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w domu W -go Micbelso-I Prenumerata przyjmują w Piotrkowie' muro Radakc:yi jobie księ/l,·arnie. W Cz@sto,
chowie .Nowa księgarnia, M. Pacewicz i Koliński" - i pr6cz tego:
na obok Magistratu. - Ogłoszenia przyjmują: Redakcyja, - obie- w CzęslocbOWH) W. ZielIński.
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'IV

Radomsku

w Rawie

Dodatkiem

"Hu8zkowsln Erazm.
., Leszczyński Klemens.

Powieściowym.

I

Biuro redakcyi dla interesantów r~czys.tem udzie~eniu jej obietnicy ożenie: od dnia zl\jścia, w ciągu których 8łuży mu
z rafia od godziny ma SIę, zagrozone domem poprawy l prawo skarżyć. Podawszy nz jednak skar-

otwarte codziennie

gę, nie powinien dozwolić,
aby w sądzie
do 4-ej. t. f'utaj władza choćby wiedziała, że prze~ leżała bez poparcia., lecz nowemi podaniaOglos~ema przYJmnJą SIę W tym samym stępstwo spełnionem zostało, dopóki po- mi przypominać się, tak, aby między jeczasie.
krzywdzony lub pokrzywdzona nie skarży dnem I~ drugiem nie upłynęło lat dwóch.
Adres: dom Micheisona obok Magi- się-poszukiwać winnego, ani go karać nie- Jest to niezmiernie ważne u nas szczególstratu.
ma prawa. W takich więc wypadkach po- niej, gdzie z powodu ogromnej ilości naszkodowany winien podać do sądu pl'OŚOę ptywających spraw, przy stosunkowo szczuO ukaranie winnych, wyjaśniwszy przyem }Jłym skl'adzie osobistym sądu, skargi leżą.
okoliczności zajścia i podać świadków, j,;.- często dość długo, zanim do są.dzenia wycy dowód przyniosą.. Do tych to spraw od- znaczone zostaną.; POkl'zywdzeni zaś, nie bę
nosi się przepis w tytule powołany, który dą·c obznajmieni z powyższcmi pl'zepisami,
Z powodu zbliżającego się terminu wyj:tśnić uważaliśmy za pożyteczne.
nie przypominflją. !lądowi, nie d7.ial'ają \V'
składania przedpłaty na "Tydzień" na
Pokrzywdzony nic może z wytoczeniem sprawie i skutkiem tego dopuszczają przekwartał 2 r.b. redakcyj a uprzejmie upra- skargi zwlekać,-przeciwnie, musi on podać dawnienia. Nie przesn.dzimy, jeżeli powiesza szanownych prenumeratorów o ła takową przed upływem pewnych terminów; my, że w naszym sądzie okręgowym prawie wszystkie spt'awy kryminalne ze skarg
skawe wniesienie prenumeraty należnej po upływie bowiem takowych, Pl'awo do
skargi
będzie uznanem za przedawnione, a prywatnych w podobny sposób załatwiane
za kwart~ł nadchodzący, oraz zaleobwiniony od kary zwolnionym. Co do bywają.. Winna tu naturulnie głównie nie.
głej
z kwartałów ostatnich roku bie- przestępstw wyliczonych przez nas w I·ej znajomość przepisów prawa, którą, jak wiaźącego.
gl'llpie, termin ten jest sześć miesifJcy, od dnia Jorno, nikt usprawiedliwiać się nie może.
H.
w którym przestępstwo spełnionem zostało;
dIn.
II-ej
grupy
dwa
lata;
dla
przestępstw
CENA "TYGODNIA"
III-ej grupy pirJć lub ośm [nt, stosuwnie du
dla prenumeratorów miejscowych:
WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
tego, czy ulegają. one karze domu poprawy,
roc~na. . • . . rs. 3 kop. czy rot aresztanckich i zesłania na SJbep61roc~na . . . rs. I kop. 50
ryję. W praktyce z tego powodu jednak
Przypominamy wszystkim i prosimy o
rzadko
sprawy
bywają
umarzane,
gdyż
poprzyspieszenie
datków na pomnik ś. p. prodla prenumeratorów zamiejscowych:
krzywdzeni, działając zwykle pod wpły- fesora Stefana Pawełka; prawo bowiem zbieroczna . .
rs. 4 kop. 40.
wem uczucia poniesionej krzywdy, spieszą. rauia takowych, kończy się nam w połowie
p6b'ocma . .. rs. 2 kop. 20.
i z podaniem skargi się nie spóźniają.. Zre- kwietnia r. b.
sztą przepiil ten jest dosyć znanym.
- Pragn~cych uczestniczyć w charakterze
Istnieje za to drugi instytut prawa, mniej delegatów, przy spisie jednodniowym, pro-.
Przedawnienie skarg kryminalwiadomy publice, a w skutkach równie nie- simy o łaskawe nadsyłanie do redakcyi nanych.
wygodny i na ten to przepis szczególnie szej swych nazwisk i adresów. I>rzypominapragnęlibyśmy tu zwrócić uwagę. Podług jąc O tern, donosimy, źe wszelkie przedwatę
Wiadomo, iż w sp!'Awach karnych ini- postanowienia artykułu 159-go kodeksu pne prace, jako to: sporządzenie map azczecyjatywę do wytoczenia. śledztwa, bierze na kar głów. i pópr., jeżeli pokrzywdzony je- gółowycb okrfJgów, szematóVI, oraz instruksiebie władza; ona to, ile razy z&.jdzie czyn dnem z pl'zestępstw, o jakich mowa, po- cyj dla pp. delegowanych, zostały już pokoń
przestępny, za pośrednictwem swych orga- dawszy skargę, następnie pozostawi takowl} czone.
nów, prokuratoryi i policyi, skarży winnego w sądzie bez dalszego jej wznawiania przez
_ Koncert p. Bolesława Sw.lerzewskiego,
przed są.dem i, w imieniu społeczeństwa, przeciąg terminów wyżej wymienionych, na rzecz ubogich uczniów miejscowego giporządek: którego naruszonym został, do- sprawa ulega umorzeniu. Niedość j~st za- mnazyjum, o którym donosiliśmy w przemaga się wymierzenia kary. Jest jednak tem skargę przed. upływem tel'minu złożyć, szłym numerze naszego pisma, ma się odptlwna liczba czynów przestępnych, gdzie ale trzeb~ na.stępme od ~7,a~u do cz~su przez być stanowczo za dwa tygodnie, to jest dnia.
prawo pozostawia. inicyjatywę skarżenia no~e. poclnma przypom~nac ~ądow~ o t~ko- 18-go b. m. Uczestniczyć w nim będ~ i miejprywatnym osobom-poszkodowanym. PrzeweJ,.1 .tu .tak, aby od ~ed~eJ czyn~ośCl do scowe siły amatorów-artystów, jakeśmy się
stępstwa te możnaby podzielić, podług wydrugIej me upłyn~ło WIęcej CZ?su: Jak zno- tego spodziewali. Nazwiska tych ostatnich,
sokości u .. tanowionych za nie kar, na trzy
,,:u odnośny: ~~rmlD przedawm~nl:t.. ąkut- oraz cały program koncertu, podamy \, przynastępujące grupy:
kl~m .tego, Jesli sprawa w ~ąd~le !ezy ~ lIę- szłym numerze TyO'odnia".
l. Obelgi słowne i czynne, rozsiewanie dZlOwle, dla braku czasu, mą Slę me zaJmu". o .
, .
potwarczych wieści, odgróżki, samowładność, ją, może zajść przedawnienie. Parę przy- Sprawozdame. z wleozoru tancuJącego
pozosta~,ienie rodzictw bez środków do ży kladów lepiej tę rzecz wyjaśni. Ubliżono urz~~zonego w ~DlU 18 lutego r. b., na kocia, u!!zkodzenie drzew, zbieranie jagód i mi słowem lub czynem; właściciel domu rzysc ubogICh miasta.
grzybów w cudzym lesie, łowienie ryb i w sporze o piwnicę naprzykl'ad, samowładnie
Wplyn~lo:
strzelanie zwierZYNY, przejeżdżanie pl'zez mi takową otworzył. Ustawa za takie przeZ blletow sprzedanych przez WW. pp.:
cudze łąki i zboża, paszenie i przepędzanie stępstwo grozi knrą osadzenia w areszcie, S. M. rs. 70. L. rs. 32, B. rs. 31. P. rs.
bydła, niszczenie kanałów, płotów, ranie- muszę zatem jako pokrzywdzony podać 14, M. ~~.. 12, Z.. rs. ,5. Z. rs. 4, Ł. rs. 3,
nie cudzych zwierząt i inne, zagrożone ka- przed upływem sześciu miesięcy skargę do przy we~sclU na wlecLO~ rs. 46, ze sprzedl.ll'Q. aresztu lub pienifJżną.
wl'uś~iwego sądu, i potem co kilka miesię- zy cukrow, po odtrącenul kosztu rs. 27 kop.
II. Kradzież, oszustwo i przywłaszcze cy podanie ponawiać, baczą.c, żeby pomię- 6(\. - Razem rs. 244 kop. 60.
nie między małżonkami, jak również mię dzy jedną prośbą. a drugą, nie upłynęło
Wydatko~~uo:.
.
dzy rodzicami i dziećmi, fałszywe oskarże znowu sześciu miesięcy. Gdyby to bowiem
Sala z o,swI.etlelllem rs. 40, orklestra rs.
nie przed władzą, lekkie pobicie i inne zra- zaszło, oQwiniony zoatatby z powodu upły- 30, afisze l bIleta rs. 5, służba rs. 4.- Ranienie, zagrożone karą. wieży.
wu przedawnienia, od kary zwolnionym.
ze~ rs. ~9..
,
Nakoniec III grupa, do której się odnoInny przykład: zl'aniono kogoś lekko; poZestawIeme: Dochó~ ogolny rs. 244 k. 60.
szą. pl'zeRtępshm u!egaj ące cięższym ka1'om, jak nieważ winnemu gl'ozi k:nra więzienia w
Rozchod . . rs. 79 k.
Dp. uwiedzenie niezamężnej kobiety, po u- wieży, pokrzywdzony ma dwa lata czasu
Dochód czysty rs. 165 k. 60,
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któren wcielony został do ogólnego zbioro- nem wychodzenie na platformę podczas przybywania pociągów. Zakaz taki. egzystujący
wego fundus zu na rzecz biednych.
już nieg!Iyś, niema poważniejszej racyi bytnj
:Piotrków d. l marca 1882 r.
W. Zaleslri.
wszakże i bez niego bezpieczeństwo ogólne
J. W. Kański.
nie było dotychczas na szwank narażone, a
- Przyjmowanie wniosków hypoteczn,ych, ułatwienie widzenia się z przejezpnemi jest
do takichże kfliąg, przechodzących do PIOtr- zawsze bardzo pożądane.
kowa z kaliskiego są.du okręgowego, rozpo- W tych dniach, przez jednego z mło
częło się w gmachu t.utejs~ego archiwum dych miejscowych lekarzy, dokonaną została
bypotecznego, w pneszły poniedziałek (dnia nader szczęśliwie operacyj a, na dziecku cho27 z. m.), i trwa codziennie od godziny 9-ej ry~ na krup, znana pod nazwą tralLeotoz rana do 3·ej po południu: pn:yjmowanie mu.
zaś wniosków do ksiąg przechodzących z kie- Gor~ca wycieczka nasza w M 8, przeleckiego sądu okręgowego, rozpocznif\ się w ciw korespondentom z Piotrkowa, rozsyłają
tutejszej hypotece w przyszły czwartek (dnia 9 cym po świecie fałszywe wieści, wywołała
b. m,).
wrzącą replikę ",W M 45-m "Gazety Warsza.- W następstwie zamierzonego w mleSlll;- wsbej", której korespondent szczególniej
eu kwietniu r. b., przeniesienia ksiąg hypo- przez nas był dotknięty. Ponieważ przyznatecznych z odnośnych gubernij do Piotrko- je się on teraz do pewnych niedokładności
wa, z dniem l-m sierpnia otworzoną być ma i usterek, a z drugiej strony, mówiąc ,,0 stow naszem mieście Dyrekcyja Towarzystwa sunku municypalności do straży", sam ujaKredytowego Ziemskiego, do której t.ermin wnia, że choć czytać umie, ale zrozumiale
dodatkowych wyborów naznaczony na mi(;'siąc pisać jeszcze się nie nauczył - przE:to dal·
sza przeciw niemu walka, byłaby tylko z namaj.
szej
strony llieszlachetnem znęcaniem się nad
- Zwołane w miesiącu lutym i paździer
niku 1881 r., ogólne zebrania połączonych bezbronnym.
Nieznany korespondent zarzuca nam, nam
władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, obradujące nad zmianą obowiązujących tylko jeduym, niezadowolenie z rezultatu wypr.:episów taksowych, podwyższeniem taryfy horów do straży. Panie! panie! czemu pan
i projektem kodyfikacyi ustaw Towarzystwa, przeciw nam armiję całą szykujesz? toż my
odbyły 32 posiedzień i kosztowały rs. 11,460 sami warmii tej słnżymy. Krytykujemy spokop. 16, oprócz rs. 9,227· kop . ] 2, w latach sób wyborów - to co innego wcale. Niech
poprzednicb na tęż kodyfikacyję wydatlwwa- pan wierzy, że i nam drogą jest zgoda, mi.łość bratnia, wspólna około dobra ogółu pranych.
ca, ale ... prawa. krytyki wyrzec się nie mo- Projekt, tak zwanej "n01'malnąi ustawy źemy; nam, widzisz pan, nawet tego niewoldla prywatnych Towarzystw pomocy naukowej no, choćby istotnie z calem miastem zmieprzy zakladach 1'ządowych" , świeżo wydany rzyć się przyszło,czego pau tak po:tądasz. Przeprzez ministeryjum, składa się z 41 para- cież i my wciąż podlegamy krytyce ... o! i jagrafów. Pozwala on nu zaHadanie Towa- kiej surowej jeszcze. Każesz nam się pan
rzystw, skoro tylko znajdzie się 10·u człon uczyć ... dobrze panie! dajemy ci słowo, uczyków założycieli, obowiązanych z żądaniem my się ciągle i uczyć będ"iemy. Co do paswe m wystąpić do p. Naczelnika guberni i. na, możesz już dać pokój: nie obiecujemy reMilli malną roczną składkę członków r zeczy- zultatów. Mówisz w gońcu, że strzelamy ."z za
wistych oznacza projekt na rs. 4; konoro- węgła". Nas, za naszym węgłem, łatwi(>j jewych na rB. 50 jednorazowo. ProjekL ten j uż dnak zobaczyć ; - ale dlaczego to pan nie
zostal rozesłany do wszystkich gimnazyjów podniosłeś przyłbicy? My tyle tylko wieokręgu warszawskiego.
my, żeś pan korespondent gubernijalny, kie- Sprawa kwaterunkowa. Przypominają so- dy powiadasz, że my Powiatowi.
bie czytelnicy, iż przed dworna laty wyszło
•..
.' .
z Piotrl{Owa, a skutkiem tego i z dwóch in~ Z PablJamc (o , oswletlemu . ~azowe~)
nych miast naszej gubernii poda nie , o zmiaW Jedny m z numerow "TygodUJ~
za~Dlenę powinno:Jci kwaterunkowej w naturze na
szcz?nym został arty~uł, zach~caJący plOtrpieniądz~ Obecnie czytamy w "Nowinach":
kowlan d(\ pobudowama fabrykI gazu; e,~ re
."Z poważnego żródła otrzymujemy wiadowięc t~go ar~y~ułu, .zaczerpnąwsz~ !liektómość, że ważna dla nas sprawa kwaterun~yc~
~11ł.~OmOSCl z ~l~.rogodnego zrodła, o
kowa w głównych miastach Królestwa PolJstllleJące)
~ nas. takJeJze ~abryce. ~~ roku
skiego, wziętą została pod rozwagę. Proje187~,
po~azam
Sltj t~koweml podzlehc z czyktowauem jest. żeby w dziesięciu miastach, telmkaml w.1i1zego pIsma.
w których konstvtują znaczne garni7.0ny, poWybudowanie gmachu, kupno maszyn, apabudowano stosowne koszary dla wojska, zaś ratów, urządzenie zbiornika gazu i t. p. wyoficerom wypłacano pieniędzmi kwaterunko- noszą, razem z rozprowadzeniem podziemwe w mi ejsce dotychczasowo dawllnych w nych żelaznych rur gazowych, na ogólnej
naturze, co ani jest przyjemn em dla miasta, długości kiiku tysięcy łokci, około 40 tysię
ani władzy wojskowej. Nie mO:Ge ona roz- ey rubli. PrzecięCI owo rocznie z użytkowy
winąć naJe7.ytej karności i dozoru nad żoł wa się 8,000 korcy węgla kamiennego, warnierzami lokowanymi dotychczas wśród mia- tości z przywózką z ILI. Łodzi, po rs. l ko·
sta w prywatnych kwaterach. Do miast, któ- rzec.
re maj ą przyjąć i uskutecznić tę projektow:lZ użytego na gaz węgla osiągaj& się jeną zamla'lI~ należą: Łódź, w której mają się szcle dwie korzyści, miauowicifl: przepalony
pobudować ko!Ozary dla 37 pułku Ekateryn- węgiel, tak zwany koks, który bardzo jest pobtlrskiego piechoty i 10-ej brygady artyle- kupny przez biedniejszą klasę ludności do
ryj pieszej. Lublin dla 69 pud ku Riazańskie opału mieszkań-i smoła w dobrym gatunku.
go piech oty, oraz 18-ej brygady artyleryj Z całej ilości zuiytego węgla otrzymuje się
pieszej. Łowicz dla 32 pułku Kremieńczug połowa koksu czyli z 8-u ty/lięcy korcy wę
skI ego piechoty i 8-ej brygady artyleryi pie- gla, 4 tysiące korcy koksu; zaś z jednego
szej. Radom dla 26 pułku Mohilewskiego korca węgla 10 funtów smoły. Korzec pierpiechoty i 7 -mej brygady artyleryi pieszej. WSZf\go koszt'Gje 50-55 kop.. drugiej cenKielce dla 28 pułku Połockiego piechoty. tnar 90 kop. Fabryka może wyrobić dzienPiotrl<ów dla 38 pułku Tooolskiego piechoty. nie gazu na 2,000 i więcej świateł; wyra hill.
Zamość dla 72-go pułku Tulskiego piechot.y. jednakże tylko 1,600, nieodzownie potrzePlock dla 21 Muromskiego i 22 Niżegorodz bnych dla. miejscowych fabryk tkackich.
kiego pułków piechoty. Łomża dla 14 puł
Zużytkowaną ilość gazu wskazuje urządzo
ku Ołonieckiego piechoty i Siedlce dla 66 ny do tl'go zegar, podług którego oblicza. sil;}
Butyrskiego pułku piechoty. Rzecz ma wejść na metry kubiczne takowlłi, ~a opłat:} od jew wykonanie w roku przyszłym".
dnego metra po kop. 8. W ciągu roku wy- Dowiadujemy się z pewnego źródła, że rabia się w miarę potrzeby do 220,000 i
'Wszystkim, nie posiadającym biletów jazdy więcej metrów kubicznych.
Obsługa gazowni składa się z 8. u osób,
drogą żelazn~, ma być niezadługo wzbronio-
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z których jeden "gazmajster lt pobiera. tygodniowo 10 rs. i procent od sprzedaży koksu
po 5 kop. od korca, oprócz mieszkania, świa
tła i opału. które ma przy fabryce; reszta
rohotników, w miarę uzdolnienia i zajmowanych obowiązków, pobiera po 4, 5 i 6 rs_ tygodniowo, co czyni 32 rs.
UłożenIe jednego łokcia w ziemi rury że
laznej, dla. przeprowadzenia gazu, kosztuje
rs. 2.
Oprócz drohnych, nieznacznych reparacyj,
głównym wydatkiem jest kupno tak zwanych
retort z ogniotrwałej gliny, które, co trzy
lata, muszą być zmieniane na nowe, gdyż
przez przeciąg tego czasu zupełnie się niszczą.
Jedna. kosztuje 75 rs. W nich to węgle rozpalają się do 1,000 gradusów ciepła. Sposób wyrabiania gazu: węglami kamiennemi
napełniają się z ogniotrwałej gliny r ł3torty,
w których węgle, jak wyżej, rozgrzewają si~
do 1,000 gradusów żaru. w skutek czego wydziela się gaz, pozostawiając z węgli tak
zwany koks. Gaz, dla ochłodzenia, bywa przepuszczonym przez aparat zwauy Kondesatorem, zkąd przechodzi, dla oczyszczenia chemicznego, przez roztwór siarkowodoru, kwas
węglany i amoniak, do aparatu oczyszczają
cego, a z tego przepuszczanym zostaje do
gazomiaru (Comptenr), z którego, po zmierzeniu, przechodzi do gazometru, pozostając
w nim do czasu wypuszczenia w rury żela
zne, podziemne, zkąd użytym jest do oświe
tlenia.
Pomimo tego, że marny fa.brykę gazu, miasto Pabijanice do tego czasu nie Jest oświp.
tlone. Ryły wprawdzie robione potemu odpowiednie kroki, lecz właściciele gazowni,
pp. Kruche et Ender, chcą za urządzenie
32-ch latarń, z rozprowadzeniem lur etc.,
8,000 rubli, których kasa miejska nie jest
w stanie na oświetlenie miasta wydać. Mamy jednakże tę nie płonną nadzieję, że ci panowi~, wiele już przyczyniwszy się do dobrobytn naszego grodu, i tej bagateli nie odmówią, odstępując od wzmiankowanej kwoty chociaż połowę; cóż bowiem '7,naczyć może 4,000 rs. tam, gdzie obrót pieniężny równa się milijonowi ruhli J... A wartoby
w samej rzeczy o tem troSlkliwiej pomyśleć,
bo podczas ciemnych nocy trudno u nas zaiste chodzić. Koszt oświetlania latarń ponosiłoby miasto, to jest jego mieszkańcy,
jak to mówią tu wszyscy, którzy mają tylko jedną ścieżkę pnez ulicę. Koszt ten,
stosunkowo do lllJści mieszkańców
bardzo byłby niewielki. Gdyby prlypu~zczam.
wynosi.? nawet 600 rs. rocznie, to przecię
ciowo na jedną osobę, m0'Sącą być pociągniętą do skladki, wypadłoby 24 kop. rocznie.
- Nadesłane. W M 8-m "Tygodnia" wyczytałem wiadomość, poczerpniętą z "Gazety Sądowej", o projekcie Towa.rzystwa opieki nad uwolnionymi z więzień. Szlachetni
inicyjatorowle tego projektu, którym dobro
ogółu leży na sercu, pragną naśladowa.ć Towarzystwa istniejące w Anglii, lecz nasuwa
się myśl, czy nie możnaby wpierw zająć si~
organizacyją więzień, na wzór Anglii? Zdaje
się, że tylko przy uprzednie m zorganizowaniu więzień, możnaby ()czekiwać błogich owoców pracy projektowanego towarzystwa.
Dziś, w wię7.iilnillch, lącz~ skazanych za
przewinienia ze skazanymi za zbrodnie. Pierwsi, choć niezepsuci jeszcze do gruntu (bo
po większej części S1ł to ludzie młodzi), nie
mog~ wywierać wpływu na drugich; sami
natomiast w braku odpowiedniego otoczenia,
z łatwością, podlegają wpływowi tyeh drugich, ludzi bez czci i wiary. Tym sposobem
każdy, opuszczający mul'y więzienia, staje si",
prawdziwym wyrzutkiem społeczeństwa. To
t~ż jakichby to potrzeba wysilpń ze strony
projektowanego Towarzystwa, aby owego wyrzutka przerobić na człowieka, użytecznego
IIpołeczeństwu? Nie dosyć będzie dostarczyć
mu zarobku, do którego ma już wstręt wyrobiony; potrzeba by chyba dodać mu kogoś
w rodzaju strÓŻa anioła, aby ten czuwał nad
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nim, nie odstępował go nigdy, śledził każdą więc za restaurcyją. Opinij a ta znalazła u- tych dniach vr mieście Łodli nowego izpitajego czynn1>ść i pracował nad odbudowaniem znanie i stosowny fundusz został przeznaczo- la. dla izraelitów, założonee;o staraniem i funcałej jego mora.lnej istoty. O! niełatwe to ny. Póżniej inne nastąpiły zmiany. Pod do- duszami miejscowego fa lrykanta p. P07.na.ń
zadanie, a tem trudniejsze, że niestety, za- zór władzy duchownej oddano kościół i cz~ść skiego. S~pitl\l ten tymczasowo urz~dzony
mało maflJy zwolenników idei św. Wincen- za.budowań klasztornych, na skromne mie- jest tylko na 20 łóżek i pozostawać bfJdzie
tego a Paulo; większość ze wstrętem odwra· azkanie dla plebana; re5zta przeszła na rzecz pod kierunkiem miejscowego lekarza, pana
ca się od skazanego i ani chce słuchać o po- skarbu nie wyłączając kaplicy św. Trójcy. Cohna. Uroczystość utwarcia szpitala odbydźwigni~ciu go z upadku.
Czy przy podziale tym brano pod uwagfJ ła się w dniu 19-m b. m., w obecności przedChodzi wi~c ,przedewszystkiem, jeśli już nie wartość pamiątkową i uwzględniano szczegó- sta.wicieli władzy, oraz Euznie zebranych poo zorganizowanie więzień, na wzór angiel- ły renne dla archeologów i sztuki, nie bę st~powych członków gminy żydowskiej. Po
skich, to przynajmniej o podzielenie ich na dziemy roztrząsać. Ważniejsze nateraz jest krótkiem przemówieniu kaznodziei, p. Radytrzy oddziały:
zadanie okazać, że kapłani pełniący obowią- na, i odśpiewaniu przez chór synagogalny
Oddział 1) dla skazanych za przewinienia; zek stróżów Sulejowtlkiej świątyni, niczego odpowiedniej kantaty, fundator szpitala, p.
oddział 2) dla skazanych za kradzieże, speł- nie zaniedbują, aby ją utr:r;ymać w należy Poznański, po przeczytaniu reskryptu wła
dzy gubernijalnej, oznajmił o otvrarciu szpiuione po raz pierwszy; oddział 3) dla recy- tym stanie.
dywistów i zbrodniarzy.
W r. 1871 była wyznaczona. delegacyja tala i podzi~kowa,ł obecnym przedstawiciePrzy takim dopiero podziale więzień, pra- dla opatrzenia stanu kościoła, zabudowań lom gminy żydowskiej, za ofiarowane na uca projektowant-go Towarzystwa wyda. pożą- (rozumie się tych, które doń należą) i wyka- trzymanie tegoż zakładu rs. 4,000 rocznie;
dar.e owoce, gdyż za moraln~ poprawę pier- zania co 'I'/ymaga bezzwłocznej naprawy. poczem przeczytanym został przez p. Prewszy ch dwóch kategoryj przestępców, prawie Zarządzono przełożenie dachówki, gdyż wil zydenta miasta. i podpisanym przez wszy;; góry poręcz.lJć można. Herkulesowa wi~c pra- goć niszczyła mury. Dzisiejszy administra- stkich obecnych stosowny protokół otwarcia
ca czekałaby Towarzystwo tylko z ostatnią tor parafii nieust~nne czyni zabiegi, aby na- tegoż zakładu.
kategoryją przestępców; gdy prz! obecnym leżycie wywiązać się ze swych obowiązków.
- Ilość spraw cywilnych, wytoczonych rostanie naszych wi~zień, takIej pracy potrzeba- Staraniem jego, wedle zaświadczenia dozoru
by ze wszystkimi opuszczającymi mury wię- kościelnego (12 stycznia r. b.), odnowiono cznie w sądzie okręgowym tutejszym, z
kościół _ urzadzono i ozdobiono ołtarz św. każdym rokiem się zwięksl':u; w 1'. 1879 bozienne, co prawie jest niewykonalne! N.
wiem, zalożono akt nowych 1581, w ruku
Przypisek redakcyi. Zamieszczając te słów Trójcy-wyres'tarowano zabudowania plebań
1880 akt 1675, a w roku ubiegłym ilość
kilka naszego korespondenta., dodajem y, żo skie -urządzono ogród i ta.kowy zabezpieczono
ich dORzta niebywałej sumy 2013. N admiepodział podobny w teoryi u nas Pgzystuje; ogrodzeniem. Co si~ tycze baszty lul> wie·
nić musimy, że wchodzą w to obliczenia
dzielą si~ bowiem wi~zieUla, podług kodeksu, ży wedle korespondenta do "Tygodnia" piowszelkie sprawy cyw lne i handlowe, tal.:
na: areszt, wieżę, dom poprawy i roty are- trkowskiego, a właściwie skzelniey, takowa
w skargowym porządku, jak ilacyjnym. Najsztanckie. W praktyce jPdnak podział ten od niepamiętnych czasów zniszczona, że gromniej spraw złożono sądowi w miesiącu
do dziś dnia nie został urzeczywistniony. Po- ziła niebezpieczeństwem, z decyzyi dozoru grudniu st. stylu (113); naj więcej zaś \v lipmimo to jednak sądzimy, iż popieranie szla- została w cz~ści rozebrana, - uzyskane pie- cu (211) także podług st. stylu.
chetnych zamiarów TOtlJarz.1fstwa opieki nad niądze za sprzedaną, cegł~ obrócono na re'wychod::qcymi z więzień, winno być naszym stauracyj~ plebanii.
- Zarz~d dóbr górniczych Przysucha, w
obowiązkiem . Trudność spełnienia dobrego
Co do drzewa ofiarowanego przez mie- opoczyńskiem, przedstawił do zatwierdzenia
czynu-zniechęcać do niego nie powinna.
szczan sulejowskich na restauracyję kaplicy projekt ustawy kasy oszcz~dnościowo-poży
- Z Sandomierza. Kremer w swych li- św. Trójcy-to takowe znajduje si~ pod nad- czkowej dla. tamtejszych robotników, rzemiestach, pisząc o pozostałościach greckiej sztu- zorem i czeka chwili, gdy będzie dozwolo- ślników i oficyjalistów fabrycznych. Kasa ta
ki , mi~dzy innemi uwagami tak się wyl'aia: nem przystąpić do restauracyi rzeczonei ka- oparta na podstawie stowarzyszenia praco"dziś z tych gruzów, z tych kilku ułamków plicy, a pokazuje własnie troskę kapłana , wników, wnosn~cych pieniężne dobrowolne
/starych k0lumn, z tych kilku ksiąg, z tych aby ten zabytek struktury przydzielony zo- wkłady od 25 kopiejek do 10 rubli miesi~
posągów marmurowych, wieje na świat dech stał do kościoła. Rozszerzyliśmy się nad za - cznie, ma na celu udzielanie tymże poży
ożywczy, co ratuje późGe pokolenia od zgui- miar z opisaniem ISzczegó.tów, ale ważność czek, jak również wsparć nielllogącym pralizny, a dżumy duchowej". Jezeli wielkie zarzutów tego wymagała. W obecnych cjlasaeh, cować robotnikom lub ich rodzinom i wyplaznaczenia przywiązuje filozof do zabytków tyle i tak różnorodnych styszymy wystąpień. że canie wychodzącym z fabryk złvżonych oszczę
pogańskirh wieków, cóż mówić o pomnikach trudno odgadnąć jakie na karb dobrej woli dności z procentem, jaki z obliczenia wyżywej wiary ojców naszych, a zarazem pa- liczyć, a jakie za tendencyjne uwazać i od- padnie.
miątkach sławniejszej przf;lszłości. Zachować pierać jako nieuzasadnione należy.
- W Dąbrowie Górniczej, Maryjanna Pudjtl od ~niszc~e?ia, bro~ić ud zagład~, p.ielęZadanie ogółu nietylko w tern lezy" aby kowa, żona szynkarza, zabiła swego męża.
gnowa.c ~0:VI~lenby kazdy,. a tem wlęce~ du- na kogoś pojedyneze6 0 ciężary wkładac, ale wystrzałem z rewolweru. Przyczyną zabój?howm" ~~zelt tym zabytkiem, . tą p,a,mJątką aby wspólnie brzemię dżwigać. Dopóki nie stwa była kłótnia.
Jest kOSCJoł lub klaszt~r. OboJętnosc. była- będzie jakiejś instytucyi czuwającem nad zaby naganna., a ~óż dopiero wyraź~~ ~ledbal-I cho~aniem zabytków prze,$zł~ści, wybranej z
- Roboty około kopalń Olkuskich czasoISt,:,O: "To tez kazdy kto cz~tał w ~~smJe ry~y- lud~l ko~peten~fiy~h, dopotYJednostkowe sta- wo przerwane, mają się rozpocząć na nowo
dZlen (Nr. 1 z r. b), wladomosc O kosCJe- raUla Zlllszczemu lOb me zaradzą,.
z nadchodzącą wiosną.
le i klasztorze w Sulejowie, w jakiem opuKs Wl Fudalewski
- Urządzenie sądów gminnych ma uledz
szczeniu i zaniedbaniu zostaje, musiał do.
Asesor Konsyst~rz!l.
znacznym zmianom, jak donoszą nNowosti7l,
znać przykrego wrażenia i uc~uć wdzięc~ność
- W roku bieżącym przypada 500-letnia pod względem zakresu ich juryzdykcyi.
dla tego, co tak śmiało ujął si~ za pomniW sprawach cywilnych sędziowie gminni
kiem udległej starożytności i stawił pod prę rocznica założenia przezWladysława księ
gierzem opinii publicznej winnego. Wiado- cia Opolskiego, istniejącego dotąd kościoła będ1ł rozstrzygać sprawy do wysokości mamość ta nic mogła równie ujść uwagi i tych, na Jasnej Górze w Cz~stochowi~. Powatał ksimum 30 rubli; W zakresie kryminalnym
na których leży obowiązek czuwania, aby podobno zamiar uroczystego obchodu jubi- sędziowie b~dą w~adni sądzić obrazy osobiniedbalstwo tego rodzaju miejsca nie miało. leuszowego istnienia tej pi~ciowiekowej, tak ste, czynne lub słowne i zwykłe drobne prze~ożemy rzec:!' objaśnić-sąd ogółu sprosto- w dziejach naszych upamiętnionej świątyni. st~p8twa. Lokal sądu ma być oddzielony od
Obchód ma nastąpić w dniu 8-m września, pomieszczenia zarządu gminy; obecność piwac.
czyli w święto Narodzenia Najświęt3zej Ma- sarzy gminnych przy sądzeniu spraw niema.
Do r. 1819 kościół i klasztor w Sulejowie ryi Panny. Zjazd wielu biskupów, a nawet być olJowiązująca.
miał gorliwych opiekunów w osobie 00. Cydelegata z Rzymu, uświetni ten obchód.
stersów. Po zniesieniu tego zakonu i icb sie- J edno;::ześnie ma być przedsi~wziętą re- Minisłeryjum spraw wewnętrznych, jak
dziby zkazane zostały na opustoszenie. Czas stauracyja murów klasztornych, leżących dziś donosll!: gazety petersburskie, zamierza. zadokonywa wszystkiego.
prawie w gruzach. Lepiej zapewne vóźniej, ch§cać do utworzenia pomiędzy włościana
Kościół potrzebował przykrycia - wysoki aniżeli nigdy. O restauracyj~ tę w'lzakże mi towarzystw trzeźwości. Zakładane będa,
w tym celu herbaciarnie i gospody, w któRząd pokaźną sumę na to przeznaczył. Przed nawołuj[l JUŻ od lat kilku.
rym wzbroniOll~ zostanie sprzedaż spirytua.dwudziestu laty wieża, nad bramą wjazdową
do zabudowań klasztornych, groziła ruiną; sa- W Radomsku odbędzie się w sobot~, to lijów; na podobne zakłady skarb udzielać ma
mo be zpieczeństwo wymagało, aby c.oś przed- jest dnia 5-go b. m., przedstawienie amator- zapomogi.
skie na dechód miejscowej straży ogniowej
si~wziąć.
- W sprawie żydowskiej, rząd ma zamiar
_ Była Komisyja Rządowa Spraw Wewnętrz. ochotniczej. Przedstawienie to, złożone z 2-u przeprowadzić pewne czasowe środki admikomedyj:
nSzlachectwo
duszy"
i
nConsilium
l Duchow. z uwagi odosobnionego położenia
nistracyjne i prawodawcze, któreby usunęły
w pośrodku gmachów pustką stojących, pv- faculti\tis", powtórzone m zO:itallie nazajutrz,
anormalne stosunki żydów z res~tą ludności.
to
jest
w
niedzielę.-Z
jakich
sztuk
składać
tała ś. p. ks. biskupa Juszyńskiego, czyby
sifJ będzie dwukrotne przedstawienie, mające Wogóle, dopóki żydzi swoim ubiorem, monie było stosownem rozebrać takową.
się tamże odby~ w dniach 25 i 26 b. m., wą, odl'~bno-socyjalnemi urządzeniami dowoŚ. p. ksiądz biskup przedstawił, iż wieża donieść nie omieszkamy. Wogóle przedsta- dzić będą separatystycznych dążności, dopónietylko jest pomnikiem pobożności, ale zu- wienia te cieszą się wielkiem powodzeniem. ty nie będą mogli rościć sobie prawa do zub~tkiem architektury, że wiek nasz i tak
pełnego obywatelskiego równogprawnienia.
WIele pamiątek w gruzy zamienił; głosował
- "Lodzer Zeitung 71 donosi o otwarciu w 'rak utrzzmuje korespondent angielskiej 71Da.iw
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ly Newl:i", który w sprawie żydowskiej miał
audyjencyj\) u ministra spra.w zagranicznych
hr. 19na.tiewa.
- "Rus. Kury jer" pis:!:e: Z powodu znacznej liczby 40,000 żydów, mieszkajlłicych obecnie w Petersburgu, w sferach rządowych
podniesioną została. kwestyj a. przyspieszenia
wysyłki żydów ze stolicy do gubernii zacho~
dnich, do mit>jsc stałego ich zamieszkania.
. - Kasa emerytalna F rólestwa Polskiego.
Ze sprawozdań głównej kontroli Państwa dowiaduj emy się, iż kapitał kasy tej zWlęlrszaf
się nieustannie j w r. 1879 dos ięgnął cyfry
3,087,073 1'8. W 1' _ 1879 wpłyuęło do kasy 846,561 rs., wydano zaś 1,045,265 rs.,
ka.pitał zmniejszył się zatem w r. 1880 do
2,81:17,369 rs. W r. 1880 wpłynę,to 1,564,394
rs .. wydano 1,595,650 rs., na rok 1881 pożostało 2,856,113 rs., to jest w porównaniu
ż rokiem poprzedzającym mniej o 31,256
rubli.
Z danych tych widać naocznie, JZ kapitał
kasy zmniejsza się z rokiem każdym, Wobec
~ego sprawą nader pilną jest bez zaprzeczenia zbadanie przyczyn, powodujących stopniowe a ciągłe zmniejszanie się kapitału kasy w ciągu dwóch Jat ostatuich.
. - W Warnlwie egzystuje od 1879 roku
trzyklasowa s:dwla mę'lka z nauką rzemiost
Szkoła ta daje qczni')m zajęcie właściwe naukowe w klasach i fachowe w warsztatach
szkolnych. Uczą tam sóewctwa, stolarstwa,
ślusarstwa z toczeniem i z kuciem w ogniu.
Wykładają się według klas: nauka religii
język rosyjski, polski, niemiecki, arytmetyka,
geometry ja, geografij a Rosyi i Polski, historyja tychże krajów, historyj a naturalna, fizyka, chemij a, rysunki technic:me, kaligrafija.
Utrzymuje się szkoła głównie z opłat ratami
miesięcznemi, po rs. 50 rocznie od ślusarzy
i stolarzy, a po rR. 35 od szewców i z dochodów, które dają warsztaty szkolne, a gdyby się brak funduszu okazał, to pokrywają
go opiekunowie szko~.V. Uczniów z końcem
roku zeszłego było 88. Liczba to zbyt mała.
a przecież pożyteczny ten za.kład powinienby przyciągać do siebie więcej młodzieży.
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tor domaga się, by Da wzór świeżo założo
nego Towarzystwa Rolniczego 'fi Wilnie, postarano się i u nas o coś podobnego, Autor tak kończy swój artykuł:
"Na budzeniu uwagi rola nasza się koń·
CZYi inicyjatywę czynną niechaj podejmą interesuw,tni i pu wolani Iłaj bliżej. Trudno im
będzie znaleźć leps;~ą dla okazani:, swej "obecuości" spo sobność.

- "Biesiada literacka" podała niedawno
portret Jaua. Adama Skarbka Malczewskiego z Od osy, żołnierza wojsk jeszcze Napol eońsklch , dziś stuletniego starca (ur. 1782
roku). bez sposobów do życia. 'i'o też do
redakeyj pism warszawskich wciąż płyną
składki, dostarczające Malczewskiemu niezbędnych śr odkó w do życia i mające umożebnić stęschnionE:mu, powrót do kraju. Syd~ień" niedawno również ogłaszał o skład
ce, jaka wysłaną zt~d została pod adres€m
Malczew ' kiego do Odesy.
- Za niedoirz~manie stowa przy wynaję
ciu sklepu, przez p. Ber., właściCIelka, rozwiązując kontrnkt, przeznacza połowę pobranego komornego za kwartał pierwszy r. b.,
w ilości rs. l'I kop. 50, na ochronkę miejscową katolicką, egzystującą, na KrakowR1 'iem
Przedmieściu, sk.tadaiąc takowe w Red:.' cyi
n Tygodnia".
Wypadki w gubernii:

-
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Póki człowiek z uwielbieniem
K'niemu zwraca oczy swe;
Póki niebo kryje bnrze
I piornnów krwawe skry;
Póki jeszcze serce czyje
Przed ich grozą trwożnie drży;
Póki jeszcze na niebiosach
Siedmiobarwn!1. tęcza lśni;
P6ki serce o pokoju
lociehem szczęściu śni;
Póki noc w otchłaniach świata
Rozsypuje gwiazdek rój;
P6ki te złociste głoski
Zdolen pojąć rozum twój;
Póki srebrny księżyc świeci,
Serce zdoła tęsknić, czuć;
Póki las swym cieniem chłodzi,
Myśl marzenie może snnć;
l?óki łąki zielenieją"
Swieżyeh róż zachwyca woń;
.1 '61d lica życiem drgają,
I pogoda zdobi skroń;
Póki w cieniach groby drzemią,
Póki smutue płyn", dni;
Póki bóle w piersiach goszczlł
I rozpaczy płyną łzy:P óty władać tn na ziemi
Będzie wciąż poezyi b6g
I poetów mnogie tłumy
W świątyń jego w"jdą próg.
I grzmiąc pieśnią niezmierzollą
Jako głębie ciemnych mórz,
Skona tu ostatni piewca
I ostatni e~łowiek jnż. Lecz świat wiecznie jeszcze młody
Dzierży Boga silna dłoń
I jak do świeżego kwiatu
Uśmiecha się Stwórca doń.
Gdy olbrzymi kwiat ten kiedy
Zwiędnie, a milijony brył:
Ziemie, słońca i komety
Spad"ą, jak kwiatowy pył ;
Wtedy - wtedy się spytacie,
Czy okryje latnie pleśń,
Czy już wreszcie ,\'yśpiewllna
Nieskończona, wieczna pieśń?

- "Kalendtl.rz Wileński" ·ukazl'\ł się po raz
pierwszy w tym roku, nakładem E. OneRzkowej i S-ki w Wtlnie- i odznacza się szczególną. staranności f!! w działe literackim. Oprócz
wyborowych rzeczy wierszowanych Kości ał
kowskiej, Orzeszkowej i Konopnickiej. najważniejszemi z prac sI!: Towarzystwo szub/'awc6w i J~dl'zef Sniadec/ci przez P. Chm:elowwskiego, prof. katedry li teratury polskiej na
Uniwel'dytecie war>nawskim; Praca cdowieka
z Elizeusza Reclus, w drzekładzie Kościałko
wskiej, --i Sielanki U/aai'Łs/cie T. 'r. Jeża.
Niewielka. cena kal'lndarza (kop. 5 O) i firma zasłużonej powieściopisarki Orzeszkowej,
powinnyby wielu zachęcić do kupna.

Od dnia 23 stycz. do 9 lutego, były 4 wypadki na·
głej śmierci; znalezioJło dwa martwe ciała: minły miej- Ogłoszono już rozporządzenie dotyczą sce 2 samobójstwa, 3 zabójstwtl i jeden nupad poł'ł
ce nowej formy ubrania uczniów, pierwszych czony z rabunkiem.
sześciu klas gimnltzyjów, progimnazyjclw kla_. Listy od RedakCyj:
sycznych i wszystkich klas szkół realnych.
- Panll Jal~óbowi lITotula. Za pamięć serdeczne
Minister oświaty polecił zami anę dotychcza- dzięki. Pod,iel ając w zupełności pańskie zapatl'yw!Isowych mundurów na bluzy. Bluzy te ma- nia sil2 i poglądy, na sprawy gminy i wybór urzędni
Mw, j akżebyśwy pragnęli skorzystać z łaskawie nade·
ją być noszone w klasie i w domu przez
słanego nam mtyk ułll!
Z przyczyn jednakże od nas
uczniów wyżej wymienionych klas i zakła niezależnych, z b6lem serca, nie jesteśmy w stanie te·
dów naukowych. Robione będą z szarego go uczynić. W dopisku do swej korespondencyi, przysukna, z l1izkim stojącym kołnierzem, zapi- puszcznsz pan nasze zdziwienie na widok tejże, przy·
puszczasz, że zawołamy: .co się zachciewa tym chło 
nającym się na dwa guziki. Przy takIej blupom/ kore s'fJo.ulcnc!Ji z d:ienllikami/!!" Ko,~hany pazie używany będzie skórzany pas cz,rny, ka- nie! zacznij cie tylko wszyscy czytać r pisać, zac7.nijcie
mizelka i spodnie z tegoż co i bluza mate- tylko interesować się wszyscy tem, co nas wspólnie
ryjału. Uczniowie dwóch wyższych klas gi. interesować powinno, słowem, zacznijmy wszyscy czuć i
- a chętnie redakcyjq naszą, przeniesiemy na
mnazyjów, oraz klasy dodatkowe w ezkołach myśleć
wieś, do pierwszej lepszej gminy-i wspólnie pracować
realnych, mogą dowolnie nosić nową łub sta- bedziem.
rą formę, która przez resztę uczniów ma po- • Raz jeszcze dziękując za pami~ć-prosimy-Ilio zazostać w użyciu tylko na uroczystości i no- pominajcie o nas! Inn'ł może korespondencyj Q h~dzie
my mogli wydrukować.

lizenie w towarzystwie.
_. W gimnazyjum kowieńskiem wykryto obecnie ogromne nadużycia, 8 mianowicie
frymarczenie miejscami szkolnemi, wakują
cemi w temże gimnazyjum. Dla wyświetle
nia srrawy, do Kowna przybył inspektor
okręgu naukowego wileńskiego.
- Przygotowania do koronacyi w Moskwie,
już rozpoczęto. Przystąpiono do odnowienia
w Kremlu tak zwauPj sali Wielokątnej, któ'
ra wewnątrz, zamiast aksamitu i orłów, ma
otrzymać freski w starożytnym stylu rosyjskim. Plac Kremla ma być przez cały czas
uroczystości koronacyjnych , oświetlony czterdziestoma lampami elektrycznemi Simens'a.

;Ni

Bożyda'l'.

ROZMAITOŚCI.
- Postanowiono od d. l Ci 3) stycznia r. b., zmie_
nmundurowanie armii na oszczędne i wygodniej
sze, bez ozdób i błyskotClk. Mundur będzie gładki, ,..,.
fOl'mie obcisłej bluzki, zltpinany nil haftki z boku, szerokie szarawary i kr6tkie bóty do kolan; nil głowic
bal'anie. okrągła czapka z sukiennym wierzchem. Amunicyja i broń pozostały czasowo te same. Te zmillny
mają być celem obrad komisyi ekspertów na wiosnę.
Pałasze w metalowych pochwach zamienione zostały
na .szaszki" w skórzanych pochwach, zawieszone przez
pmwe ramię, a to z te .óo powodu, iż wygodniej się noszą i hałaRu nie robią, gdyż dotychczas pnł';: kawaleryi zdrad zaJ: swoją obecność o parę wiorst szczękiem
pocIlew blaszanych o strzemiona i ostrogi. Dalej, postanowiono zmniejszyć lit'zbl2 niefrontowych, których
dotychczas wypadało na pułk po kilkuset, co pomniejszy armiję o jakie 40.000. Ostatnią zmian\! zaprowadzono dla oszczędności.
nić

- Postanowiono rozdzielić Rosyję europejską i jej
wojska na 4 arwije. Północna-sztab w Petersburgu,
w wojska nie bardzo liczna, składa sili z dotychczasf\wych okręg6w finlandzkiego, petersburskiego i półno
cno-wschodniej części wileńskiej; zachodnia z reszty
wilefiskiego, warszawskiego i kijowskiego, sztab w WarsZ!llYie, IV woj lika najwięcej licLna; południow~: z odeskiego, ziemi kozaków Dońskich, gubernii astrach ań
skiej i całego Kaukazn-sztab w Tyflisie lob Nowoczerkaskn; nakoniec wschodnia sztab w Moskwie, skła
da się z okr~gów moskiewskiego, charkowskiego i kazańskiego .

Autorowi .Sielanki Młodości" w Piotrkowie.
Nie kwalifikuje się do dl'llku-a dlaczego - na to odKomitet zarządzający kasą pomocy imienia dopowiemy własnewi jego słowy:
ktora medycyny Józefa Mi:mowskiego, dla osób pra"Nie pytaj o to- odpow iedź daleka,
cujących na polu nankowem, ma zaszczyt podać do
Sokolim lotem odemniE' ncieka,
wiadomości pnblicznej, że w czasie od d. 16 listopaZwr6ć się do źródła więcej obfitego,
da 188 1 r. do d. 17 stycznia IS82 r., następnjące 080A c7ego ci nie powiem, dowiesz się od niego ... ·C!) by raczyły zostać członkami kasy:
A. Członkowie lunorowi, którzy ofiarowali: Stanisław Brun, Andrzej Brzezi ski - po rs. 100; Samuel
Berg,;on 1'5. 150; Jukób Erlich, Jan Goldstand, Aleksander Goldstand, Ernest Gay, Edward Jantzen- po
l·S. 100; \Vładysław Kleniewski rs. 250; Dr. Leon KoZ ..A.:n.astazyj-u,sza Gr"-.:n.a_
nitz 1'3. 100; Dl'. Jan Engenijusz Kahl 1'•• 160; KazimiClrz Kaszewski, Kacper Kozakowski, hr. Kazimien
Krasiński, Michał Lallde, Edward Lilpop, Dr. Londyński, Herman Meyer, Wincenty Majewski, Henryk
~Kiedy;;, piewcy, wasze lutnie
NataMon - po rs. 100; Dr. Howuald Pląskowski rB.
Zapomnienia skryje pleśń?
150; Karol Szlenker n. 500; Adam Szaj kiewicz rio
Kiedyż wreszcie się wyśpiewa
150; K3rol Temler n. 100; hl'. Karol Zamojski rs.
- Na uroczystość koronacyi oczekiwany jest
NieskGńczo na , wieczna pieśń?
150; Franciszek Zielibski, Jak6b Zllhorski - po rB.
przyjazd do Moskwy następcy tronu niemieCzyż się j eszcze nie wyczerpa.t
100.
Obfitości pełen róg?
ckiego, królewskiej rodziny duńskiej, ksią
B. Członkowie rzeczywiści: Albrych Jan., ~Arko
Nie zerwane w&zylllkie kwiaty?
żąt bułgarskiego i czarnogórskiego.
nia" Towarzystwo szkoły politechnicznej w Rydze, BeGdzież waw szukać nowych dróg?"
rent Karol, Bąkowska Aleksandra, Bergson J6zef, Bi-

Zwracamy uwag@ czytelników na artypomieszczony w osta.tnim numerze "Prawdy" p. t. "Małe ~~d~nie". Au-

-

Ostatni poeta.

-

kuł wstępny,

Póki slofiea w6z ognisty
Wśr6(1"bł~kitó'if iskrzy 8ię.

lewaki Tomasz, Dr. Bnrzyński Miłosław, Benzel Jalijusz, Bernsztejn Józef, Bergson Michał, Bełcikowski
Adum, Bogdanowicz Jan, Benzef Adolf, Biberslteill
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.J6zef, Briiner Henryk, Bijejko Feliks, Celichowski
Tadeusz Dąbrowski Antoni, Dunin Karol, Elzenberg
Stefanij~, Elzenberg Anna, Fejle~t Adolf, Fucki .Jl1lijan, Dr. Fritsche Gustaw, G6rskl Koustanty, kSlą~z
-Gostawski Piotr Gers 'n Wojciech, Gordon MaksymlliJ'an Gadomski' J6zef Dr. Geysztor -Józef, Grabowski
"
. k
Edward,
Grabowski Wojciech, Gutschc Franculz.e-,
Hoffman Marceli Hoffman Bronisław-Henryk, Jote)ko
Karolina. Kosmo:Vski Wiktor, Kostecki J6zef, Konitz
J6zef Kónitz IIenryk, Konitz J6zef·Stanisła'·" Dr. Kon,drato~vicz J6zef Dr. Kondracki Eugeniju8z, Kwintkowski Aleksande'r, KramBztyk Feliks, Kr6l Kazimierz,
Kuźnicki Franciszek, Licbtnński K. L., Lesiewicz Remigijnsz, Lessman Antoni, Lindenfelrl Z. L., M!ljew.
ski Wincenty, Mutermilch 'Władysław, Moldench.awer
Aleksander Mizo-ier Jan, Natllnson J6zef, Osklerko
Aleksander; Plewlński Edward, Peplowski Eugenijusz,
Perkowski Seweryn Piotrowski Stanisław, Preysi Aleks/.nder, Pl'usinowski Jan, I'rzyszychol~ski Józef, Przychodzki Wacław, Radwa{,ski 'Władysław, Rau Wilhcln~,
Rogosz J6zef. Uoztropowicz Hannibal, Hiede l Jan, S."
korski Józef ::lwietochowski Aleksander, Silberszte)n
Samuel St:'~sburgcr Julijau, Dr. Staniszewski Wiktor,
Dl'. Sz~iJewski Gustaw, Sommer 'Vojciech, Staniewicz
Cezaly, JJl'. Skarbek Józef, Sicdlewskll. Kamila. Smolak Jan, Silnicki Władysław, Smoli.kowski Seweryn,
Szczygielski Władysław, Sztukowskt Adam, We~'ller
Bronisław Wrotnowski Antoni, Wr6b el J6zef, kSIądz
Wierzycki' Stauisław, Wosiński Andrzej, Wauiorski
Konstanty, ksiądz Wydżga Mikołaj, Węgl e6s k~ Teofil,
Dr. Wiszniewski Zdzisław, Wojniłłowicz Lucy)an, Zadziński Kazimierz, Znjączkowski Kazimierz, Zawisza
Ludwika. Zielińijki Engenijusz, Zaborski Antoni, Zagrodzki K, Zubiełło Ignacy.
C. Tytułem ofiar złożyli: Rozenblum J akób rs. 50,
Grzf,ldziński Edmund i Towarzystwo "Arkonia n w Rydze-po rB. 20, Toliń3ki Józef rs. l, Iledakcyja nPrzeg.
Tygod. n przysłane z Hrubieszowf'. od pp. K. S. rs. ",
P. S. rB. l, Us. S. rs. 3, W. B. I'S. 3, J. F. rs. 1,
P. rs. 2 S G. rs. 3.-Ruem rs. 15. Ta'< Rednkcy)a
Qfiarl} P'. Olechowskiego t Trzeszczan rs. l, bezimiennie rs. 1000, Iqdor Herszcajn rs. :>5, 1J rzychodzki
Wacław Rej. rB. 6, Rednkcyja Tygod. "Pn\wda" od
p. Konrada P. z Podola rB. i5. Dr. Knralkiewicz z N.
Czerkaska rs. lO, Dr. Nowak JÓzef z GlIrwolina rs. l,
Popow!~i prof. Farm. w N. Czerkasku rs. 3.

G-

W d. laS lut. (7 mar.), na rynkn m_ Piotrkowa
ocenionych na sumę 232 rs.
- W d. l:!4 lnt. (8 mar.), w kancelaryi GideIskiego leśnict"a we wsi Niesul6w, na sprzedaż poręb za
sumę 2937 rs. 82 k.
- W d. 22 lut. (6 maro), na komorze w Sosnowcu, na sprzedaż skonfiskowanych towar6w, ocenionych
na 1500 rB.
- W d. 22 mar. (3 kwiet.), w sali posiedzeń są
du okręgowego w Piotrkowie, aa sprzedaż nicruchomości w m. Łodzi pali. ,1>& 788t od sumy :,00 rs.
- Vv d. 3 (J:;) kwiet., tamże, na sprzedaż nierucbomości polożonej w m. Łodzi pod NiM 174 i 183,
od sumy 3000 rs.
- W d. 10 (22) marca, w izbie skarbowej piotrkowskiej, na 3-letnią dzierżaWił folwarków rządowych
w pow. łódzkim: l) Czarnocin od sumy 1030 I'S.- 2~
Tuszynek, Starostwo i W6jtostwo od 864 rs.-3) Szczukwin od 632 1'8.
- W d. 11 (23) marca, tamże, na sprzedaż: l~
gruntu we wsi Kocina w pow. laskim, od sumy t040
rs.- 2) kawałka zicmi we wsi Mogilno tegoż pow. od
54 rs. - 3) kawałka ziemi we wsi RÓża tegoż pow.,
od 43 rs.- 4) kawałkIl ziemi we wsi Klepaczka pow.
częstochows., od 56 rs.-5) osady we wsi Hntka tegoż
pow., od 76 1·s.-6) takiejże osady tamże, od 71 1'3.7) osady wc wsi Rękrzewice tegoż pow., od 94 r~. 8) osady we wsi Wielgomłyny pow. nOll'oradomsklego,
od 350 rs.

jazdy na kolei żelaznej War..
sza wsk o-Wiedeńskiej i Łódzkiej.

I

sprzedaż ruchomości

Ceny

zboża.

Piot?'k6w 28 lutego 1882 r. wtol'(lk.
Pszenica rB. 9,25.- Żyto rs. 5,85. - Jęczmień rs.
4,20.- Owies rs. 3,15.- Groch rs. 6,00-6.30. - Koniczyna biała 1'9. 50.00.-Koniczyna czerwona I's. 3~,00.
Rzepak rs. 8,00.- Łubin rs. 4,00-4,50. - Gryka rs.
3,60-4,00. - Kartofle 1'8. 1,20.

Ł

o

s z

E

W"J\i11

K;;:;yjeZ/oS)bOW posPie-1 RObot.\Miejscoklassy klassy szny kI. kI. tylko wy kl.
I i II I II i ID I II i III
I i

<Juh:ier Rafin.ovvany Z
li'
. k k

się

m

do War-

szawy.

~~1 bryk .R ..ytvvl?,ny w głowach l ost ac ,
dobrOCI, otrzymał na hurtowa. sprzeral
d
;
dl
K
'
~kł n, d ~-n
i To'\Va~~1 az
a upCOW, ~
~~ 1
O..J ró-vv Kolon.iJ- a.lnych "W'. Zale~a~
:
•
"'' '.4 sklego -vv PlotrkovvJ.e.
r-al
Skl< d t
. d t k' ł'
~ł d <Jn~~~
l.a en pOSla a a ze g owny ~ a
~ krn Dob~'zelińskiego i Hurto~ "Wą sprzedaż Nafty najlepszej Amel'yal k ' k' .
"'~1 ans leJ.
(e..J
Biorącym wagonami odstępuje się znaczny ra,,..1 b
t.
(0-6)
~'"':1
a.

...."J znany ze swej

~

Sosnowice
wychod. ' lO,lG ". :',5!; r.
Granica." 10,30 \\. 7,50 r.
przychod. 12 .• 2 n. 10,21 r.
R.tdomsk.
1,56 n. t1,49 r.
Piotrk6w.
2,58 n. l /l p.
Koluszki.
4,11 r. 2,32 p.
Skierniew. 5,9 r. 3,39 p.
Warszawa 7,00 r., 5,55 p.
wy.
Warszawa
wychodzi
9,00 IV.
Skienie'lf.
przych 10,26 w,
K,luszki.
Piotrk6w. 12,81 n.
1,42 n.
Radomsk.
Częstoch.
2,36 n'
Granica.
5,00 r.
Sosnowice 4,50 r.

Oroga
ŁOdzka.

wych
Koluszki.
przych
Koluszki.
w"ch

Łódź.'
przych .\

w

' Wyknie

Owsa kanadyjskiego
korcy 100
...aga korca funt. 160. WindomoU' nA
.iejscu, przez Rokiciny.
(3--3)

lekcy je

POLSKIEGO JĘZYKA

1 Literatury
Wiadomość li'

redllkcyi ~Tygodnia~.
(0-19)

8,30 r.

5,4-!i
6,56
8,00
10,10

r.

r.
r.

r.

7,36 r. 10,.1 r. 7,34,w.
8,5t r. 12,;!2 r. 9,11 w.
9,48 r. 1,33 p. 10,15 w.
11,7 l' 3,19 p.
1~,4 p.
4,36 p.
2,25 p. 7,45 w.
2,38 p. 7,40 w,

I,tl p.
2,49 p.
3,55 p.

l

5,34 p.
6,46 w.
9,35 w.
9,30 w.

-

5,40

p.

-

\ 2,5 P.16'.0 p.

-

I 3,5

I

-

p.

4,5 p.

5,35 w.

l

I

1,5

p. \ 5,35 r.

2,5 P·16,S5 r.

\

I

I

7, 25 w. 7,25 w. 9,00 r.

8,~5 w'l 8,25

w. 10,00 r.
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BfAIT1~
lit (tYNKOWĄ

K. Z;lelInsk~.
~~1 Ulica. ~etersbursk~ dom. W:. nc)
#"J chalecklel, tam gdZie cnklcl'ma p.
~...l chalewskiego w porl.,órzu 119. lewo.
~":1
'
, (3- 3)
l~..J
ZAMIESZKAŁY

.

ra1

oleca

p

I

I

ra1

o.n.maH

OHIOmeIIH II

J'I!

....

lU«

25 Rnap. 7)

wedłng

Środek nieomylny .przeciwko

wiigoci.

AD1YOKAT .

wszystki('h instytncyjacb

(R.

~

Wal'szawie
Orla 4.

Fr. 1024)

l

I

(5-1)

Hyjacentów, Konwalij
innych kwiatów, wszelki~h
nakwiatowych i potażeryjnych, jak
również i flanc,
dostać można 11.
ogrodnika w posesyi W-go Popowskiego,
róg alei Aleksandryjskiej i ulicy Odeskie)
(Rokszyckie.l), tam1.e sprzedają się rÓże
sztamo,,'e i niskopienne, r6żne
krzewy i szczepy drzewek tak ozdobnych jak i olVocowych' pO cenach
umiarkowanycb.
(O-I)

sion

w

Lokale

innych mia(0-38)
l)

Sklep

narożny i cały

parter
z przyległym fl'ontowym ogródkiem na
cufe-restaurnnt, cukiernię, lub handel win .
2) Pięć ))okoi, przedpokój i kuchnia na 2-m piętrze.
3) Cztery l)okoje, przedpokój i
w Ml'gazynaGh
kuchnia, także na 2-m piętrze, oraz poBazylego Perłowa i Synów mniejsze loknie są, do wynajęcill oil l-go
W ''';u·szawie.
lipca l'. b.' w nowym domu adwokata Gie1. Glówny Magazyn Nowy Swiat NI guźyńskiego r6g Pocztowej i Moskiew31.
skiej, wprost bypotcki i sądu okręgowela. Róg Leszna i Rymarskiej )@ 10. go, oraz ," blizkości biór, władz admlni3. Elektol'alna N:lI0.
strncyjnych i skarbowych.
(3-2)
4. Dlnga 1\~ 11.

GŁOWNY SKŁAD

ŚWIEC NEWSKICH

zi~li~~z~k~!~~~tt;:o~~:!;r~~:1 7~: t~::~~~k;;·lk;
M40..
Na Pradz,e ""ID Sokolowsk1~go.

Nr. 8 przyjmuje obstalnnki na osuszauie wilgotnych lohli i sprzed aje masę izolacyjDIł do powyższego cetu slllŻl\cą, za pomocą !aórej podług instrukcyi każdy wykonać moźc robotę na
miejscu przy użycia dobrego mularza.
(R. i }'r. 0571)
(3-3)

W

i

Marceiii DrogomIr

St-Petcrsburgu, Moskwie i
stach Cesarstwa.
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ra1

Jan Gawroński krawiec
~~~~~~~
(7-3)
pięknego,

6,00 r.

-

-

d~ą.c~ch, a )a starać Sil;! będę na)sumlen- ~Skład
wszelkich materyJ'ar.lt..J1
~ mej Je wykonywać.
~.
•
~"JI
Z głębokim sZll;cun~i_cm
~
łow blacharskich

Magazyn i pracownię Krawiecką

niezwykle

11,.4 r.
1,22p.
2,45 p.
4,21 p.
5,39 p.
8,5 w.

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

legat prawny Tow. Kred. Ziem. i Sędzia
gminuy ~ ~yborów, załat,wi~
"'twsa.elkie Interesy sądowe, admlwieln Pan6w Obywateli z okolicy, z dniem l-szym Marca otwieram I(:ik. ministacyjne, włościańskie, rozwodowe,
~ handlowe, przemysłowe i t. p., we
W domu '''-go Zaleskiego przy ulicy Kaliskiej

Jest do sprzedania

3_27 p.
4,42 p.
5,45 p.
7,4 w.
7,59 w.
9,50 w.

-

-

Pocia"i robotnicze kursują: ku Warszawie tylk.
we ~torki, czwartki i soboty;- ku Granicy i Sosnowcowi tylko 1f ponicdzidkl il'ody i piątki.

D A N I E

kt6rej roboty wykończone z najwiękssym gustem i elegancyją,
wzorów paryzkich, polecam wzgl~dom Szanownej Publiczności.
Z szncunkiem

11,10 r.

- 11,5 p.1

Ł6dź

do

A

9,00 r.
8,55 r.

zWarsza

podać wiadomości Jw~~ł PE..~~!9.~~IS~J,
Ż

1,00 p.
1,15 p.

Częstoch.

~:~ cać wyk~manie robót_ w za- ~
~"':1\ kres nb~ol·óW damskte':' w~ho- :.-~
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powodu zmiany mieszklln ia, pole'l r~~~§~11§I
cam
S"an?WnylU Pllniom taki
tym, które mme d.ot~chc.zas Z8SZC~y:.J
IJ
a,- lWj cały swojcmi wlgl.ę~am" Jak. l wszystkIm ;41
_
b ra1, łaskawym, IIby mi l nadal raczyły pole- ~do krycJ.a dachć-w-.
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Mam honor niniejszem
z miasta Piotrkowa, że

Rozkład

-

na
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Licytacyje Winbernii PiotrkoW810Cj.

J:..

o

D Z I

DYONIZY SKURZALSKI
AD W °KAT

Na fIlIIt)' 28 kop.; na skrzynJn 10 r,
60 ~. za pud.
..
BIorącym na ~agony odstępnJe . SIę.
' .
znaszu.y rabat. Za dost~wę do zaJa~- przy .Soldzle. <?kr~gO\yym PlOtrkowskl!D_
dów I dworców dróg zela7.nych mc Stacy)8 drogl zelazneJ WarszawskO-Wlesię nie dolicza.
deńskiej Piot.rków dom Bestra..
eR. i-l<'r, 0707)
(3-3)
'era.
(5-3)
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Fabryka

! KAMIENI

MŁYŃSKICH I

~

I
I

~

I
I

C. SKORYNA

Z

I

E

N.

3,000 Szczepów

Dystylarnia Parowa
podług

jabłoni.

świeżo

najnowszego systemu,
zbudowana,

grnsz i czereśni, Róże at:taIllO-

krzewy egzotyczne, maliny,.
CIauce szparagów olbrzymich i nowy
lłIarkusa Braun
gatunek kartol'li Red-vose, Oraz
wszelkie nasictna są do nabycia w zaw Piotrkowie.
kładzie ogrodnicżym A. Nowickiego
Ma zaszczyt zawiadomić Szan. Publi- w Piotrkowie.
(3-1)

czność,

że

we.

sprzedaje wprost z fabryki

P

alkohol, spirytusy i st~łow~
Do dziSIejszego numew~dk~; sło«!kie wódki _' hru dołącza. się arkusz
klery I araki, hurtowo I de- 8
. . .
dalicznie po cenach nmiarko- -y powIeSCI przez .Karola Deslyl
wanych, możliwie . nizkich. (10-4) p. t. "Przebaczellle" •

:D

""'V\Tarsza""W"a 7 Fraga N r- 409

."
'Niniejszem mam henor zawiadomić osoby interesowane. że oprócz
'II. kamieni młyńskich, dostarcza wszystkie maszyny potJ:zebne do młynów:
Walce ulepHonego systemu wszelkich gatunków, Aparata ma. " gnet} (ZJle, Eureki, czyli obłuskacze do zboża; 'l'rieury,
- . Wialnie do czyszczenia zboża i kaszek, Zarna ręczne i do ma-I
szyn. Eabryka posiadając ludzi kompetentnych, podejmuje się ustawiać
. . takowe. Na składzie znajduje się zawsze wielki wybór kamieni 1'0 ·
\Ił.. !l\maitych gatunków.
świeża gaza szwajcarska w najlepszym gatunku,
pasy wełniane i !"Zemienne, oraz wszelkie przedmioty i maszyny w za
kres młynarstwa wchodzące. Ceny o ile można naj przystępniejsze.

CI:
C

C

er

~~VVV~WVWWWWW~~
(R. i Fr. 8437)
(24-12)
00 sprzedania zaraz

z wolnej ręki wieś bez żadnyc h duże
bnoBci. z inwentarzem lub bez. mająca
rozległości włók 28: w tem lasu włók
przeszło 6, łąk i pastwisk włók 8. pozostałość stanowią grunta orne w doskonalej glebie i oadawna już w płodozmianie
bł2dące. Dom murowany piękny i ob_zerliy, przy nim ogrody warzywne i owocowe; budynki folwarczne murowane; odległość od szosy wiorst 6, od kolei War.Wiedeń. i nowo budującej się Dęblińsko
Dąbrowskiej po 3 mile. Bliższą wiadomoSć zasięgnąć można w Piotrkowie w księgarni W·go Pacewicza; w
Radomin w kantone informacyjnym
W-go Ichnowsklego, w Łowiczu u
W-go Chajęckiego, Rcwizora leśnego- i
u wlaśgiciela litogratli Bukaty, przy
ulicy Sw. Jerskiej w Warszawie.

ZAKŁAD

Budowlau 0- Stolarski

"RODZINA".
Zawiadamia Szanowną Publiczność,
że z dniem ~O-m listop. zmienił Majstra,
i że nowozaangmiowan cmu powierzył dalsze kierownict\fo Fabl'yl,i. Zamówienia
wszelkie i wypłaty, tylko nowoprzyj(!temu majstrOWi Szanowna Publiczność pm"ierzl\ć raczy. który
na to piśmienne upoważnienie posiada.
Poleca si~ przytem z wyrobami w
skład Stolaritwa wchodzącemi, za których trwałość poręcza.
(0- 13)

Majątek

(3-2)

KAPSUŁKI

i

i
~

s(f'

ziemski

es personnes qui dćsireroint prendre des l<llfons particulićres de o 3 mile od Piotrkowa.
c~)nVer8atjell et de ]all- pod bardzo korzystne mi
gne f'ranC)aise voudront nabycia, lub znmianę na
bien s'adresser ou bureau du jouru .. l ~ Ty- sza wiadomość u W-go
dzień".
(0-22) ,Piotrkowie

L

~

z wolnej ręki,
warunkami do
kamienicII. Bliż
Strebej ki w m.
(3-3)

I

~

Fabryka Machin,
przy

P.osiada znaczny

zakładach

sInsklch, Radełek do kartoCJi, Piel arek do buraków.
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skład główlIy

u Pp. Gamp4
cześnie pigułki żelazne d-ra BabllteaU.

Soezołowski

i Spka., gdzie

znajduj~

si~

s:fi

~

f>4

jedno-
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Pigułki Żelazne D-ra Rabuteau
Laureata Instytutu Francyi.
Pigułki żelazne Ra~nteau sl! pokryte cukrem.
Liczne studya, dokonywane w szpitalach przez pr(\fessoró~ fakultetu J;l&!yzkiego wrkazały
stanowczą skutecznosć pigułek żelaznych Rabuteltu W na stępuHcych słaboSClach: bledmcy, bezkrwistości, w ut1·atacl. hwi. w oyólnój tdtJ11łocy, wycieńczeniu. u' Teku1lwal8SCltllC!lJ~ w 61abo3ciach dzieci

i wszystkich w ogóle niedomaganiach spowodowanych brakiem krwi.
Pignłki żelazno Rabuteau nie czernią z ~bów, da.ją si~ trawić naj słabszym osobom, nie
powodują" obstrukcyi.
.
.
Kuracya żela2:na. za pomocą pigułek Rabuteau używana., Jest bardzo oszczędną, st!l-nowl
ona bard'iO m.. ly wydatek dziennie.
Nllleży wystrzegać się ~odrobień, i na wszys~kich Oakona<ih pigułek żela
znych doktora Rabuteau, znajduje się jako zabe2':pieczenia marka fabryki z pod-

pisem Clin et Ci.. i medal nagrody Montyon.

o.

Nabywaó można. w Paryżu u Clin et
ulica Rassyna. Nr. U••
W Piotrkowie sklad główny u Pp. Gampf, Soczołowoki i Spka.

Redaktor i wydawca
~eHBypolO.
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Należy wystrzegać si'ł podrobienia, i każdy flakon jako gwarancya zaopatrzony jest w markę fabryki, oraz podpis Clin et Ci. i medalem nagrody MOlltyon.
Nabywać można w Paryżu u Clin et Oie u.lica Rassyna. Nr. 14.
.

W Piotrkowie

l1li=

D.

medycznego w Paryżu,.-Nagroda Mont!ltm.

ol'gauizmu.

':II

ISID

G

aslmie, bezseJ/noś~i. klUz/ach nerwowu;;h, spazmach, palpitacyach, koklu.:ach, epilepsui. h!Jlitt'r yi, kOllwul'yach. zawrotach gklC!J. ::agluszeniu, gorączkach, migreme, w choroóach pęcheTza i dróg uTyllowyclA i na
całego

i

.-

l i -;.14
l1li

PIGUŁKI

Kapsułki i Pigułki D-ra Clin, z: bromku kamfory używah się 'ID CMTobach neTwol~ych.
11łrhglnlJyc ••, 'ID MI~9,:wośrlach sercowych i drólj oddechowych, o.-az W następujących przypadłościa.ch:

uspokojenie

~

~

~~~~~

Doktora Clin
faku.lłetu

~

o~az ~8 o.bstalunek wyk?DywlI młoearnie, kierlIty, sieczkarnie, młynki.
.
WIalnIe, Siekacze, wozy l wog6le wszelkie narzędzia w zakres rolnictwa wchodzące.
Machiny i narzędzill rolnicze mogą być brane na kredyt hankowy.. A.dre~. FlIbryka narzędzi rolniczych w Budzie Malenicckiej ~

Z BROMKU KA.MFORY

Lmrturla

Rolniczych i Odlewnia

górniczych
M.A..LEN:IEOX.A._
zapas: Pługów Cichockiego, Wrze-

~U"D.A.
••

Narzędzi
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Jlirosław Dobrzańsld.
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W drukarni F.

Bełchatowskiego

w Petrokowio.

