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Cena ogłoszeń. 
za 1 razowe po kop. 6 za wiersz pe-

titu lub za jego miejsce (30 lit.). 

za 2 - 6 ra70we !lo kop . .( za wiersz. 

ZA 7 -- 10 ;$" 

Cena ogłoszeń na pierwszej stronicy pe-
dwójna. 

Rel lh:ny !10 10 kop. za wieru. 

Cena pojedyńczego !lumeru kop. 7 i l'~l. 
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kowskiej wyłącznie agentura "Rajchman i Frendler" w Warszawie. I w DĄbrowi e "Hlasko Antoni. w Rawie ., Leszczyński Klem., .... 

Wychodzi 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. 
Ogloszenia przyjmują się w tym samym 
czasie. 

Adres: dom Micheisona. obok Magi
!tra.tu. 

- Zawiadamiam Szauown4 Pnbliczno.ć, te ,,. Fabry
le mojej w mie~cie Częstochowie, w 3-ef Alei, "fi' do
au W. Ła~owakiego, dostać możlia każdego czasu 

Gotowych Kwiatów. 
których znaczny zapas przyspoaobiłam na nadchodzą· 
ey karnawał, w bukietach, girlandach i ślubnych gar
niturach. 

Obstalunki do Magazyn6w przyjmujfJ i takowe .... 
jalr. najkr6tszym czasie wykonywam. 

Paulina.. 

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

. i gminnych. 

DrZeZ MarceIIc[o Dobronokic!o 
b. Sędziego gminnego. 

."Nieznajomością prawa nikt si(J tlo
maczyć nie może". Zas. pr. Pań. 

(Ciq.g dalszy - 'Patrz N 52) . 

Na wyroki sędziego pokoju przenoszące 
re. 30, lub gdy wartość sporu nie jest ozna-

Z NOTATEK PRZYRODNIKA. 

II. 
(Ciąg dalszy-patrz ]oft 52). 

W sali, poświęconej na muzeum zabyt
ków, zn!ljduje się także i pierwsza taka 
machina magneto-elektryczna, zbudowana 
w 1'. 1830 przez Pixii'ego; następnie zbu
dował tak;~ maszynę Clo.rke w Londynie; 
najsłynniejszą jednak i do dziś dnia jeszcze 
do. oświetlania latarni morskich używaną 
jest maszyna, obmyślana w 1849 r. przez 
Nollet'3, profesora szkoły wojennej w Bru
kselli a wykoóczona przet: sukcesom jego 
poglądów, Józefa von Malderena. 0zter
dzieści ogromnych magazynów magnetycz
nych (magazynem magnetycznym zowiemy 
kilka podków namagnesowanej stali, ułożo
nych na Bobie w kształcie stosu), tak sil
nych, że wszystkie razem mogłyby podnieść 
do góry 7000 funtów żelaza, obracają się 
na ws pólnej osi przeszło 240 razy na mi
nutę i defilując każdy przed dwiema swemi 
rolkami , wywołują strumienie indukcyjne 
w czterdziestu parach rolek, około których 
nawini ę to okolo 30,000 stóp drutu. Wszy
etkip te strumienie łączą f3ię za pomocą prze-

czona, może byc przyniesiona apelacyja, a 
na wyroki, na sumę mniejsz~ od rs. 30, 
kasac/!/a do zjazdowego sądu, w cifłgu ~ie
siąca. od daty ogłoszenia wyroku, w dwoch 
egzemplarzach, na 1'ęee sędziego pokoju, który 
nie póżniej jak dnia 3-go, jeden egzem
plarz z aktami przesyła do zjazdu, lt dm
ai doręcza stronie przeciwnej. Skarga ape-
1tcyjna następstwa wBtl'zymuje wykonanie 
wyroku, skarga kasacyjna następstwa tego 
nie powoduje. Senat wyjaśnił, iż skargi 
te nie mogą być zanosz-one ustnie w spru
wach cywilnych. 

Skargi incydentalne winny być wnoszone 
jednocześnie z apelacyją, wyją wszy skarg 
na zwlokę, nieprzyjęcie powództwa, opo
zycyi, apelacyi, lub kasacyi, oraz na decy
zyje o zabezpieczenie powództwa, lub tym
czasowe wykonanie wyroku, które mogą 
być wnoszone oddzielnie, w terminie dni 
siedmiu od dnin. ogłoszenia decyzyi sędzie
go, - zaś na zwlok(J bez ograniczenia ter
minu. Te ostatnie, oraz skargi na nieprzy
jęcie prośby, opozycyi, apelacyi lub bsa
cyi, wnoszą się do zjazdowego sądu wprost, 
wszelkie inne przez ręce sędziego, który 
w ciągu dni siedmiu winien je odesłać do 
zjazdu z swojem wyjaśnieniem. Po otrzy
maniu kopii skargi apelacyjnej, strona prze
ciwna może wnieść na piśmie objaśnionie, 
swe do zjazdu przed terminem posiedzenia. 
Wszelkie ekargi powyższe, mogą być na
Jesłane przez pocztę. 

Departament cywilny kasacyjny Senatu 
wyjaśnił, że jeżeli apelacyja przyniesiona 
b~dzie przez jedną stronę, to dopóki termin 
miesięczny nie upłynie. sprawa w zjeździe 

wodników w jeden wspólny, olbrzymi stru
mień. Silna machina parowa za pomocą 
pasa obraca wspólną dla wszystkich magne
sów oś. Siła świntła z takiej otrzymanego ma
szyny rÓwna się 2000 świec. 

Ciekawą. jest historyjn. szybko następują.
cych po sobie ulepazeń w budowie tych 
generatorów magneto-elektrycznych; nie mo
żemy tu jednak nią. się zajmować. Wepo
mnimy tylko, że przed dwudziestu kilku la
ty inżynier berliński Siemens urządził ma
szynę, dotychczas ważną g!'ają.eą rolę i zwa
ną. walcem indukcyjnym Siemensa; że w r. 
1865 inżynier londyński Vild urzą.dził no
Wl}, w której prąd imlukcyjny, obrotcm ma
gnesów wywołany, sam został użyty jako 
wzbudzający, a dopiero prąd wzbudzony 
drugiego rzędu użytym był do wywołania 
zjawiska. światła. Byto to więc spotęgowa
nie sil)'; liczba obrotów tej maszyny docho
dzih do 1500 na minutę; siła machiny p::t
rowej równała się sile 15 koni, a światło 
jej pod względem natężenia rpwnato sir: nl\· 
tężeniu !!toneczncgo światłu . Swiatło gazów 
zdawało Ilię przy niem brunatnem, a ciepło 
lu ku Volty otrzymanego w tej maszynie, ze
brane za pomocą. szkieł palących w j edno 
miejsce, na 150 stóp odlegte, zapalało pu
piel'; w samym tu ku Volty g l'U be na palec 
!mwnłki że hz!t topity A i ę lllttychmiast. 

nie może być sądzona (rok 1869 M 748); 
że chociażby pełnomocnik oświadczył, iZ 
poprzestaje na wyroku są.du pierwszej in
stancyi, to nie tamuje mocodawcy prawa. 
wnieść skargę apelacyjną. do wyższej in
st:mcyi w terminie przepisanym (z r. 1871 
N2 232); że stosownie do art. 755 proc. cy
wil., skarga apelacyjna podana po upływie 
należytego terminu, ZWl'aca się stronie przy 
piśmiennem zall"iadomieniu (z r. 1872 ~ 
67), że choćby w skardze 'apelacyjnej nie 
wyjaśniono, na mocy jakich okoliczności 
lub praw uzmj e się wyrok za niewłaści
wy lub nie przytoczono wyjaśnień co do 
osnowy wyroku, albo li też ogółowo tylko 
żą.dano zmiany wyroku, - to skarga taka 
winna być przyj ęta i rozpoznana (z r. 1872 
~ 990). (d. n.) 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

Zamiast noworocznych powinszowań zło
żyli nn. drzewo dla biednych: Józef Gra
bowski rs. 2,- Ignacy Markiewicz 1'8. 1,
Józef Żyżniewski z Rędzina rs. 2,-E. Bo
rowski rs. 3, - Ryszard Toczy~ki rs. 1,
K. Mianowski rs. 1,-J. PopoMski rs. 1.
Ogótem z poprzednio zt(lżonemi rs. 96 
kop. 90. 

- W miejsce rozsyłania powinszowań N o
wego Roku 1882, złożyli na straż ogniową. 
ochotniczą. w Noworadomsku: 

Ks. Dziekan Gajewski, Ks. Wikary Zie
liński, K. Soczołowski, Dr. Czerniejewski, 

Jeżeli przypomnimy Bobie teraz, że siła 
tak zwanych elel.trtJmagnes6w wielu krotnie 
przewyższa siłę stałych magnesów st::.lo
wych przy równym ich ci\lżarze, to łatwo 
zrozumiemy, iż maszyny magneto-elektry
czne bardzoby na sile swojej zyskały, gdy
by zami!lst ogromnych, nadzwyczaj ciężkich 
magazynów magnetycznych stalowych, użyć 
tak zwanych elektro-magnesów, to jest sztab 
miękiego żelaza z przechodz!!-cemi po nich 
prądami. Istotnie na wystawie paryzkiej 
1867 r. Ledd i Siemens przedstawili takie 
maszyny. Maezyny te nazwano dynamo. 
elektrycznemi. J asnem jest, iż dla obrotu 
swego wymagają one mniejszej mechani
cznej siJy, lecz wymagają także i prądu 
elektrycznego stałego, któryby sztaby żela
za robił elektromagnesami wtaśnie w tej 
chwili, gdy każdy z nich podczus obrotu 
przed swą rolką. staje. 

Ta oetatnia niedogodność wielce dowci. 
pnie usunięt~ została przez tegoż Siemensa. 
Przekonał on się, iż każde żelazo miękie, 
po ktćrym choć l'az kiedyś strumień ele
ktryczny przechodził, znchowuj e nazawsze 
nadzwyczaj słabe magnetyczne własności; 
może tedy i ono być użyte zamiast nama
gnesowanej stali do wzbudzania Pl'ądu, z tem 
zastrzeżeniem jednak, że prąd ten wielce 
będzie słabym. Jakaż na to rada? 



Cybulski za\yiadowca, J. Dobrzelewski, L. 
Jurkowski, Swidziński sędzia: Siennicki re
jcnt-po l'S. l; D!', Kulski i'S. 2; S. Lipill
ski, Zarzccki, J. Zakiewicz, Frank, Dr. Za
lej ski, Łą,piński, A. Dobl'lański- po 1'0. l; 
F. Fabiani r~. 2; Nowflcki inżynier, Kal'
mmlski, E. Glass, Dr. Koch, Ł. J aniszew
ski, .Malewski, Sknlski porucznik-po 1'8. l; 
Lorkowski, D. Buhm - po kop. 50; Kro
piwko rs. l; .M. Ol'bach, L, Tencer - po 
kop. 30; B. Furster rs. 1; L. Folman kop. 
50; .M. l!ajerman kop. 15; A. Hassenuerg 
kop. 30; A. BOhm, J. Doński - po r3. l; 
Goldberg kop. 30; M. Ruziewicz kop. 20: 
S. Folman, Mar. Ruziewicz - po kop. 25; 
T. Nowakowski 1'8.1; J. Cygankiewicz kop, 
10; H. Sosnierz kop. 30; F. Grunberg pop. 
10; M. Grosman kop. 25; Z. Altman kok. 
15; H. Krakowski kop. 25; Rechterman 
rs. 1; A. Rejchman 1'8. 2; E. LUfIe)' 1'8. 1; 
Sandberg, J, Studziński - P kop. 30; L. 
Rabinowicz kop. 50; K. Skt-oński kop. 20; 
T. Wtorkiewicz kop. 50; B. Koperski kop. 
30; G. Cywiński, Pągowski, Rozenft::ld-po 
rs. 1; Szmekel kop. 50; S. Nowakowski, 
K. R., Gillern, Kwapiński, E. Ruszkowski, 
Nęcki, A. KijOl'a-po 1'S. l; Stępowski kop. 
50. - Razem rs. 53 kop. 80. 

Za zgodność z oryginalną, listą w dowodach kaso
wych straży ochotniczej Noworadomsk\ej znl\jdajllcą, 

łli~, świadczę. 
w Nowol'adomsku d, 3 stycznia 1882 r, 

CzŁonek Rady Nadzorczej, 
A. Dobrzaliski. 

Pani K, S. Właścicielka znalezionego 
i złożonego w redakcyi kołnierza futrzane
go, sklada na biednych rlJ. 1. 

- Rada Nadzorcza straży ochotniczej tu
tejszego miasta, zawiadamia szanownych 
członków honorowych, jako też i czynnych, 
że w pierw51zych dniach lutego r. b., od
będą się zwykłe, coroczne wybory. PI'UWO 
wejścia na salę w domu p. Skibińskiego, 
dla członków czynnych będzie stanowił uni
form strażacki, a dla honorowych bilet z o
płaconej składki za rok bil'żący 1882. Ra
da Nndzorcza zawiadamia zarazem, że człon
kowie honorowi, zalegający w składce za 
rok J 881, jeśli nie uiszczą takowej naj da
lej po dzień 20 b. m., nie będą zamieszcze
ni w sprawozdanin za rok ubiegły. 

Skladki wnoszą się do apteki W-go 
Gumpfa, gdzie jednocześnie przyjmują się 
wszelkie naddatki na koszta urządzenia. wy
borów. 

- Zyczenia nasze, dotyczące bezpieczeń
stwa pllblicznosci, na wypadek pożaru w tu
tejszym teatrze, mają się urzeczywistnić, 
ale ... tylko w połowie. Właściciel bowiem 

Oto ten sam wzbudzony słabiutki /iltru
mień (n raczej jego dl'Ut), okręca się nie
tylko około rolki, lecz także i około same
go wzbudzającego żelaza, a więc, jak wie
my, robi go elektro - magnesem cokolwiek 
silniejszym niż był nim poprzednio. Nasz 
pokrzepiony na sile e)()ktro-ma.gnes, wywo
łuje już teraz silniejszy prąd wzbudzony; 
ten Pl·ą.d wzbudzony znowu pokrzepia. ele
ktro-magnes i t. d. do nieskończoności. Co 
prawda, do nieskończoności tl'WI1Ć to nie 
może, bo przy szybkich obrotach osi tak się 
i sum dektro·magnes rozpala, iż sila jego 
już więcej nie rośnie, gdyż wysoka tempe
tura niszczy magnetyzm w żelazie. W każ
dym razie sila stl'Umienia indukcyjnego przy 
wieln obrotach dochodzi olbrzymich roz· 
miarów. 

Wyją.wszy lat.'trń morskich, w których 
do dziś dnia używają się generatory ma
gneto-elektryczne, dziś prawie wytącznie 
do celów oświetlania używa się generato
r6w dynamo-elektrycznych. Nie wypada z 
teg(\, żeby tamte złemi być miały, lecz są. 
one nadzwyczaj cię7.kie, drogie i wymagają. 
o~\'ornnej siły mecha.nicznej do ich porusze
ma. 

W obec znanej podatności wszelkich przy
rządów elektI'ycznych do zmian i ulepszeń, 
dziwić nas nie będzie, że ilość i rozmaitość 
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zdecydował się zrobić pl'zez :h'odek sali 
przejście pomiędzy kl'zeslami i wybić trze
cie drzwi na pod\vórze, \V ścianie prawej 
teatru, Tym sposobem jednak zyskuje tyl
ko na bezpieczeństwie parter, a piętnl. nic 
zgoła; gdy tymcz:lsem, n:!\ wypade~ ognia, 
naj bardziej z~lgrożone są, piętra i dla ich 
prawej połowy, należnłoby, jakeśmy to pi
sali, urządzić trzecie schod), przy wyż pro
jektowanych nowych drzwiach dla parte
ru. 

- W jednem z tutejszych biur, w którym 
wcią.ż widać pracujących od świtu do go
dziny 12-ej w nocy, jeden z urzędników 
zmuszony został podać się do dymisyi dla
tego, że zasłabłszy podczas pracy-ośmielil 
się wydalić z bióra na pół godziny dla za
siągnięcia porady lekarskiej. Nie jest to 
wogóle fakt u nas wyjątkowy, ale co się 
tyczy biura, o którym mowa i o którego 
zwierzchniku pisaliśmy już paroKI'otnie, fa
kty podobne są tam na porządku dzien
nym. 

- Święta s~dowe, rozpoczęte w przeszlą 
środę t. j. 4-go b. m,; trwać będą. do dnia 
14-go, w którym to czasie podawanie wszel
kiego rodzaju skarg - wstrzymane zo
IJtaje. 

- Na projektowani miastu zapomogę pie
niężną z kasy miejskiej, na przebztałcenie 
miejscowego progimnazyjum żeńskiego na 
gimnazyjum -gmina tutejsza, na radzie od
hytej temi dniami w magistmcie, zgodzić 
się nie mogła, zapewne ze względu na stan 
kasy miejskiej i - niepewność dalszego roz
woju miasta. 

- Obecne święta szkolne mają być podo
bno przedłużone do dnia 16 stycznia. 

- Teatr. We wtorek odegraną byra ko
medyja, a raczej dramat Legouve'go p. t. 
"Separacyja" , w której gl'll. artystów wogó
le było. dobrą., jnkkolwiek sama sztuka wy
daje nam się pod względem pqychicznej 
strony charakterów nacią.gniętą. niezmiernie, 
a cała jej wartość polega tylko na tenden
cyi prawno-społecznej. 

1\r e czw:\l·tek przedstawiono znaną. ope
rę "Fatinicę"; dziś zaś, to jest w sobotę, 
odegraną. zostanie tragedyja Słowackiego 
p. t. "Mazepa.", poczem o goc1zinie lI-tej 
rozpocznie się maskarada. 

Rapertuar n3 następny tydzi ,; W Jlie
dzielę "Fatinica" ("U Zulusów' I' ,v ponie
działek, na dochód dotkniętych klęską. chrze
ścijan i żydów w Warsznwie, komedyja w 
4-ch aktach p. t. "Spirytyści"; wc wtorek 
"Zloty Cielec", komedyja '\v I-m akcie St. 
Dobrzańskiego i "Portret pięknej kobiety" 

systemów generatorów dynamo - elektl'Ycz
nych jest już dziś ogromnn. Prócz wielu 
innych, idą. z sobą. o lepsze maszyny: Gm
nune'a, Siemens'a i Edissona l). Olbrzy
wia maszyna dynamo-elektryczna Edissona 
świeżo zbudowana i umieszczona przezeń 
nu wystawie, ściągal'a tłumy ciekawych. 
Motor pa.rowy o sile 120 koni parowych li) 
wprnwia jej elektro-magnesy w ruch obl'O
towy z szybkością ił25 obrotów na minutę. 
Same elektro-magnesy ważą. w niej 2,500 
kilogramów, cal:1. zaś maszyna 17,000 kilo
gram6",·. 

Według zapewmen wynalazcy, prąd 
elektryczny w maszyni.e tej wzbudzony, 
zdolny jest oświecać 1000 lamp jego syste
mu i takim sposobem stworzyć światło za
stępujące nam 16,000 świec stenrynowych 
(1600 lamp Carcd'a). Na wyst:twie oświe
cała ona tylko 500 lamp Edissona z b:l.l·dzo 
zadawala.jącym skutkiem. 

Nie będziemy już nudzić czytelników wy
micnieniem danych, tyczących się wzglę-

'; Kilka szczegółów o tym genijalnym człowieku 
podamy przy opisie jego lampy elektrycznej. 

2) Siłą konia parowcgo na7Vwa siQ sila mechani
czna, podnosząca w jcdnej S( .tundzie 75 kilog.'oOłól .. 
(kilogr. = 2,5 funta), na wysokość jednego Ull'tra (1 
metr = 1,6 łokcia); jest to sila mniej wi~cej dwóch 
koni poci'lgowych, 
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komedyja w n-ch aldach L. SiemieiJskie
go. 

- NadeSłane, _ 
W z~m numerze "Tygodnia" pan 

Edmund Dylewski, opisując istniejący do
tąd w Pjotrkowie shu-ożytny dworek przy 
ulicy ŁazienneJ, wspomnia.Ł w pl'zypisku o 
tutejszych kościołach: ,,'V kościele po-Do
minikańskim - mówi - widzieliśmy nie
gdyś kilka pamią.tek historycznych, któro 
kaplicy Matki Boskiej poważniejszego na
stroju dorluwały; nie rozumiemy więc, dla· 
czego i na jakiej zasadzie, p"zy I'estaun\.cyi 
tejże kaplicy wyrzucono je ztamtąd". 

Autor artykułu btędnie pl'zedRtawia fa.kt, 
kt61'y z podziwieniem notuje; dlatego doł'ą~ 
c~amy do jego noty nasttJpują.ce objaśnie
me: 

Pł'ZY restauracyi kaplicy, zamiast pamią
tek było zaledwie dwie sztuki marmuró,v, 
pochodzą.ce z nieistnieją~ego już w Piotr
kowie kościoła Franciszkańskiego. Byty 
one położone tam :Ja ziemi i stanowiły część 
posadzki, a tern samem nie były nałeżycie 
uszanowane, bo po nich deptano i zaciera
no napisy. PI'zy kładzeniu nowf\j posadz
ki, komitet restauracyjny nie mógł ich na 
tem miejscu zostawić; obraŁ więc dla nich 
lepsze miejsce i pomieścił je w ścianie ko
ścielnej, gdzie bez ob~wy uszkodzenia zo
stają, a oczyszczone z pyłu napisy, każdy 
odczytywać może. 

W powyżej wspomnianym opisie staro
żytnego dwol'lm, p. D. wyraża się z żalem, 
że kościoły piotrkow5kie, z wyją.tkiem je
dnego po·Pijf\l'skiego, pozbywaj:ł się comz 
wię(:ej artystycznego piętna czusów dawniej
szych, [1. w nowsze przysfl'a.ja.ją się szaty. 
Z tego mógłby kto są.dzić, że w Piotl'ko
wie poniszczono niebaczni~ pomniki t;taro
rożytnej sztuki; ale tak nie jest. Wpraw
dzie kościół po-Dominikański nie ztlchował 
dotą.d pien'Votnego gotyckiego stylu, ale to 
przekształcenie nastąpiło d.nvnemi czasy, 
prawdopodobnie po spaleniu w /'.1642;
w teraźniejszym zaś czasie, jeżeli gdzie 
sklepienie gruziio ruiną. i potrzeba było za
stąpić je nowem, nic wypadało nadawać 
mu cechy stal'ożytnej, bo to nie byłol)y zgo
dne z historyją. (Nie rozumiemy. Przypis. 
Red.). PI'zyb\'l\Die też kościoła w nową. sza
t~ przez pokI-ycie ścian świeżym kolorem, 
nie można nazwać pozbywaniem al'tysty
cznego piętn:l. czas6w da.wnieJszych, skoro 
na tych ścianach nie było żadnego arty
zmu, ale tyl1w brud i kurz, który oczyścić, 
sama przyzwoitość nakazywało.. W. Z. 

- Głos pogorzelca z Krzepie. Dnia lo-go 
sif\rpnill. r. b., mill<1teczko nasze n::twiedziło 

dnej przemysłowej i ekonomic .• nej wa.rtości 
rozmaitych genel'atorów. Dane te do dziś 
dnia jeszcze S[~ ni.ezupełnie pewne. Komi
syja specyj:llist6w za kilka dopiero miesię
cy wypowie sąd sw6j o reprezentowanych 
na wysb\wie systemach wydobywania ele
ktryczności, n wtedy nie omieszknmy po
dzielić się z czytelnikami naszeDIi tl'eścią. 
tego I'ądu. Na dziś dość nnm, jeżeliśmy 
choć do pewnego stopnia objaśnili czy tel
nikpm cały pl'uces wytw:;lrzania światła e1e
ktryczn go za pomocą maszyny parowej. 
Jeśli num się to niezupelnie uda,lo, roz
dzielmy winę nn. tl'zy części: my bierzemy 
na !'iebie cz .. ść największą, file ni!'chże we
źmie na siebie cokolwiek i sam pl'zedmiot 
dziwnie zawikłl.ny i suchy, a cokolwiek 
także i szn.nowni czytelnicy "Tygodnia"" 
ktt'lI'zy zapf1wne, j:.lk wszyscy ludzie na świe
cin, wtem w!'zystkiem, co zl1NikLne i su
che, nif1 hardzo 8makujg" niewicie temu 
poświęcnją.c uwagi. 

Mówil}c w nnstc:pnych numerach o lam
pach elektt'ycznych, po~tarullly się nastl'oić 
się (10 ich jnsnośc:i i mamy nadzieję, że na
si czytelnicy, po zmuonyt:h wiadomościach 
wstępnych, ciekawiej czytać nas będą. 
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etraszne nieszczęście: spaliło się do szczętu 
75 domów i 47 stodół napełnionych zbo
żem. Zostaliśmy bez dachu i chleba! Ofiar
noŚĆ okolicznych mieszkańców ratuje nas 
do dniu dzisiejszego od głodu, lecz schro
nienia ani db siebie, ani dla swego inwen
tarza nie mamy. Mieszkamy wi~c po kil
ka rodzin w jednej izbic, albo budujemy 
budy z opalonych desek, nakrywamy je 
choiną, i tam wraz z inwentarzem, szuka
my sobie schronienia. Prostem następstwem 
tego są. gorą.czki i inne choroby, które na~ 
trawią, a słabszych zabierają. zupełnie. "V ta
kioh nieszczęśli wych okolicznościach, myślą 
zaprzątającą. umysł każdego pogol'zeh:a, ,fezt 
myśl jak najprędszego odbudowanitt swych 
spulonych siedzib. Jedynym jednak fun
duszem, którym dziś możsmy rozpol'ządz:!.ć, 
są pieniądze, należące się nam za spalone 
budynki z kasy btowal'zyszenia asekuracyj
nego. Lecz któż by dał wi=rę, że "tym samym 
czasie, kiedy w ladze wyższe tworzą. proje
kty, jakby nam dopomódz w nabywaniu 
dobrego i taniego dl'zewa, kiedy sąsiednie 
wsie i miasteczka dostarczają. pożywienia 
dla nas i dla nHszego inwen:ana-my już 
piQty miesiąc napr0żno oczekujemy odbio
l'U słusznie nHm należących się pieniędzy. 
Chłód, wilgoć i ścisk zabijają. nas, a nam 
wciąż odpowiadl1ją, że pieniędzy w Kasie 
asekUl'acyjnej niema, że manipulauyja ad
ministracyjna wiele czasu zabiera i t. p. 
Radzą nam jecbflć i starać się do Piotrko
W/l... Za co, pytam się za co biedny po· 
gorzelec odbędzie tak (!::tleką. podróż i z cze
go tam żyć będzie? Wielu, nie mogą.c się do
czekać, posprzedawali swoje asekuracyj e za 
połowę rzeczywistej wartości; inni zaś mu
sieli wdać się w pożyczki u żydów na wy
Boki procent, który gospodarza na 15 mor
gach Ulusi w końcu zgubić ... 

maju, 8-ro w sierpniu, jedno we wrześniu; winszujemy ogółowi rolniczemu, który u
na 08pę troje- W8ZY"CY nie szczepiono. zna wszy putrzebę tego l'ouzaju pisma, daj~ 

Od l-go styeznia r. b., przy temże od- rtdakcyi możnośĆ do jego rozwoju i ci!!-
dziale otwarte zostało aml:>ulatoryjum, gdzie glych ulepllzeń_ 
się rozdają lebl·stW:l. pomiędzy godziną. 9J /2 - Wypadki w guberl1ii: 
uo 101/ 2 Z rana. Lekarz, z powudu bar- Od d, 26 listop. do d, 3 grlldu, było 5 wypadk6w 
dzo ucią.żliwych zajęć, na czas nieobecno-I nagłej Śmierci i zn~leziouo, dwa martwe ciata. Dnia 
ści lub choroby otl'zymał zastępcę. 4 grud, w m. ŁodZI, prllskl poddany R Weschle nde-

, A S rzył nożem mieszczanina F. Gajdę, w skutek czego 

Panowie, którzy możecie wplynąć na 
prz,yspieszenie wypłaty tych marnych kil
kuset rubli, uo was to, do w38zego serca 
się odzywam: pomóżcie nam, przyspieszcie 
wyptaty -a spełnicin uczynek mitosierny, 
wesprzt?cie nieszczęśli wycb, któl'ych wdzię
czność i uznanie do śmierci mieć będziecie! 

Pogorzelec. 

- statystyczne, dotyczące chorych przy 
drodze żelaznej lV oddziale lekarskim III. 

W roku zesztym, a pierwszym zorgani
zowania służby zdrowia przy drodze żela
znej War.- Wied. na prowincyi, zgłosiło się 
chorych o poradę w oddziale lekarskim III 
1917, w tej liczbie mężczyzn 911, kobiet 
435, dzieci 571. Niektórzy chorzy potrzebo
wali wizyt powtórzonych, z któremi ogól
na liczlJu lekarskich ezynnośei wyniosb 
2686. Swiadectw wydano 452, fi W tej li
czbie obsłudze parowozów 220; wyjazdów 
na, liniję od byto llO. 

Opl'ÓCZ tegl) podda.no rewizyi oczów pod 
względem bysll'ości wzroku, Daltonizmu i 
l:mzej ślepoty o;;ób 308. Zupełny D.\lto
nizm, ni też ku rzl1. ślepota. nie stwierdzona 
u żadnego ze zbadanych; tozrok kl·6tki zna
!eziyno u osób 24-ch, :J. z tych 19 czyta 
] I)lsze; wzrok dostateczny u 52-ch, z nich 
27 umiej:!cych czytać i pisać, wzrok silny 
u 232,ch, z pomiędzy których 104 można 
oznacl.ye przez 2, 21/ 2, u jednego dróżnika 
win'ok = 3 (bat:dzo silny). 

Czynn(),~ci felcze\'skich na tymże oddzia
le zu 10 miesięcy 425, w tej liczbie Wyjfl
zuów na liniję li8. 
Ludność na oddziale liI wynosi okoto 

1400 osób, llatmalnic wspólnie z rodzinnmi; 
przestl'ze!'l 67,4 wiorst.y_ 
,Nadzwyczajnych wypau.ków rok ubiegły 

nIe uostarczył; kalectw wl~kszych (urwanie 
slopy) i mniejszych 3, (zgniecenie pHlc6w 
u nogi i urwanie jednego palca 1). Zmarlych 
byto 27, w tem na btonicę dzieci troje w 

., ten ostatni umarło-Dnia 6 grud. we wsi Strzały pow_ 
_ Biblijografija. noworadomskim, sześciu nieznanych ludzi napadło na 
W dalszym ciągu wydawniutw Wilel}- dom włościanki J, Stawisrikiejj pobiwszy ją silnie i 

jej córkę, zabrali 11 rg. 20 kc.p, i rzeczy na 50 fS. 
skich Orzeszkowej i S-ki, wyszty dwie Dwóch z nich podejrzanych w napadzie, areszto
ksią.żki: "J.llatki i j(a1'micielki" przez A. Skór- wano. 

k~wskiego . z Medowatej. i--", Widma", po- - Listy od f:łedakcyi. 
Wjeść samej wydawczYDl, Ebzy Orzeszko-l - Panu F. Su'iderskl'eml6 UJ lW;:urowie, Wiersza 
wej. Jedna i druga rzecz wart~, aby się "Do braci szlachty" na, now~ rok, nie wydrukowaliśmy 
znalazły w ręku wszystkich; dlatego to pm- ! z p:zyczyn, od nas U1el.aleznych: ~s. J 5 oddaliśmy 
oBiemy na nie zwrócić UWilO'ę naszych i gdzl,e ?~lezy, .Adwokat ,Mł~dowsk, .m.leszka przy ulicy 
<:>, • , b • I KahskleJ, w domu W-ej MlChaleekIeJ. 
czyte.IUlków', choClaz krótką. następuJą.C[~ - Panu M, H, 8. UJ Bieżttniu. Powieść mogliby-
wzmIanką. śmy drukc)\vać w dodatku książkowym. Do felijetonu 

_ Matki i Klll'micifllki J'est to dziełko w przeznnczn~y kr6~iuchne tylko nowelki. ,"Okr~szya" 
. . . ' , . drukować me będZIemy, z przyczyn od nas U1ezaleznych_ 

którem autor opJemHc slll na praw:1ch sumle- - X. Stamirowskiclnłt UJ Wa"tkowicaclt. Rs. 4 k 
nia, religii i moralności, na prawach przy- 40 za rok ubiegły odebraliśmy. • 

rody, fizyjologii i hygieny, wymaga od ko
biet naszych, by sa.me karmiły niemowlęta, 
dowodząc niegoloslovrnie, że wyłamywn, 
nie się z pod jarzma tego obowiązku, nie 
strns:l.llpgo Zl'esztą, pociąga za sobą. cały 
szereg złych i zgubnyeh następstw, bezpo
średnio dla niemowlęcia i jeg() matki, po
średnio dla rozwoju spolecznego narodu. 
Twierdzi on, że "karmienie niemowląt pier
sią wl'amej matki, jest naj pierwszym, naj
świętszym i najwznioślejf'zym tejże obo
wiązkiem, że jedynie tylko pokarm matki, a. 
nie mamki, nie krowy, nie oślicy i t. d., jest 
wlnściwym dia dziecka pożywieniem. Au
tOl' twierdzi dalej, że karmienie jest spra
wą wielce kOl'zystn:h dla ustroj u rodzicielek 
i wyczel'pawszy wszelkie dowouy, WSZelkie 
~ll'gumcnty popierają.ce jego tezę, ucieka się 
aż do obietnicy, że mutki karmiące swe 
dzieci... pięknieją. Słowem robi co może, 
by trafić do wszystkich umysJó"" do eerc 
wszystkich. Serrlecznie też pracę tę pole
camy kobietom naszym; winna się rozejść 
w tysiącacu egzemplarzy, powinna zualeźć 
się w ręku każdej niemal umiejącej czytać 
niewiasty. 

- "Wium!\" - to istne widma idei, 
wykształcenin i wychowania, widma lu
dzkich post!l.ci. Treść tej ksi!!-żki jest pra
wdziwą.; prawdą IV niej każde słowo, rys 
każdy, a choć wielce tl'agicznych, dramaty
cznych sytuacyj ezukać tam napróżno, nie
mniej obrazy i sytuacyje w niej przedsta
wione wzruszają. głębiej, rani!!- boleśniej, 
bo nie są. wyjątkowych jednostek losem, 
ule losem całych mm', całych uboższych 
warstw narod.u. Niema tam widoku łach
manów i nęuzy, ale jest obraz cicllllgo u
bóstwa, pełnego ofial' drobnych, ale ciq.
głych,-niema zbrodni i występku, ale jest 
kilka istot młodych, zmarnowanych nie wsku
tek braku oświ:ilty, ale wskutek oś,,,iaty źle 
nabytej, nie kierowanej, na los szczęścia 
nabytej. Bo ci, co czuwali nad niemi, ży
cie ciężkiej pracy święcili, by dzieci swe 
wyksztaŁcić-ale ... praca tn znjęła im wszy
stkie chwile, nie zostawiJ'a na nic cznsu; 
ztąd też to wszystko tt\k dziwnie się tum 
plącze-tak dziwnie, a jednak tak natural
nie i popr(ls~u, że inaczej byc nie może, bo 
tak być musi... E. D. 

- ZWl'acamy uwage naszych czytelników 
na 53 numer llPmwdy"-llrtykuł ;.Rez złu
dzell". 

- Tabela li:stów zastawnych Towarzy
stwa K.1'eclytowego mia8t,t Łodzi, wyloso
wanych IV dniu 8 (20) gl'Udnia 1881 r. 

Listy zastawne seryi I-ej. Losowanie 15. 
Listy zastawne 1,Ot ° rublowe: ~~M 4, 145 
295, 415, 418, 413. ' 

Listy zastnwne 500 rub10we: ~X! 210G, 
2117, 2157 2235, 2266, 2388, 24.50_ 

Listy zastawne 250 rublowe: N!.\! 4013, 
4062, 4166, 4174, 4188, 4280, 4282, 4405, 
5460, 4631, 4660. 4717, 4786, 4820, 4825, 
4846, 4852, 4871, 4932, 4950, 5239, :1214, 
5514, 5562, 5892, 5938. 

Listy zastawne 100 J'Ublowe: NM 10091, 
10J 28, 10155, 10160, 10189, 10260, 10102, 
10464, 10501, 10527, 10578, 10784, 10897, 
10898, 10900, 10904, 10946, 10965, 11012, 
11227, 11238, 11336, 11448 i 11462. 

Listy zastl\\Vne seryi II-ej. Losowanie 10 
Listy zastawne 1000 J'Ublowe: MM 642, 6721 
923, 963, 1073, 1271, 1400, 18::19, i 1992. 

Listy zastawne 500 J'Ublowe: MM 2572 
2913, 3004, 3009, 3107, 3356, i 3491. ' 

Listy zastawne 250 rublowe: MN 6401, 
6546, 6549, 6791, 7103, 7187, 7265, 7279 
7316 i 7482. ' 

Listy Z:lstawne 100 rublowe: !'1~N! 11518. 
11575, 11788, 11890, 12130, 12449, 12480 
12719, 12789, 13131 i 13237_ ' 

Wyplata należności za powyższe listy za
stawne, dopełnianą. będzie w kasie Towa
rzystwa i banku handlowym w Warsza
wie, poczynając od dnia 19 kwietnia (1 ma
ja.) 1882 r_ 

Listy zastawne sel'yi I ,ej przedstawiane 
do zapłuty, zwracane być winny z jednym 
kuponem, a listy seryi II-ej z 6-cill kupo
nami. Nominalna wartość brakujf!cych ku, 
ponów potr1łelln~ b~dzie z należności za, 
listy. 

Na ż:!d!\nie właścicieli listów wylosowa
nych, zapłuta za takowe może hyc:. dopeł
nion[~ przed dniem 19 kw;etnia. (l maja) 
1882 l'., za potrlłceniem dyskonta \V sto
sunku pół od sta na miesią.c_ 

Listy zastawne po upływie 30-tu lat, II. 

kupony po upływie 10-u lat od daty ich. 
płatności, ,trac!!- swoją wartość. 

Ozy ja też grzeszę? 

Czy ja też gl'zcszę? powiedzcie pl'Osze. 
Gdy wial'ę w 11I,lzi w mclU SCI'CI1 nośz'2, 
Gdy wicrzQ w jllS11'l mc idcały, 
<,}dy tl\k'l lIfn1ś'; nieba mi dnly. 
Ze chlJci~i. niCl'az " chll.llzie, glorłzi<" 
\Yiecznie buduję zllmki na lorltic, 
MO:lc pytaniem meru was 1'0zAmicsz\l, 
Powiedźc'c jednak - czy ja tem grzeszęi' 

, I) Jeden z ul'zQdników dl'ogi żelnznej z \ryp:ulku 
Slrneił życic, lecz to minio miejGce nie pl'Zy drodze 
zclazncj i nie podczas z:\jęć, a wskutek wYP:Hlnięcir. 
z bl'yczki, 

- Pocieszający fakt. Przeu rokiem za
czą.ł w ychod.zić w vY ar~zn wie "K ury j el' 
Rolniczy", pismo w l'olhaju "Gospou<ll"za" 
TOl'lJIlskicgo, pl'zeznaczone pl'7.ewltżnic dla I 
dl'uIJJJiej.szych wJnścicieli ziemi, oraz oJ1cyja
listów flll'warcznych. Rcdakcyja w;\~ 51 
z roku zesz tego, w futy kule p. t. "Po co 
w.lJdajwIIJ XIlI'!Jjel'!J.". przyznaje, że dozn:!.! 
on natl~pothie lI'anego powodzeniu, tak, że 
byt jego skutkiem WZl'ostu liczby pI'enumc
ralorów, ~fanl)wc7.O zostal znpc,,,niony. 'Vin
szuj,-'my zalcm rcdakcyi, :l jeszcze wi~cej 

<;2y jA też gI'ZC,l.ę, .idy sCJb;e roję, 
~e pl'acą szcz~śr:ie zApcwniQ swoje, 
Ze i uZlIIlllie znajd~ li ludzi, 
Bo tl'ud wsp6JczlIcic pe ..... no obudzi; 
.\ gdy senlecznie zbratam ·sip z niemi 
Znajdę z ll\twością zczęście-nR ziemi'. 
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Wi~c zn6w s pytaniem do was pospiesz!!, 
Csy ja nie błlldz~? czy ja nie grzesz!}? 

Czy jA też grzes?ę? powiedźcie szczerze, 
Gdy stale w przyjaźń prawdziwlI wierzę, 
Gdy pewny jestem, że WŚ1'6d niedoli 
1,'rzyjl ciel zginąć mi nie pozwoli, 
Ze b1'lltnią pomoc poda mi wtedy, 
I nie opu~ci, aż wyjd~ z biedy; 
Choć si~ tli myślą serdecznie cieszę, 
Powiedźcie jednak: czy ja tem grzesz II? 

Czy ja też grzeszll? gdy w swe m ml\rzeniu 
Nie daj~ łatwo ucha zwątpieniu; 
Gdy wiel'zll mocno, iż miłość szczem 
Poczciwem sercem nie poniewiera; 
Że jest i dla muie szczl;lście w miłości, 
Że mog~ marzyć o wzajemności ..• 

I Pr6żno - zwątpienia w duszy nie wskrzeszq, 
A jednak ... może tern wlaśnie grzesz~. 

Qzy ja nie grzesz~, gdy myślll sobie, 
Ze kiedy wreszcie odpoczu~ w grobie, 
To dobra pamięć po mnie zostanie: 
Że za me trudy i przywiązanie 
9dpłacą ludzie choćby wspomnieniem ... 
Ze wdzi~czność nie jest tylko złudzeniem ... 
O m6wcie prędzej! niech si~ pocieszę, 
Że choć tym razem wiarą nie grzesz!}. 

Bożydm". 

LISTY Z POWIATOW. 

Łask 13 grudni" 1881 r. 

Urzl\d pocztowy.-Kości6ł.-Cmeutarz.-Przekupnie. 
Porządki miejskie. 

:' Tomy całe nieledwie utworzyćby można 
z różnego rodzaju skarg i wyrzekań, po
jawiających się w prasie, na urządzienie ko
munikacyi pocztowej po naszych 8zosach. 
Czy różne te zażalenia i skargi zostaly u
względnione-wlłtpimy; niejednego jednak 
człowieka dobrej woli skłonily one do udo
godnienia podróży osobom, zmuszonym ta
kową odbywać karetkami pocztowemi. 
W!!zelkie też vr tym względzie usiłowania, 
nie jako reklamę, lecz jako uznanie za
sługi notować należy. 

Od pewnego np. czasu nasz urząd po
cztowy, z dawnej siedziby przeniesiony w 
inne o kilkaset kroków "ięcej oddalone od 
rynku miejsce, zawiesił w środku miasta 
5krzynkę do wrzucania listów, a dla prze
jeżllżnjących karetkami i ekstrapocztami, u
rządził w swoim lokalu zupełnie osobny, 
obszerny i odpowiednio umeblo \'l" any pokój, 
gdzie wygodnie spocząć, a w zimie dosko
nale ogrzać się można. 

Odtąd więc podróżni, mając tak wygodne 
i ustronne schronienie, nie potrzebujlł już 
wyczekiwać na odejście karetki w oddalo
nej restauracyi lub zajeździe, co zwłaszcza 
dla kobiet, wCl\le nie było pożąda nem. Obok 
tego udogodnienia uczyniono jeszcz~ inne: 
każdy mianowiCie podróżny wysIadłszy 
wprost z karetk;, na żądunie, dostać mo~e 
gorącego i smacznie przyrządzonego poslł
ku, herbaty, kawy i t. p. Dogodność ta
kiego urządzenia łatwo pojmie każdy, kto 
podróżował karetką lub ekstrapocztą, szcze
gólniej w zimie, przez cały dzień, bez go
dziwego pożywienia i nie maj~c się gdzie o
grzać. Przyjemnie mi zaznaczyć, że zasłu
gę powyższych udogodnień należy przypi
sać p. Radzikowi, miejscowemu poczhalte
rowi. 

T y D Z E 

trudno wreszcie doszukać jakiegoś innego 
pocieszającego objawu. "Wszystko tak jak 
było, tylko l'ię ku st:uości trochę pochyli
ło". Czy taka absolutna stllgnacyja w na
szem życiu jest dohrą. - wątpię; lecz nie 
chcę się obecnie pt'zyczyn jej dobadywać. 
Wybaczcie więc, że niewiele posyłam wam 
nowości. Zaznaczę chyba jeszcze to, że od 
pewnego czasu wysiłkiem i zabiegami na
szego księdza dziebna J abl kowskiego, 
ze wszech miar zacnego kapłana, sta
rożytna świą.tynia nasza, dominująca n!ld 
miastem, na wewnątl'z odrestaurowltDą zo
stała o tyle, o ile fundusze starczyły; wiele 
jednakże pozostaje jes7.:cze do uskutecznie
nia, o co ustawicznie szanowny ksiądz pro
boszcz nasz stara się i nad czem wciąż deba
tuje. Potrzeba jeszcze bowiem dość znaczne
go funduszu na odświeżenie ołtarzy, poło
żenie nowej poeadzki i wewnętrznp. upi~
kszenie świątyni. Działalność jednak nasze
go dziekana, nie ogranicza się na tern, ale 
dba on i o duchowe zdrowie swych para
fijan, kształcą.c umysły wiejskiej dziatwy 
w dnie na. to p :zeznaczone. 

Skoro mowa o kościele donieść mi wy
pada, że od niedawnego czasu, podczas no
wych wyborów, jednogłośnie wybranym 
zostul na prezesa dozoru kościelnego pan 
W. Kręski, właściciel obszernych dóbl' la· 
skich, osobistość odznaczająca się sumien
nością, akuratnością. i energiją.. Przy u
dziale więc takiego prezesa, powinniśmy 
mieć nadzieję, że usiłowania ks. dziekana 
J abl ko,nkiego, u wieńczone zostaną pożą
danym skutkiem. Rozpoczęto tu r6wnież, 
z funduszów składkowych, budowę parkanu 
w nowo obranem nn. cmentarz grzebalny 
miejscu; dotychczasowy bowiem okazał s ę 
zaszczup!y. 

Przychodzi mi nareszcie pod pió.ro je~ 
szcze jedna pożądaml. odda wna. zmJana w 
naszem mieście. 

Oto od pewnego czasu, z przybyciem no· 
weO'o Naczelnika Powiatu, wzięto w wię
ks~ nareszcie kuratelę pt'zekupniów, któ
rym najsurowiej zostało wzbronionem, chwy
tanie w drodze do miasta przybywają.cych 
na targ ze spożywczemi produktami, weo
ścian. Tym sposobem znacznie ułatwiono 
targ takowych miejskiej ludności chrze
ścijańskiej. "Widzieć się także daje prze
strzeganie większego porzą.dku w czasie 
tygodniowych targów i usuwanie z trot~a
rów, wozów i bl'yczek, przez co możliwe 
jest swobodne przejście, czego dawniej nie 
było. Słusznie również usunięto dalej, znaj
dujące S1ę dawniej tuż pod kościołem, targo
wisko bydlęce; należałoby tylko jeszcze u
usunąć ztamtąd kilka prosperujących do· 
tychczas szynków. 

Jeśli do powyższego dodamy. że się na
reszcie zdobyto na jakie takie oświetlenie 
miasta, to już i wyczerpany materyjał do 
niniejszej korespondencyi 1). 

J. K. 

t) (Przyp. Red.). Jakto? tylko tyle o szynkach? 
A toż to jeden z najważniejszych przedmiot6wl 
Wiele też może być szynk6w w Łasku, a wiele 
szk61? Ilu mieszczan umie czytać, a ilu się upijać? 
'Wiele jest tajemnych szynk6w, opr6cz tych, które plo.
cą, konseusa? CZi i kto temu przeciwdziu.l'a: kościół, 
dw6r, urz'łJ akcyzny-czy nikt?,. 

Z Cz@stochowy. 

Produktów wiejskich nie tak trudno by
lo dostać, bądź to na rynku, bądź w skle
pach;. ryby znś, kupcy Msi (izraelici), po 
większej części eprowadzają z okolic Lu
blińca w Prusach; nasza bowiem Wnrta 
nie obfituje w szlachetniejsze gatunki. 

Dzień wigilii Bożego Narodzenia stał 8~ 
od jakiegoś czasu u nas dniem "peregry
nacyi bardzo dobrze życzących". Całemi 
gromadami chodzą. oni od domu do domu 
z życzeni~,mi swemi i, jakto łatwo się do· 
myśleć, coraz w lepszym humorze. Nie 
PI"Zeczę, że to jest piękny zwyczaj składa
nia sobie wzajemnie życzeń przy łamaniu 
się opłatkiem; jednakże coraz widoczniej 
ów tradycyjny opłatek służy za pretekst 
chwycenia "czegoś" w lakomy żołądek i 
"przepłukania" wiecznie spragnionego gar
dła; geównie zaś jest to sposobność do wy
głaszania nieznośnie nudnych mówek, któ
remi okolicznościowi oratorzy do uprzykrze
nia nas Z::tBzczycają. 

Dowiadujemy się z pewnego źródła, że 
nnstąpil'o już pozwolenie na wyasygnowa.nie 
ośmiu tysięcy rubli na drogę brukowaną., 
wiodącą przez nową ulicę, wytkniętą około 
domu p. Bielawskiego i drukarni. 

Ulicą tą. nawet w przyszłości nie więm 
czy będzie kto jeździł; prowadzi ona bo
wiem tylko w pole; czy więc nie lepiej by
łoby zają.ć się drogą. około Farnego kościo
ła i innemi, o których w jedn~j z poprze
dnich korespondencyi wspomniałem. Do
prawdy, trudno nawet przypuścić, ażeby 
w tak opłakanym stanie pozostawały one na
dal. Tak, nie chcę uwierzyć w to, ażeby 
nasza municypalność, tyle dbają.ca o czy
stość (!) naszego miasta, więcej tożyb sta
rania na dmgi nowe i nieużyteczne, niż te, 
co są niezbędne do codziennego użytku. 

W zeszłym roku mieliśmy rozrywkę zi
mową, bardzo miłą. i nawet pożyteczną. dla. 
nll.Szego zdrowia - ślizgawkę na sadzawce, 
w ogrodzie pana Getra; brakowało jej je
dnak wielu dogodności. Te braki nasunę
ły niektórym ludziom projekt, który dla. 
naszych amatorów - łyżwiarzy stanowić bę
dzie przyjemność, a przy naszych wie
cznych nudach-rozrywkę. Pan W. zajl!
wszy się tern energicznie, urzą.dził ją. z pe
wnym smakiem i porządkiem. Nie będę 
się rozwodził nad dogodnościami, jako to: 
kontramarkarnią, muzyką, wypożyczalnią 
łyżew i foteli na sankach; nadmienię tyl
ko, że ci, którzy narzekają na brak ruchu, 
powinni zwrócić uwagę na tę rozrywk~ 
pl:zynoszącą. prawdziwą korzyść" dla zdro
wm. 

Dnia 15-go grudnia odbyło się wreszcie 
przedstawienie amatorskie: koncert połączo
ny z deklamacyją i teatrem. 
Każdy koncert u nas, chociażby wyko

nany przez artystów, niewiele zwykle ścią
ga publiczności, - cóż więc powiedzieć o 
koncel"cie amatorów? Tak się też i obecnie 
stało: niewielka garstka słuchaczów cier
pliwie musiała dosiedzić do końca przed
stawienia. Uderzył nas szczególniej wyją
tek z "Halki" naszego nieśmiertelnego St. 
Moniuszki, niemi le jakoś obijający się o 
nasze uszy dla wielu powodów ... 

Jakkolwiek wogóle przyjęte jeat, kłaść 
zwykle pewien urok i pochwały na gr~ 
amatorów i przedstawienia amatorskie -
to jednak winny być one ujęte w pewne 

Przy sposobności zaznaczę tu i dnigi po
cieszają.cy fakt - że koreEpondencyja po
cztowa obecnie doręczaną jest mieszkańcom 
regulm'nie i (co nie wszędzie na prowincyi ŚwilltO.- Ceny produkt6w.- Nasze bruki. - NaSZA ty-

żwiarnia.- Nasze koncerty. 
eię zdarza) nie jest kontrolowanI!. W pra-

granice wykończenia i wypracowania. Tym· 
czasem ostatni nasz koncert amatorski, po
mimo wzniosłego celu i odurzają.cych ka
dzidek w "Kuryjerze Warszawskim" po
mieszczonych, smutne wywarł na nas wra
żenie. Zmuszony jestem przeto położyć pi6-
ro, które wbrew są.dom kompetentnych i ... 

wdzie niegdyś i w f.Jasku znajdowali się Święta nadeszły i ... przeszły. Różniły się 
malkontenci, sarkający na zbytnią cieka- one tylko od poprzednich wygórowanemi 
wość panów urzędmków pocztowych w za- cemu~i w.szystkic~ prod.u~tó,:. I?la wlado
znajamianiu się z cudzemi sprawami, w po- mOŚCi ogoJu podaję mmeJ WlęceJ nast~pu
staci wtajeruniezania 8ię w treść niektórych jq.ce ceny. Masła funt 421

/ 2 kop., śmIeta
listów, lecz p. Radzik zdołał to usunąć Bt:l- ny kwarta 24 kop., g~zybów suszonych funt 
nowczo i obecnie pod tym względem panu- 50 kop., kwarta olejU 40" kop., cukru rą
je wzorowy porządek. Radbym, aby i ~nne ba,nego funt 221/ 2, szynkI funt 27-30 k., 
drobne urzędy pocztowe w naszej gubernii, r.fby: ż!we: szczupak'a funt. 371

/ S k.op., kar: 
poszty za powyższym przykładem. pta 1 lIDa 35 kop., karaskJ, okome, płotki 

W sród ciszy życia nllszego partykularza, i inne 20 kop. funt. 

prawdzie-pisać nie jelit zdolne. Q. 
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Kolekcyja potworów. 

Badacze moralności społcczeństw', Z\vra
cając uwagę nn. rodzaj spmw, rozpatl'Y":3.
nych przez sądy kryminalne, z ostatmch 
w ubiegłym roku posiedzeń naszego sądu 
okr~gow0go, wynieśliby zbyt smut.ne wyo
brażenie o stanie moralnym nasze~() Jue u. 
W dniach 19, 2], 22 i 28 gmdnia, na la
wie podsądnych 7,llsiadali przestępey nie
zwykłych kategorYJ: mężowie i żony, tru.
jący swoir.h maŁżonków; dobrzy znajomI, 
mOl'llujlCY jedn'lgo z pomiędzy siebie ~a 
brak wprawy w rzemiośle przywJn.~zczama 
sobie cudzego dobra; wreszcie matka oskar
żona o pozbawienie żyl!ia cztero-leiniego 
dziecka. Nigdy dotąd, w tak krótkim czu
sie, sąd nasz nie wydał tylu tak trudnych 
dla sędziego, a zarazem tak su\'owych wy
roków. 

Chociaż pobieżnie opowiemy każdą z tych 
,spraw, - tern więcej, że w każdej z nich 
znajdujemy epizody, zasługujące na głę
bsze studyja. 

Pierwsza była sądzona sprawa mieszkan
ki osady Rzgowa, powiatu łódzkiego, Fran
ci:szki Makiewicz, oskarżonej o otrucie mę
ża. Przystojna jeszcze dzisiaj, 34-letnia 
"pods~dna, wyszła przell 17-tu laty.za mll'ż; 
w piątym rOKU malżeńskiego pożycIa, m li: 7. 
zaparli na wielkg, chor'obę; wówczas troskh
wa małżonka opuściła go i zaczęła prowlt
dzić wesołe życie w towal'Zystwie różnych 
adoratorów, a chory mąż udał się pod opie
kę swoich rodziców. W ciągu lat d wun{1,
stu czuła małżonka nader rz:tdko od wie
dzala chorego; nie troszczyla się o niego 
bynajmniej. Kilka lat przedtem, połączy
wszy się z jakimś młynarzem, miała ocho
tę, jak chodziły wieści, wyjść za niego za 
mąż, ku czemu żyjący jeszcze mą.ż był na
turalną. przeszkodą.. Otóż 5-go lipca r. b., 
około 8-ej rano, podsą.dna odwiedziła dom 
rodziców męża i zapytawszy ó1ię, co robi jej 
mąż i czy jadł już co, po odebraniu prze
czącej n[\, to ostatnie pytanie odpowiedLi, 
wyszła niby do swojego domu, - przyrod
nia siostra chorego zauważyła jednak, że Ma
kiewiczowa, zamiast ku swojemu domowi, 
skierowała się do połączonej jednym da
chem z domem komórki, w której przl\z 
lato przebywał jej mąż; n:lstępnie w ln-bt
kim bardzo czasie wbiegła znf.w do domu 
~wiekr6w, zabrał:!. zapomnianą. robotę i po
biegła tym razem już ku swojemu domo-

T Y D Z l E N. i 

WI. Niebawem, w kom6rce chorego roz- zbyt kompt'omitują,ce urzędnika, choćby naj~ 
legł się niezwybły krzyk. Kiedy sio- ni ższej kategoryi. X. 
stra Makiewicza, z początku sama, ft, na-
stępnie z sąsiadką, wesdy do komól'ki, cho-
ry wil' się już w boleściach i krzyczał: 
brznch! brzuch!.. Na :capytllnie siostry, czy 
mu żona nie dala czego, odpowiedział sła
bym już głosem: l1gorzałkjl1. Następnego 
dnia umarł. 

Sekcyja dokonano. na nieboszczyku, wy
kazała silne zapalenie kiszek i żol'ą,dka; 
analiza zaś chemiczna, jakkolwiek nie uja
wnił;t obecności w żołądku i kiszkach ma
teryi tl'Uhcej, znalazhl jednak: na koszuli 
zmarłego dw;s plamy, wygryzione przez 
kwas siarczany, podobną plamę na brodzie 
nieboszczyka, oraz nadmiar soli siarczanych 
w żołą.dku. 

W obec takich danych, biegły lekarz 
pl'zypis~ł śmierć zapaleniu kiszek i żołąd
ka; nie mógł jednak o!n'eślić prqczyny, 
jaka wywołała to zap[\,lenie. Sąd zaś, opie
rają.c się na przedśmiertnych objaśnieniach 
zmal'lego, zeznaniach świadków, wy jaśnia
ją.cych stosunki małżonków Makiewiczów, 
jak niemniej na zeznaniu pisarza gminne
go, któremu podsądna, po zaaresztowaniu 
jej, przyznata się do otruci[\, męża-skazał 
Franciszkę Makiewicz na pozbawienie wszel
kich praw stanu i zesłanie do ciężkich ro
bót bez terminu. 

Niewymownie przykre wrażenie robiła 
na nas roczna najwyżej, zdrowu i wesotn. 
dziecina, spoczywająca na rękach podsą.d
nej w czasie sądzenia @prawy; posłużyht 
ona może ZI1. jeden z dowodów winy ~wo
jej matki ..• Co się jednak stanie z tą dzie
ciną, podczas kiedy matka cierpieć będzie 
zasłużoną. karę, do któt·ej ta niewinna isto
ta niczem się nie przyczyniła ?. Kto wie, 
może kiedyś na tych rączynach spoczną, ta
czki wyrodnej mut:':i, która daw~zy życie, 
nie będzie rr:ogła dać wychow[\,nia ... 

Zbyt gorszącem w danej sprawie znale
źliśmy zachowanie się pisarza gminnego 
Ol·dowskiego. Przysięga, zobowią.zują.ca 
Świ .... dka do zrzeczenia. się wszelkich osobi
stych pobudek wobec samej sprawy, nie
zupełnie, jak są.dzlmy, była uszanowaną.: 
zbyt jawnu zawiść przeciwko podsądnej i 
radość prawie przy opowiadnniu potępia
jących ją, okolicznrJści, każą. nam wierzyć 
ponieką,d podsądnej, że świadek nie zapo
mniał widocznie o odmówieniu mu przez 
nią, względów, o które się ubiegaL Niego
dne to każdego uczciwego cztowieka - a 

LicvtaGYJB W [UbBrmi PiotrkowSlnej, 

- ,V d. 31 grudn. (12 styczn.), w urzędzie pow. 
piotrkowskiego, na 4-letnią dzierżawę dochod6w pro
pinacyjnych na gruntach włościańskich w poduchowo 
nym majątku Ścięgrza pow. piotrkowskiego, od roc:mej 
sumy rs. 7. 

- W d. 29 grud. (lO stycz.), na sprzedaż drzewa 
z rozebranego domn na. placu Janickiego w m. Piotr. 
kowie, od sumy 250 rs. 

- Tegoż dnia. we wsi Babek w pow. rawskim na 
sprzedaż kr6w, bryczki, pary koni, i stu korcy kar
tofli. 

- W d, J I (23) stycz., w urzędzie pow. rawskie
go, na 4·letnill dzierżawę dochod6w propinacyjnych w 
poduchownym majątku Budzisze,,'ice, od sumy 11 rio 

rocznie. 
- W d. 25 stycz. (6 lut.), w Ul'zędzie okręgu le

śnego w Piotrkowie, na sprzedaż 120 mOi'g6w lasu w 
pow. błońskim, leśnictwie Niewogntskim, od Bumy 
3001B 1'8. 75 k. 

- W d. 11 (23), 12 (24), 13 (25) Btyez., w urzt
dzie okr. górniczego w Dąbrowie, na dowóz i dosta
wę r6żnych materyjał"6w dla zakład6w, fabryk i maga
zyn6w zacb. okr. górno w ciągu lBB2 r. 

- W d. 12 (24) stycz., w magistracie m. CZflstO' 
chowy, na 3-letnią dezillfekeyję plac6w i row6w oko. 
ło Jasnog6rskiego klasztoru, dw6ch miejsc ustępowych 
przy miejskim ratuszu, a tnkże knnatu w alei Panny 
Maryi, od sumy rocznej 150 rs. 

- W d. II (2~) stycz., w urzędzie leśnictwa Gi
delskiego we wsi :Niesulewie, pow. noworadomskim, n, 
sprzedaż drzewa powalonego przez burzę, od 8umy 
439 rB. 49 k. 

00 REDAKGYI. 

Z powodu zbliżającego się terminu 
składania przedpłaty na HTydzień" na 
rok 1882, redakcyj a uprzejmie upra
sza szanownych prenumeratorów o ła
skawe wniesienie prenumeraty należnej 
za kwart:tł pierwszy t. r., oraz zale
głej z kwartałów ostatnich roku prze
szłego. 
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"Rajchman i Frendler" 
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MOSKWA "Mała Łubianka, dom Obidinoj: :Ił 

C llmz Piotrkowska 515: ::p 
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podawać ogłoszeUJn do gazet krajowych, j'lsYJslnch l ~agraniczuych """ 
utwon.yło reprezentacyją. swoją u Pana ' ., 

ADOLFA KAPŁAN 
W Sosnowcu Katowicach g/Szl: 

;p 
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kt6ry ,,'szr.lkie anonsa do pomienionych pi"~lJ przyjmować będzie według:;p 
taryf rc',lnkcyjnych, » 
W~V~W~~~~, ~~~WYb 
(R i 1'r. 9075) (3-~) 

I rocznikUw n.łosów w opra-I 
wie IV r6łskórek po rs, 3 i Ty~! C tlltst kę ou nosa, znalezioną na miej-

. g~(hllł;;:", 1ł.omansó,w l , BCOW}'IU Cmentarzu, można odcbrnć 
OWIeŚCIS l"oczmk6w w oprnwle pO. " . 

Ul kop, 50. WilIdomoŚĆ w obu kSię - l'" Reda~ c) l . (l- l) 
gar~iach miejscowych. (0-4) 

Zaproszenie do przedpłaty b) Opisów sławnych proce-
Ila rok 1SS:!. sów kryminaluych i cywilnych, na tle 

W
. historycznem wieku, w kt6rym miały 

( ydawlllctwa rok X). miejsce, 

GAZETA SĄDOWA 
c) Rad prawnych, oraz przez; 

rozwinięcie rubryki prawa publicznego, a 
w szczególności prawa międzynarodowe
go. 

WARSZAWSKA Redakcyja oczekuje i liczy na skute. 
dąży do rozszerzania zdrowych 'l' Ć ra- czne poparcie obywateli" kt?ry~ letY ' na 
wnych w k t ł el I p ~ęt P h sercu potrzeby naszego piśmienmctwa 1'1'0-

wy sz a c l~ZyC l w~rs .wac góle a prawnego w szczeg6lności. 
naszego spoleczeństwa l do czymema za- ' 
dość pctrr.ebom aaszej praktyki sądowej. Przedpłata wynosi: 
Liczni wsp6Jpracownicy i I.;.orespondelici , . 
z kraju i zllgranicy, wypełniają wszystkie w :Warszawie \Z odnoszemem do domu) 
24 rnbryki, jakie na zllsadzie koncesyi r?czme :'\,6'50P6łroczme rs. 3, kwartal-
w Gazecien wprowadzone być mogły, z Ule 1'5. ' •• , , 
pożytkiem nictylko dla cr.ytelnik6w _ pra. w Kr6lestwle 1 C~sar"Vie (z przesył. 
wnik6w, lecz i dla każdego wykształco . ką pocztową) rocznie rs, B, p6trocz. r8. 
nego członka społcczeń~twa, kt6ry pa- 4, kwartał. rs. 2. , • 
mięta o swych obowiązkach obywatel. ": A

7
uts/ trYl rOCZUHl 15 g. w. a., połro-

ski ch. cZDle 2~' w, a., 
Nr. l)ytunia, nadsyłane do Rcda1;:- ~v Pl'~sach roczme 27 rok., p6łrocznie 

cyi (Grzybllwska ]f, 29), zllwiernjące kwe'113 /2 m . 
styje pmwn", napotykane w praktyce. Za nZbi6r praw i rozporządzeń l"Zlldo
hlldz'lce og,il,iej.,y interes, Radakc'yja ~ych \v Królestwie Polskiem obowią.zu
odł)uwiada w jednym z nnjbliższychjących z r. lSB:!n, IlIklIszami do nGaze
numcrllw. Ityn dołą.czamy, przetlplntn wynosi rs. l, 

"oN n:\clch, . dzącym rllo(u Rcdakcyja po- uiszczana przy prcnulUerncie za kw. l. 
stnllowil" i nadaL utrzymać juź isttlieją- Pl'enumel'ować można w ekspedycyi 
cc ruhry ki, n Ul rito rozszerzyć jeszcze gl6wnej nGazety Są<lowej \Vnt'sznwskiej ft 
progl'nll1 dla obszernej publiczności przez (księgarnia. M. Ol'gellll"lllldn w Warsza
dodanie: , lwic naprzeciw Kopernika} oraz we wszy-

n) Uy~ów biografic~nych ,st!ii o'1 księgnrninch i knnt~rach pism pa. 
zna kouutyclt IH'aWluków, pr7. ,~iczIlYcb., oraz na poczcie. (6-1) 
l .. r~,jowych i zngrłuticznych .,,,::--
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QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf ~~~NJ!;. I 
I Fabryka $I~ HURTOWO-DETALICZNY ~ 
er r:l» SKŁAD WIN ~ 

I KAMIENI nnSKICH:II ~ TO/WARÓW KÓtONUAI.NYCH I 
er ~ j ~ I C. SKORYNA « W. Zaleskiego i 
II: '-'V"arsza"W"a, J?ra€,a Nr_ 409 :I» ~ w Piotrkowie. ~ 
C Niniejszem mam henor zawiadomić osoby interesowane, że oprócz :I» ~ Poleca Nanę Amerykańską najlepszą na geczki i gaure. ~ 
.tli kamieni młyńskich, dostarcza wszystkie maszyny potrzebne do młynów: I i Cukier fabryki Dobrzelin w głowach i kostkach rafinowany, któregG II(L 
-... Walce ulepszonego systemu wszelkich gatunków, Aparata ma- gł6wny skład posiada na Piotrków i okolice, - ceny d\a kupców ~ 
.tli ~uety('zne, Eureki, czyli obl'uskacze. do zboża; Trieury, po cenie fabrycznej. J 
~ Wialnie do czyszczenia zboża i kaszek, Zarna ręczne i do ma- Wina wę,;ierskie z roku 1879 i 1880, wytrawne i Maślacze, na e Bzyn. Eabryka posiadając ludzi kompetentnych, podejmuje sil! ustawiać beczki i antałki • 
• takowe. Na składzie znajduje się zawsze wielki wybór kamieni ro· Maślacze z r. 1880, odznaczają się wybornym Bmakiem i są zda-
-... zmlloitych gatunków, świeża gaza szwajcarska w najlepszym gatunku, tne do dłnższego przechowywania. 

I pasy wełniane i rzemienne, oraz wszelkie przedmioty i maszyny w za- Wina stare kuracyjne, Bordowskie czerwone JUL oksefty i butelki 

""

kres m"lyn""""arstwa WChodz"ące'"c"eny""o ile m"ożna najprzystępniejsze. odleżale. 
Wina Szampańskie Monopole wprollt z lleims, posiada .kład 

na Piotrków i okolice. 
(B. i Fr. 8437) Herbatę firmy Mussatow, wyłączny sklad; Herbata ta oznacza się 

wyborowym smllkicm i pięknym aromatem; przytem posiada na 

Lekcy je składzie Herbatę Braci Popowych, OrJOWIl i Muszkata. 

ZAKŁAD 

Budow lauo-Stolarski 
Poleca Bakalije świeże w wyborDwych gatunkllch. (0-6) 

POLSKIEGO JĘZYKA 

"RODZINA". Jest pomieszczenie Nagrody rs. 151 
i Litera.tury 
Wiadomość w redakcyi .Tygodnia". 

(0-16) 

Nierucholność 
Zawiadamia Szanowną Publiczność, na zimową paszę w dniu 13 b. m. w przejeździe_ 

że z dniem 20-m listop. zmienił Majstra, I Bogdanowa do Piotrkowa, 
i że nowozaangaiowanemu powierzył dal- dla 150 owiec, lub 20 sztll.k młodociaue- zgubion1\ została waliza, w której byZy 
sze kierownictwo Fabryki. Zamówienia go bydła. ubranbl. księze i krzyż ka
wszelkie i wypłaty, tylko nowo- Wiadomość u W-go Chotkowskie!!,o nonicld. Znalazca zechce lIię zgłosi\! 

1f Piotrkowie pod NI 452/161, składają.- przyjętemu majstrowi Szano- "Dom rolniczo-handlowy w PiotrkoWie"'1 do Redakcyi "Tygodnia", lub do Probo-
Clio Bię z domu masiw murowauego fron- wna Publiczność powierzllć l'aczy, który (2-1) szcza w Bogdanowie, za co otrzyDla na-
lOwego, o piętrze, z suterenami i facyj at- na to piśmienne upoważnienie posiada. grody rB. 16. 
kami, oraz z zabudowań gospodarskich Poleca się przytem II wyrobami " 
murowanych, będzie sprzedaną. pl'Zez pu- skład StolarIitwa wchodzącemi, sa któ- Gospoda.rz 
bliczn" licytacyję w sądzie zjazdowym rych tmałość poręcza. (0-5) 
w Piotrkowie dnia 3 (15) stycznia 1882 ~1lIIE Do dziSIejszego nume-
r. Licytacyja zacznie się od sumy 8424 es personnes qUI' d'<sl'l'er&l'n> pren- teOl.·etyc.znie i praktyczni. e wyksztalcoIlY., lll~ l'U .dołą.cza się arkusz 
r5. Niektóre silmy mogą. być pozostawio- L t:. l li' l . 
ne na hypotecc. Bliższa wiadomość u po- dre des leyons pal'ticuliereB de pOSIadaJą.cy !B: 5,000 kaplta u, poszuk~Je II-ty nowe orygmn neJ przes. 
pierają.cego sprzedaż adwokata przysię- conversatien et de lan- posady ad~lDl8tratora, lub rządcy Wlę- LUl:ławę p. t. "Podwójny ar-
głego Hipolita Gieguzyńskie- gue tranf,)aise vondront kszego majątku. . t t" 

d W " k' b' 'd bure d J'ournol Ty Adl'es: W. W. pOBte restante w Kiel- JS:J, go, w Piotrkowie, w omu yZDl le- len II a reslier ou au u Q. - h (3 1) 
wicza. (a-3) dzień". (0-16) eac. -

KAPSUŁKI i PIGUŁKI 
Z BROMKU KAMFORY 

Doktora Clin 
Lmt.retda faku.ltetu medycznego w Paryilt.-Nagroda Montyon. 

Kapsułki i Pigułki D-ra Clio, % bromku kamfoTY używają się. w chorobach 1łt"".o1~!lch, 
rrlt1sg01D!lch, w drJle."liwaścUlch .ęercolo!lch i dróg oddech01rych, o. az w nas l ę pllJll,cych. przypa.~łosClach: 
admie, bM,sennośvi, ka,dach 1ierwoU'!I:h, spazmach, pllllJjtac!lach, kakhUi:ar.h , epdcp'!lz,. h!l~tery" kan,:,ul
synch, Zawrotach głowy, zagłuszeniu, .gorączkach, migrenie, w chorobach p~chfrza ł drog urV/lowycll I na 
uspokojenie całego orgallizruu. . ' 

Należy wystrzegać się podrobienia, i kazdy flakon Jako gwarancya zaopa-
trzony jest w m';lrk=ł Cabryki, o~az podpis. Clin et Ci. i medalem nagrody Montyon. 

Nabywać mozna w Paryżu u Chn ot Cie u!lca Rassyna. .N:. 14. . ., 
W Piotrkow ie s kład główny u Pp. Gamp~ SoclIołowskJ I Spka, gdzie tnaJduJIf si~ jedno
cześnie pigułki żala.zno d-ra Rabuteaa. 

Pigułki Żelazne D-ra Rabuteau 
Laureata Instytutu Francyi. 

Pigułki żelazne Rabateaa s~ pokryte cukrem. . 
Liczne studya. dokonywa.ne w szpita.lach przez pro(assor6~ fa.kultetu I,>8.,rrzklogo wykua.ły 

6ta.nowcz~ sknteczno§ć pigułek telllznych Ra.b-.lteau w następujfJ:eych słabo~C1aeh: bl~d~IJC!l, b~:-. 
krwistoici. w ut1'UtILch krwi. Ul o.gólJllfj ItielJlOcy, w.ycieńc;e1Iiu, . w reko~1Dale,c~/lc!ll, tv .labolClaclł dZlec, 
i wszystkich w ogóle niedotnagania.ch spowodowanych. hrakt~N~ k'!'lCl. . . . • 

Pigułki żelazne Rabuteau nie ezernią z~buw, uaH SIQ trawIc najsłabszym osobom, UlG 

powodując obstrukcyi. . ' _. 
Kuracya żehll;~a za. Ro.moc~ pigułek: Ra.butellu uzywana., Jest bardzo o6zcz~dną, stanoVl J 

ona. bardzo m..Jy wyua.tek UZJónma. • . 
Należy wystrzegać się podrobień, i na wszysikich .nakonach plguł~k zela

znyeb doktora Rabuteau, znajduje się jako zabe2:pieczema marka cabrT~kiPOd
pisem Clin et C,· i medal nagrody Montyon. _ 

Nabywać można w Paryżu u Clin et Ci. ulica Rassy?~ Nr. 14-
W Piotrkowie skład główny u Pp. Gampf, Soczolow~kl I Spka. 

Redaktor i wydnwclI Mirosł'aw Dobrznński. 
- ---

.lI;08110JleBO ll;en8ypolO W druhrni F. llel chnt01ukiego w Petr<,kowił • 
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