om
ska., za kwitem tutejszej ekspedycyi poczto
wej, z bieżącego miesiąca N! 2!ł5. 

- Wypadki w gubernii: 
Od dnia 10 liatop. do dnia lS listop, bylo pożar6w 

S, w tej liczbie 3 z podpalenia, inne z niewiadomej 
przyczyny. Budynki spalone ubezpieczone był! na o· 
g6lną sumę 20,390 rs. i w towarzystwach prywatnych 
na 434,400 rs. 

- Listy od Redakcyi: 
Panu J. K w ŁlIsku. Skorzystamy w przysz1rm 

numerze. Za pamięc serderzne dzięki. 
Panu E . Dylcu-skicmu U' lVarsZttwie. Rozpoczniemy 

w przyszłym tygodniu. 

K.alendarz Obywatelski 
przez x_ :8. \:JV'. 

Grudzień. 

Dnia 19, roku 1658, Toruń na szwedach zdoby ty 
-przez Jana Kazimierza. "KochC'wski". 

Dnia 20, roku 1332, przymierze międ zy Władysła· 
wem Łokietkiem, a Bolesławem książ~ciem szląskim . 
"Cod. Dip!." 

Dnia 21, roku 16;' 8, zwycięztwo po.} GolJ.yngą \,. 
Rolwacyi Stefana Czarnieckiego nad szwedami. ;,Ko· 
chowski". 

Dnia ~2, rokę 1701, sejm w W arszawie z przy· 
czyny kł6tni Lit. i 1'Vszczętej wojny szwedzkiej. "Vol. 
Leg. Zał. Fpistolae.~ 

Dnia 23, roku 1286, Krak6w przez własnych oby
wate16w obroniony i uwolniony z oblężenia tatar6w. 
"Bielski". 

Tegoż dnia. roku 1595, poselstwo od kościoł6w w 
Polsce Uitus Graeci z OŚwiadczeniem zjednoczenia s ię 
z kościołem rzymskim u Klemensa VIII. Sprawowali 
je Ripacy Pociej Włotl. i Cyryl Terlecki, Łucki bi
skupi, Uczynili przytem wyznanie wiary katolickie, 
oraz je swoim i towarzysz6w swoich imieniem podpi-
81<li. nPiasecki". 

Dnia 24, roku 1634, śmierc w Padwie Jana Alber
ta kardynała, biskupa krakowskiego, syna Zygmunta 
m. "Piasecki" . 

Dnia 25, roku 1620, śmierć Reinholda Reidenstei
na, pisarza Dziejów polskich, żył lat 64. "Mon. oliv." 

LISTY Z POWIATOW. 

Rawa 30 listop. 1881 r. 
Teatr.- Fundusz z takowego. - Sł~ko do członk6w 
komitetu ogniowego.-Oszczędność przedewszystkillm.

Nie odrazu Kraków zbudowano. 

To samo grono amatorów, co i poprze
dnio w dniu 26-m b. m., urząl1ziło dmgie 
przedsta\vienie- teatralne na dochód mają
cej się uorganizować straży ogniowej ocho
tniczej, dająC nam dwie komedyj e : "Pier
wszy ml}ż" Chęcińskiego, i "Narzeczone" 
Korzeniowskiego. 

W pier\\'szeJ komedyi .panie M. P. i S. 
i panowie K. i T., oddali role swe z nale
żytą. ekspresy ją. i dokładnem ich zrozumie
niem. W drugiej występowały pILnie K. 
S. S. i K., oraz panowie K. M, O. P. i 
S. Sztuka ta dwuaktowa przedstawia dość 
znaczne do zwalczenia trudności; dlatego 
też, pomimo wszelkiej staranności i pracy, 
jaką. widzieliśmy w grze amatorek, "Narze
czone" wysziy blado, przedstawiając się nam 
więcej tytularnemi, niż rzeczywistemi. N a
rzeczeni za to, pojmując, jako tacy 1'3 piej , 
swe przyszłe stanowisko, podtt'zymywaIi o 
ile się dało swe niedoświadczone towarzy
szki tak, że całość wyszła wcale nieźle. 
Z tem \'(szystkiem wszakże, w interesie wy
stępujących życzyć by należało, aby reżyse-
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ryj a teatru amatorskiego poetarała się na 
przyszłość, wystawiać komedyj e lekkie, ko
miczne, jednoaktowe, które mniej będą 
przedstawiać trudności do zwalczenia dla 
dyletantó\'T. 

Nadmienić tu należy, że administracyj a, 
składająca się z panów B. K. L. i W., do
łożyła wszelkich starań, aby brudny kory. 
tarz szkolny zamienić na porządną salę te
atralną., w której ujrzeliśmy emblematy stra
ży ogniowej, otoczone wieńcami z kwiatów. 
W antr'aktach przegrywała doborowa mu
zyka, która niemało przyczyniła się też do 
uprzyjemnienia czasu, licznie zebranej pu-

re są rozrzucone po różnych kątach i po
większyć ich liczbę nowemi, trzymając to 
wszystko w należytym porządku. Gdy ko
mitet to wszystko zakupi i urządzi, zacho
wując przy tern wszelką możliwą oszczędność 
to i tak wyda, bardzo wiele pieniędzy; ale 
te nie będą. przynajmniej wyrzucone D:l 

rzeczy zbytkowe, tylko konieczne, które w 
danej chwili przyniosą prawdziw~ korzyść 
i pożytek. 

bliczności. . 
Po ukończonym teatrze, danym był bal 

w miejscowym klubie, również na korzyść 
straży ogniowej, który wspólnie z zebra
nym funduszem z przedstawienia, uczynił 
czystego w przybliżeniu dochodu, po potrą.· 
ceniu kosztów urządzenia, około rs. 190, do 
czego dodawszy wpływ z pierwszego Pl,zed
stawienia przeszło rs. 220 wynoszący, bę
dziemy mieli rs. 400. 

Pamiętajcie panowie członkowie komite
tu, że nie odt'azu Kraków zbudowano, rządź
cie się więc tem starem przysłowiem, a wte
dy niewątpliwie przyniesiecie prawdziwy 
pożytek nowozawią.zującej się instytucyi, 
która bardzo wiele potrzebuje nakładów, 
aby z czasem, przy powiększeniu środków. 
przyszta do doskonałości. Straż ogniowa 
W~H.'.ilZ!tW8k:l, nie odt'azu st!l.ła się pierwszo-
rzędną! *** 

Mają.cjednakże na uwadze, że podobnych 
przedstawień, nll. korzysć przyszłej straży 
ogniowej, m!l. być jeszcze cztery, a piąte 
na rzecz biednych, byłoby do życzenia, aby 
administracyj a, tak tL-oskliwa o wygodę pu
bliczności, uczyniła przejście do krzeseł do
godniejszem, gdyż obecne jest zaci~sne. 
Nadto należy zabronić schodzić się ~łużą.
cym i ich (Jzieciom, które, pIacując się bez 
ceremonii tuż przed samą kortyną, zasła
niają tylko widok siedzącym w p.erwszych 
rzędach krzeseł, a nieustannie przechodząc 
i tl'llCZą.C się, sprawiają ustawiczną dystra
kcyję· 

A teraz wróćmy się do samej organiza· 
cyi struży ogniowej. Z uwagi, że ustawa 
dla takowej przez Ministeryjum zatwierdzo
ną. jeszcze nie została, zebrany komitet z 
mieszkańców miasta, ma dosyć czaliu do 
obmyślenia trafnego wyboru osób z pośród 
siebie, tak na naczelnik~ tejże straży, jnko 
też i do ~Rady Nadzorczej. To też zwra
camy tu llwagę członków, <l,by niepowodo
wali się żadnemi prywatami i żaciną stron
nością, gdyż tu nie chodzi o to, aby ten, 
lub ów bawił się w naczelnika (choć takich 
amatorów mamy do woli), lecz, żeby wy
brany naczelnik i jego pomocnicy odpowia
dali wszelkim warunkom swego zadania. 
W takiej korporacyi trzeba ludzi energi
cznych, rozważnych, sumiennych i bezinte
resownych, nade wszystko rozsądnych i de· 
likatnycb, bo jak panowie naczelnicy za
czną, komenderować, nie szczędząc przytem 
odpowiednich epitetów, to w takim razie 
nie będzie komu rato wal" i cała komenda 
pójdzie w rozsypkę, a ogień tymczasem nie 
czekają.c na powtórne sformow~nie się stra
ży, dzieło zniszczenia lloprowadzi do sku
tku. 

N akoniec jeszcze jedno stawiamy tu ali
bi. Ponieważ rawska straż ogniowa dopie
ro istnieje w zasadzie zatem na początek nie 
potrzebuje mieć wszystkich takich przed
miotów, jakie posiada straż już ukonsty
tuowana, np. mundurów i kasków. Takie 
rzeczy kosztują dużo, a bez nich na po
czątku obyć się można, zastępując proje
ktowane mundury sukienne-bluzami z ta
glowego płótna, któreby się kradły na 
wierz0h zwykłego ubrania i ściągały la
kierowanemi pasami, z opaskami ze skóry 
lakierowanej na prawej rEtce, wyżej łokcia 
i odpowiedniemi znakami. Zastąpiłoby to 
bardzo dogodnie mundur. Knski zastąpić 
by można sukienne mi furażerkami z jakim 
lampasem bez d&,szka, gdyż takiemi długi 
czas obywała się straż i ogniowa warsza
wska, która przecie z rawską. strażq, dopie
ro urodzić się mającą, w porównanie iść 
nie może. Natomiast z uzbieranych fundu
szów należałoby przedewszystkiem zakupić 
potrzebne narzędzia. ogniowe, jakoto : bo
saki, topory, sikawki dobrej konstrukcyi, 
naprawiając przytem stare, aby, idąc do 
ognia nie rozsypywal'y się po drodze; nale· 
żałoby również skompletować beczki, któ-

ROZMAITOŚCI. 

P. G. Curletti ułożył i wydal w j!Jzyku frallCU
skim bardzo użyteczne pod względem pedagogicznym 
cztery tablice synoptrczne: Tablica chronologiczna za
wiera spis fakt6w i wielkich ludzi świata starożytnego 
i nowożytnego, chronologiję wynalazk6w, a w środkw. 
ehronologiję papieży. Tabliea geograficzno·astronomi, 
czno - matematyczna, zawiera położenie geogl'aficzne 
wszystkich gł6wnych miast świata, rozmiary stopnia. 
długości na każdrm stopnill r6żnoleżnik6w, określenia 
astronomiczne, tab lice gł6wnych element6\v słońca, 
ziemi i księżyca miary linij owe i geograficzne, 01'1\1. 
tablicę gwiazd, składających nasz systemat słoUClczny. 
Podział polityczny, opis treściwy wszys lkich cZ!Jści 
świata. Tablica geografii fizycznej zawiera: tablic~ 
temperatury niekt6rych miejsc na świecie, opis treści. 
wy atmosfery i poruszefl ziemi, budowy i początku zie
mi, istot organicznyeh, tablicę temperatury nicrktórych 
punkt6y( termometrycznych. oraz ci!Jżar6w gatunko· 
wych wielu ciat Wszystkie ta tablice drukowane s~ 
na wielkich arkuszach pociągniatych werniks ew. Na· 
być je można u autora bawiącego w Warszawie. 

Dla użytku młodzieży warto by takie tablice sporzą' 
dzic w j9zyku ojczystym. 

Spostrzeżenia meteorologiczne i 
tarne, 

Za miesiąc listopad 1881 r. 

sani-

t) Stan powiet1'za. 
a) Srednia temperatura z miesiąca + 2,560 R" 

naj wyższa z doby + 70, naj niższa z doby + 6,70, 
najwyższa z dnia + 80, najuiższa z nocy - 90 (dnia 
4·g0). Listopad zeszłoroczny dał średnią + 2,80 R. 

b) Barometr: 752,6 mm.; pomiędzy 746 i 760. 
c) Wilgo c 86,6, pomiędzy 60 a 100. 
d) Wiatr zachodni i odmiany 15 r., południowy 9, 

p6łnocny 3, wschodni 3, Wiatr silny 2, cicho 5. 
e) Dni jasuych 6, w cz~ści j asnych 6, deszcz 11 r.; 

śuieg 3, mgła S r. 
f) Ozon. Średnia z doby O,SO, z dnia 0,60, z no

cy 1. Natężenie mocne 2 r., średnie 2 r. Niezabarwia
łysię ozonoskopy podczas nocy 7 i dni ) 2. 

2) Stan sanitarny. 
Dość częste były wypadki szkarlatyny, w części 

mias:a przez żyd6w zamIeszkałej; widziano tyfus brzu
szny i plamisty; rZl!.dko zdarzała się odra, jeszcze rza. 
dziej błonica; wyjątkowo krup. Do częstszych na.le
żaly natury dr6g oddechowych i rheumat) zmy. 

LicvtaGYJ8 W [UbBrllli PiatrkoWSXl8j. 
- W d. 8 (20) grud., na rynku m. Piotrko\'va na 

sprzedaż sprz!Jt6w domowych, ubrania, bielizny, koni, 
kartofli i t. p., od sumy 300 rs. 15 k. 

- W d. 3 (15) stycz., w sa.li sądu zjazdowego w 
Piotrkowie, na sprzedaż niernchomości przy Wielkiej 
Wsi na ulicy Oddzielnej pod N 449 położonej, od s~
my rs. 200. 

- W d. B ( 20) grud., w urzędzie pow. częstocho· 
wskiego, na 4·1etnią dzierżawę dochod6w propiuacyj
nych we wsi Kamień, od sumy rocznej 1;'2 rs. 25 
kop. 

- W d. 10 (22) grud., w osadzie Stryk6w, w pow. 
brzezińskim, na sprzedaż 9S sążui drzewa sosno\vegQ 
od sumy 300 rs. 

- łV d. 8 (20) grud., w m. Tomaszowie, w pow. 
brzezińskim, na sprzedaż 10 koni. 

- W d, 10 (22) grudnia, w osadzie Stryk6w, n" 
sprzedaż 30 woł6w, 2 ,;:r6w i 10 sążni drzewa. 

- W d. 22 grud. (3 stycz,;, w urzędzic pow. bę· 
dzińskiego, na d<lstawil r6żnych artykuł6w żywności 
do szpitala Aleksandrowskiego w Będzinie w ciągu r . 
U!82, od sumy 2443 rs. 12 1/ 2 k. 

- W d. 17 ; 29) grud., w Luboaheńskim urzęd~iQ 
leJnym we wsi Lubochenek w pow. rawskim, na bu
dowę zabudowań dla strzelca obrę bu Chrzemce, od 
sumy 700 rs. i na budowI;? zabudowań gospodarsk ich 
dla podleśnego straży Glinua oB sumy 300 1'5" Z do. 
datkiem dla pierwszej i drugiej budowy drzewa b e~. 
płatnie według anszlagu. 
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~ MODY PARYZKIE i 
. ~ pismo ilustrowane dla kobieti 
~ Rozpoczynając wydawnictwo M6d Paryzkich nadTl'ieniamy, że niema ono ~ 
\i'Jf nic wsp6lnego z Nowemi Modami Paryzkiemi pani Ratyńskiej. Poczy-~ 
.~ niliśmy stosowne kroki, celem uzyskania pozwolenia na rozszerzenie obe-~ 
\,''J cnych ram, tymczasem postaramy się przekonać naszych prenumerato-~ 
~ r6w .. że jest to nFitańsze i najpraktyczniejsze tego rodzaju wydawnictwo, ~ 
W kt6re dostępne będąc dla mniej zamożnych z korzyścią zastąpić może ~ 
"""" zagraniczne modne dzienniki. Do każdego numeru przyłączamy tablice ~ 
~ kroju, albo kolorowaną rycinę; opis nowości jakie się pokazały w Wllr· ~ 
tnt szawie, lub korespondencyj e z Paryża, oraz arkusz donatku powieścia- ~ 
~~ w~~ ~ 
~ »:Redakcyja zawiązawszy stosunki z fabrykami jedwabuemi w Lyo-~ 
. "nie, posiadr. ć będzie na każdy sezon }>r6bki świeżych materyi, kt6re ~ 
~ "na żądanie prenumerator6w po cenie fabrycznej obowiązuje się sprowa-~ 
~ "dzać. Przytem podeimujemy się załatwiać wszelkie sprawunki dla nn-~ 
""Y-I "szych prenumerator6w." • ~ 
~ (Jena wraz z dodatkiem powieściowym ~ 
~ w Warszawie. ~ 
D rocznie rs. 4 kop. 80 ~ 
~'>fJ półrocznie • • • rs. 2 kop. 40 l"~ 
~ kwartalni~ . • . rs. l kop. 20 ~ 
D mleSlęczme. . • rs." kop. 40 ~ 
~~ w (Jesal'stwie i na prowincyl. ~. 
~ rocznie . rs. 6 kop. 20 ~ 
, p61roczme • . • rs. 3 kop. 30 ~ 
~ kwartalnie . • • rs. I kop. 55 ~<e 
... Prenumeratę przyjmuję się w Kantorze Redakcyi w domu hr. lU'a-~ 
\()ł. sińskiego przy rogu ulic Wierzbowej i Hr. Kotzebue Ni l w dziedziń- ~ 
~ cu na dale. ~ 
~ Ogłoszenia przyjmuje się w Redakcyi, oraz w bi6rze ogłoszeń ~ 
~;,lI Raj chman i Frendler, ulica Senatorska 22 i Nowy Świat Jil 67 po ce-~ 
~ nie kop: 8 za wiersz. • ~ 
~ Ewelma Landowska. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(R. i Fr. 87 87) (3-1) 

z E I 

Młoda 20-lełnia 
Rodowita Niemka 

L
es personnes qui desireraint pren
dre des leyons particulieres de· 
conversatien et de lan- · 
gue Cranc;aise vondrom 

bien s'lIdresser ou burellu du journ"l "Ty-
dzień". (0-13) znlljl\ca jf2zyk rodowito - francuzki, nie

miecki i muzykę, poszukuje miejsca sta
łej nauczycielki lub osoby do towarzy-
stwa. Adres nadesłany do Redakcyi. II rocznik6w Kłosów w opra-

(:~_I) wie w półsk6rek po rs. :3 i Ty-· --------------1 godnika Romansów ł 

rozmaite 

Magle Pokojowe 
do bielizny na spos6b angielski w wiel
kim doborze, są do sprzedania w Łodzi 
przy ulicy Piotrkowskiej pod Jil 748 w 
mieszkanin Karola Poselt. (3-1') 

Powieści 8 rocznik6w w oprawie po-
rs. 1 kop. 50. Wiadomość w obu k8i~-
gamiach miejscol'lych. (0-2) 

Gospodyni praldyczna 
a ZArazem i dJbra kucharka, znająca. 
wszelkie zaj ~cia kobiece, z dobremi świa
dectwami, życzy sobie przyjąć obo
wiązki na wsi lub 'T mieście. Dom 

________________ 1 Karda2a za kolej ą, przy pierwsze budce 
w mieszkaniu Stolarskiej. . (S-l) 

Jest do sprzedania 

SALOPA 10m V! Zbioru praw 
zupełnie nowa, kryta atłasem czyli postanowień i rozporządzeń rząda 
podbita tumakami z takim Sll~ w guberuijach Królestwa Polskiego obo
mym koł'nierzem. Blizsza 'wiadomość u wiązujących, wyszedł z druku pod reda
W. Os.taszewski, dom Lisickiego kcy~ą Stefaua G?dlew~kiego: Nabywać 
Rokszyckle Przedmieście (Odeska). mozua we wszystkICh kSI~garll1ach. ( l-I) 

(3-2) 

Nagrody rs. 15! Jest do sprzedania 

F ulro szopowe W dniu 13 b. m. w przejeździe z. 
Bogdanowa do Piotrkowa, 
zgubiona zostala waliza, w kt6rej były 

oficerskie nbrania księże i krzyż ka-
nonicki. Znalazca zechce się zgłosić 

obszerne,.mało~żywane. Wiadomość bliż· do Redakcyi »Tygodnia", lub do Probo
ua w kSlllgllrm W -go Jędrzej cwicza. I SZCZII w Bogdanowie, za co otrzyma na-

(4-~ ) grody rs. 16. 

f'4.~~~~~~~~ ~r8--r.--r.~~.~i'8~~8--"--#~~-~i"4~8~t'4~.~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

St H U R ~~~ADD ET W A ~NI C Z N Y ~ ~ SPli:GY JAt~V ~i'i!Kł.ftlll FRVZY JRRSIU ~~ 
ł .. . -ł ~ ~;1 DA~SKI I MĘZKI ~~ 
~ 'OWARÓW kOtONIJlU.N'ICH ~ ~!~ S. R02;YCKIEGO ~~ 
~ • ~ ~~ 'VV J?iotrko"'VVie ~~~ 
! W. Zaleskiego ~ ~~ Ma zaszczyt donieść, ::s :o::;ą?:~~;:'ŻYCZenia wielu swoich kIi-1 
~ ~ lW jent6w i klijentek, sprowadził w tych dniach Farby do włosów ~Wj 
~ w Piotrkowie. "" r ... w różnych wypr6bowanych przezeń gaLunkach. Farby te bynajmniej nie r • ., 

~ '1 b k" ~ ~:~ psując włos6\v, nadaj a im ł!ldny kolor. Zakład wzmiankowany poleca ~ ~ 
.., ki f br k' Dobl'zelm w głowach I kostkach rafinowany kt rego lc1:, .~ ., . ~. .. . ~ rJ 
Poleca Nał'tę AD1 el'ykań~ką naj epazą n.l!. ecz l I garnce. 6 a(F ~W~ siA p, zy teJ' okazy i ła;kawym wzglAdom SzanowneJ' Publiczności i wszel- r.iif' 

~ "u er a YkJId . d P' t k6 . k r dl' k 6 ~ MI. kleml robotamI w zakres fryzYJerm 1 perfumlsrm wchodzaceml, a kt6re r.iilil 
..,. glóWD! S ' a POSI!1 a. na 10 r ' w I o o lCe, - ceny a upc w ~ ~ to roboty postępowo, podług ostatnich żurnali, zawsze pO cenach ~ ~ 
~ po ceme .rl!.brYkcz~eJ. 'k 1879 I' n ~ lłjjak najprzystępniejszych, stal'll się wykonywać. Przy zakładzie l'. ~ 
~ Wina w~~lers . le z 10 11 1880, wytrawne i Maślacze, a f(J" ,-.. .., urządzony jest Salon męzki do golenia, strzyżenia i~. 
~ beczkI I antałki. . . . , I(t, ~W..J Cryzowania włosów. Nadmienia się, że zamówienia na ~ 
~ Maślacze z r. J 880. odznaczają, SIf2 wybornym smllkiem l są zda- ~ • .., czesanie .1am na bale i do ślubu pl'Zyjmuje po możliwie r. 
...... ~ne do dłnżskzego p.rzechBowydwamkja: k f t . b telk' 10(1" ~ ... ~ nizkiej cenie, w którym to kierunku zakład zjednał sobie już szerokie ~A' 
~ Wina stłare -uracYJne, Ol' ows ' e czerwone na o se y I U 1 ~~ lWj uznanie. (3-3) ~~ 
~ odleia e. r~.., .... f • .., 
"Wina Szampańskie Monopole wprost z Reims, posiada skład Id." ~~~~.~i"'"."""'8""'ii'ił.,. .... ~i'it~i"i~8~i'ii"i~.~~~.~~~~ 
~ na Piotrk6w i okolice. ~ ~~~~~~~~:..I..::A:~:A"~~~~~:A":::C:.A:~:A"~ 
~ Herbatę firmy Mussatow, wyłączny skład; Herbata ta oznaczlI się ~ r; ~'1./l"'acJl'1..I?'l1LJ/'ILh"lL;n...II;'1..I?'JI../l".LJ:I".1lcJ/ 
litr wyborowym smakiem i pięknym aromatem; przytem posiada na ~ ~ 
~ składzie Herbatę Braci Popowyeh, Orłowa i Muszkata. ...,. 
~ Poleca Bakalije świeże w wyborowych gatunkach. (0-3) ~ 

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

Młody Człowiek 
poszukuje miejsca korepetytol'll lub domo
wego nauczyciela. 

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

Lekcy je 

'POLSKIEGO JĘZYKA 
1. Litera.tury 
Wiadomość w redakcyi "Tygodnia". 

(0-13) 

Do sprzedania o 4 wiorsty od stacyi Zljb-
Jest do odstąpienia kowice 

Jedna Akcyja POWÓZ 
Towanystwa Przyjaciól sz~uk. pi.f2~nych . '. . 
w Krakowie nil 1881 /82 r. 1 rowmez pre-, prawIe . D1euzyw~~y, .w~rszawskl, z wy
mijum za rok przes~ły "(Jhrzestna bOl'Ueml sk6raml I oltlclem wewnfJtrznem, 
Matka" w ozdobnych ramach. Wia-

I 
z fOl'deklem. i opon'ł nil "!'ierzch. '\Yiado

dom ość u urzędnika Zarządu pocztowegoI mość u zaWiadowcy stacyl ZąbkOWIce. 
J. Gibessa. (:l-!!) , (2-1) 

Sosnowce (Królestwo Polskie) i Kirchberg (Saksonija) 

!B[!)!B11 t1~~~~[K! ~l1[ł®W~~~ 
Najtańsze rury do ogrzewania parą, bez cła z fabryki Sosnowce. Wiel
ka wytrzymałość ich dowiedziona. Liczne świadectwa mogą być do
starczone. Na żądanie prospekty i cenniki. 

Ktoby miał do zbycia około 

400 Owiec 
dwustrzyżnych, lub jednostrzyżnych , 
młodych i zdrowych, zeehce przesłać sw6j 
adres do Rekel przez Brzeźnicę. 

(2-2) 

Do dziSIejszego nume
ru dołą.cza się arkusz-

8-my noweli oryginalnej przez 
Luelawę p. t. nPodwójny ar
tystn.n 

lledaktor i wydawca Mirosław Dobrzański. 
------------------------------------

J(Oill!O.1leEO I(eKllypolO W druklll'lli F. BalclWowakitgo w Peirokowie. 
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