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Prenumerata w miejscu. 

roczni.,. . 
pójrocznie. 
lwarta lnie. 

rocznie. . 
pó1rol.:znie. 
kwartalnie 

• • . . rs. 3 kop. 
· . . . . r~. l kop. 50 
· • • • . rs. - kop. 75 

z przesyłkI!: 
. . rs. 4 kop. 40 

• . • • . r~. 2 kop. 20 
· • . . . ,s. l kop. 10 

Za <ldllosze:Jle do domu kwartalni~ 
kop. 10 II 

Cena ogłoszeń. 

za J razowe po kop. 6 za wi"r~r. 1""-
titu lub za jego miejsce (30 lit.). 

za 2 - 6 razowe ]3 0 kop. 4 za wiersz. 
za 7 .- 10 ., . 3 

Cena ogłoszeń na pierwszej stronicy pe
dwójna. 

Rellamy po 10 kop. za wiersz. 

Cena pojedYliczego numeru kop. 7 i ,ol. 

Biuro Redakcyi i ekspedycYJ' a główna w domu W -0"0 Michelso-l Prenumerat~ przyjmują w: Piotr~owie' Biuro ~ada.kcyi ~ obi.e księ~arnie. W CZęltO-
, " chOWie "Nowa kSlęgarllla, M. PacewlCZ 1 Kohńskl" - 1 prócz tego: 

na obok Magistratu. - Ogłoszenia przyjmują: Redakcyja, - obie- w Częstochowie w. Zieliński. . I w Lasku W. Józef :::-nie.wski. . 

d . k' . P t k . . . b . t w Będzinie " JafilszewskI Stan. w 1,odzl ., JalllszelVskI Leopald. 
WIe Slęgarme w e ro oWle,-oraz po !la gramcaml gu erm pe ro- w Brzezinach ,Szolowski Teodor. I w Radomsku ,. 1{uBzkowski Erazm. 

kowskiej wyłącznie agentura "Rajchman i Frendler" w Warszawie. I w Dąbrowie Dziewiątkowicz J. w Rawie ., I.eszczYliski Klewen~. 

Wy C h O d Z i W każ d ą N i e d z i e I ę, w r a z z o d d z i e I n y m s t a ł y m D o d a t k i e m P o w i e ś c i o w y m. 

Od Redakcyi. 

Z powodu zbliżającego się terminu 
składania przedpłaty na "Tydzień" na 
kwartał 2 r.b. redakcyj a uprzejmie upra
sza . szanownych prenumeratorów o ła
skawe wniesienie prenumeraty należnej 
za kwarta.ł nadchodzący, oraz zale
głej z kwartałów ostatnich. 

Trzy Oleodrukowe Premia: 
artystycznie wykonane dwa portrery ko
biece (każdy 16 cali szerokości i 21 1

/ 2 

wysokości), oraz słynny z piękności 
krajobraz Miramare (29 cali szerokości 
i 20 1/2 wysokości) 

wyłącznie dla prenumeratorów 
" Tygodnia" 

są do nabycia, razem lub pojedynczo, 
~a połow~ ceny, to jest za dopłatą tyl
ko po kopiejek 80 za każdy portret, 
a rubli rs. 1 za Miramare. Ze wzglę
du jednak na przysposobioną. niewielką. 
ilość premiów, uprasza się o WClesne 
zamówienia. Obejrzeć i wybrać wskaza
ne obrazy można w obu miejscowych 
księgarniach. 

Za porto, bez oprawy, na wałku z o
pakowaniem, należy dopłacić kop. 60. 

Po ukończeniu obecnie drukujl}cej się 
powieści (" Przebaczenie" przez Karola 
Deslyl), rozpoczniemy nową, stanowiącą 
prawdziwe arcydzieło Aleksandra Du
mas'a, pod tytułem "Paulina", w tło
maczeniu F. Krzywickiej, poczem dopie
ro damy zapowiedzianą już dawniej, p. t. 
"Z Kroniki Kryminalnej". 

CENA "TYGODNIA" 

dla prenumeratorów miejscowych: 

roc~na. . . . . TS. 3 kop. -
pólroc~na . . . TS. I kop. 50 

dla prenumeratorów zamiejscowych: 

roc~na .. rs. 4 kop. 40. 
pó1roc~na. . . TS. 2 kop. 20. 

j j 
wienie dwóch członków założycieli, lub 

PROJEKT członków rzeczywistych. 
, ustawy normalnej towarzystwa pomocy dla bie § ~. Liczba członków towar~ystwa nie,o: 

." gramczona, lecz do rozpoczęClR czynnosCl 
dnych uczmow zakładow naukowych okręgu na- koniecznem jest przystąpienie przynajmniej 

ukowego warszawskiego 1). 15 członków. 
Uwaga. Założyciele, t. j. osoby, które pod

pisały projekt ustawy, zobowiązują się, po 
l. Cel tOWa1'Z'ystW(l. utworzeniu towarzystwa, zwołać zebranie 

§ 1. W miastach posindających zakłady ogólne, zawiadomiwszy o dniu i miejscu ze
naukowe rządowe, pozwala się zakładać to- brania naczelnika miejscowej policyi, na [) 
warzystwa pomocy dla uczących się, jeśli dni przed zebraniem. 
przynajmniej dziesięciu założycieli złoży na- § 8. Roczna składka członków wynosi nie 
czelnikowi gubernii deklaracyję o gotowo- mniej jak 4 ruble. Ci, kt6rzy nie zapłacili 
ści założenia takiego towarzystwa na zasa- w ciągu pół roku składki, uważają się za. 
dach niniejszej ustawy. nienależących do liczby członków towarzy-

§ 2. Celem towarzystwa jest o;'ieka nad stwa, z zachowaniem zresztą prawa powt6r
biednymi uczniami pewnego zakładu nauko- ncgo przystąpienia po opłaceniu skła.dki. 
wego. § 9. Osoby, które wniosły jednorazowo 

§ 3. Powyższa opieka zasadza się: a) na nie mniej jak 50 rs., nazywają się członka
opłacaniu wpisu za biednych uczniów; b) mi honorowymi towarzystwa. 
na wydawaniu im książek i innych pomocy § 10. Osoby, które okazały szczeg6lne u
n:\ukowych; c) na dostarczaniu odzieży, po- sługi dla towarzystwa, utrzymują godność 
żywienia, pomocy lekarskiej, mieszkania i honorowego członb, nie inaczej jednak jak 
innych sposobów kontynuowania nauki; d) po otrzymaniu 2/3 głos6w przy balotowaniu 
na urządzeniu dla nich wsp6lnych miesz- ogólnem. 
kań, zgodnie z istnieją.cemi przepisami, i III. Fundusze towarzystwa, zachowanie ich 
dozorze nad sprawowaniem się uczni6w ze- i użycie. 

wnątrz zakładu. § 11. Fundusze towarzystwa składają się: 
Uwa.ąa. Tym, którzy ukollczyli kurs nauk a) z rocznych składek członków rzeczywi

w zakładzie naukowym, mogą być udzie- stych; b) z jednorazowych składek człon
lane zapomogi, nie inaczej jednak, jak po k6w honorowych; i c) z ofiar pieniężnych, 
przekonaniu, iż rzeczywiście wstąpili do in- w książkach i innych odpowiadających ce
nego zakładu naukowego. lo",i towarzystwa przedmiotach. Towarzy-

§ 4. Przy udzielaniu pomocy uczącym się, stwo ma. prawo, po otrzymaniu za każdym 
należy mieć na względzie nietylko ich ubó· razem pozwolenia, z zachowaniem ustano
s~wo, lecz także pilność i dobre sprawowa- wionych prze~isów, urządzać literackie i 
me. muzykalne wieczory, odczyty publiczne, kon-

Uwaga. Jeśli uczniowie, otrzym1Jją.cy za- certy i widowiska. 
pomogę od towarzystwa, okażą. się, zgodnie Uwaga. Ofiary wręczają sami ofiarod:łwcy 
z oświadczeniem naczelnika zakładu nauko- osobiście, lub też składają. zarządowi towa
wego, opartem na postanowieniu rady pe- rzystwa przy deklaracyi piśmiennej, na do
dagogicznej, niezasługujl'!-cemi na zapomogę, wód czego otrzymują z oddzielnej księgi 
to takow} tracą· sznurowej kwit z podpisem prezesa zarzą.du 

II. Skład towarzystwa. .. i poświadczeniem kasyj era. W księdze sznu-
§ 5. Towarzystwo skhda się z osób peł- rowej pozostaje kupon kwitu z zapisem 0-

noletnich obojej płci, wszystkich stanów, z fiary. 
wyją.tkiem uczących się w zakładach mm'j § 12. Ze składek członków honorowych 
kowych i niższych stopni wojskowych (0- i z 10% , odliczanego od wszystkich pie
prócz dymi~yjonowanych). niężnych wpływ6w, tworzy się kapitał za-

§ 6. Przyjęcie na członków towarzystwa pasowy towarzystwa. Kapitał ten w mia
uskutecznia się, przed zwołaniem ogólnego rę nagromadzenia, stosownie do decyzyi 
~ebrania, przez założycieli towarzystwo, a członków zebrania ogólnego, zamienia się 
następnie pl'zez zarz:,u tegoż, na przedsta- na papiery procentowe, pozostaje nietykal-

I) MiniBter oświecenia na skutek przedstawienia 
Kuratora warszawskiego okręgu nankowego, o wyda
nie ustawy normalnej towarzystw pomocy dla bied
nych uczniów, zawiadomił Kuratora, ze uie widzi do· 
statecznych powod6w do wydania dla podobnego ro
dzaju towarzystw oddzielnej ustawy, kt6ra mogłaby 
być tylko skrępowaniem dla założycieli, przy określe
Biu dla danego towarzystwa pewnych przepis6w, nie
pomieszczonych w ustawie normalnej; lec'/: z drugiej 
strony p. minister oświecenia nie znajduje przeszkód 
60 zakładania podobnych towarzystw, opartych na głó
wnych zasadach, projektowanych dla 11stawy normal
nQj, z zatwierdzoniem dla każde~o z nich, według u
stanowionych przepisów, swej oddzielnej ustawy. Ku
rator okr\)gu zawiadamiając o tem naczelników zakła
dów naukowych, przesłał zarazem projekt ustawy nor
malnej, kt6rą tu podajemy w tl'omaczeniu. 

nym i tylko proeent od niego może być wy
datkowany. 

Uwaga 1. Od uznania zebrania ogólnego 
zależy odliczenie na kapitał znpasowy wię
kllzego procentu od sum pienieżnych, które 
towarzystwo otrzymuje. • 

Uwaga 2. 1V szczeg6lnych wypadkach, 
może być wydatkowana i część kapitału za
pasowego, lecz tylko na. zasadzie postano
wienia ogólnego. 

§ 13. Wszystkie sumy pieniężne wnosi 
kasy jer zarządu na l'Ilchunek bieżący do je
dnej z instytucyi kredytowych, wskazanej 
przez zebranie ogólne, lub też kupują. si~ 
papiery procentowe. Papiery procentowe, 



należące do towarzystwa, oddają. się w de
pozyt do miejscowego oddziału Banku pol
skiego. 

IV. ZaT'::ąd sprawami towarzystłVa. 
§ 14. Zawiadywanie sprawami towarzy

stwa należy do zarządu towarzystwa i ze
brania ogólnego jego członków. 

§ 15. Zarząd towarzystwa zostaje pod 
,prezydeneyją. miejscowego naczelnika gu
bernii, :lo w mieście powiatowem- miejsco
wego naczelnika powiatu, jeśli ci zechcą 
przyjąć na siebie tę godność; w przeciw
nym razie pod prezydencyją naczelnika za
kladu naukowego, lub innej osoby, zostają
cej w służbie ministeryjum oświecenia, we
dług uznania Kuratora okręgu naukowego 
warszawskiego. W skład zarządu wchodzi 
trzech stałych i sześciu obieralnych człon
ków. Członkami stałymi są: naczelnik za
kladu, jeśli nie jest prezesem i trzech na
nczycieli, wybranych przez radę pedagogi
czną na rok jeden. Członków wybiera ze
branie ogólne także na rok jeden. 

§ 16. Z liczby członków stałych, naczel
nik zakładu naukowego, jeśli nie jest pre
zesem, pełni urząd wice-prezesa, a jeśli jest 
pre7.esem, to rada pedagogiczna wybiera 
wice-prezesa, na wypadek jego choroby lub 
nieobecności i sekretarz !t, a z liczby innych 
członków zebranie ogólne wybiera kasy je
ra. 

§ 17. Obiera.lni członkowie z:trządu wy
bierani bywają z osób mających stałe za
mieszrl:anie w danem mieście. 

(dole. nast.) 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

Przypominamy, że l-go kwietnia ma się 
odbyć spis .jednodniowy; pragnących zatem 
przyjąć w nim współudział, prosimy o zgła
szanie się codzienne pomiędzy godzinami 5 
a 6 po południu do miejscowego magistra
tu, w celu podania swych nazwisk i adre
sów. 

Plmów okręgowych upraazamy o ogłosze
nie w "Tygodniu" wszystkich imion i na
zwisk, współuczestniczących w spisie, w każ
dym okręgu. 

T y 1) Z E N. 

"Nowiny" w ]f 72 ponownie i z wielu 
szczegółami podają wiadomość ~o nowym 
administracyjnym podziale Królestwa"; obe
cnie wszelako nie ogra.niczaj, siEJ już na pro
stym podaniu rządowego niby projektu, lecz 
poczuwaj" się do obowillzku robienia pe
wnych uwag, z których przytaczamy tu.taj 
niektóre stanowiące specyjalną mądrość re
portera 7I~owin" i bezpośrednio dotyczące 
Piotrkowa. Oto dosłowne wyrażenie "N 0-
win": 

71 Gubernije kaliska i piCltrkowska połączo
ne w jedną, pod nazwą Łódzkiej, 7, rządem 
gubernijalnym w Łodzi, nic nie straciłyby 
po przeprowadzeniu kolei Kalisko Łódzkiej i 
Sieradzko-Wieruszowsk.iej. Kalisz, znajdują
cy się na końcu gubernii, stanowi nieodpo
wiedni wcale punkt dla rządu gulJernijalne
go; daleko odpowiedniejsza jest na to Łónź, 
zwłaszcza ze względu na sw6j rozw6j handlo
wy (?) i ludność stosunkowo olbrzymią (90 
tysifJcy). Piotrków jest tak małem i nic nie 
znacząeem miasteczkiem, że doprawdy śmie
sznem jest, aby siedlisko władz nad takiemi 
miastami jak Łódź w niem się znajdowało". 

Ton powyższego ustępu zdaje się zdradzać 
jakby osobistą niechęć, osobisty jakiś inte
res autora; to też przeciw jego loico walka 
nietrudna, tembardziej, że losy tego lub owe
go miasta bynajmniej nie od "Nowin", ani 
też od nas zależą. Piotrków przed laty sie
demnastu, będąc miastem więcej niż o po· 
łowę mniejszem niż obecnie, nie prosił ni
kogo o przeniesienie doń siedliska. wtadz; 0-

trzymawszv je wszakże, rozrósł się więcej 
niż w dwójnasób, a rozrósł się prawie wy!
łącznie w skutek przybywająGych instytucyj 
rządowych. Z ubytkiem tych instytucyj gro· 
zicfiby mu ruina; takiego celu chyba rząd 
mieć nie może, tembardziej wobec niemie
ckiej Łodzi, wciąż się rozwijającej samodzip.l
ri1, jak również i ze względu na to, że zarówno 
Piotrków ja It i Łód~, przy proponowanym po
dziale pOl!:'>stałyby w centrum, t. j. w jednakie m 
prawie oddaleniu, od krańców proponowanej 
gul:Jernii; ta zaś okolic7.Doś&, że zwierzchnia 
wladza nad miastem większem m07.e mieć 
swoje siedlisko w mniejszem, śmieszną być 
może cbyba tylko dla reportera 7INuwin". 
Jest jeszcze jedna, niema~f'j wagi okoliczność: 
olbrzymia drożyzna w Łodzi. Drożyzna ta 
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dla urz*;dników żyjących li tylko z pensyi, 
mOŹd się stać bardzo a bardzo dotkliwą, a 

nawet zgubną j to zaś, że Piotrków, będtłc 
ciągle pod gr()zą przemian, nie może się od
ważyć nlł znaczniejsze w celu tych lub owych 
ulepszeń wydatki, nie może mieć dla nikogo 
bliższego interesu; dla samego zaś miasta jeat 
to sprawa ze wszech miar bardzo żywotna._ 
Tak lub owak-ale ostatecznie konieczna,jest 
świadomość siebie i możebnego w przyszło
ści rozwoJu; przy niepewności jutra, gospo
darstwo miejskie uia może być ani tak śmia
łem, ani tak produkcyjnem, jakiem być by 
moglo. 

Reporter 7INowin71 cbyba nie wie, że obe
cnie każda chwila kunktatorstwa i zwłoki w 
wytworzeniu jakiejś instytucyi, iakiejś dogo
dności w życiu miast, może być niepowro
tnie straconą! a właśnie Piotrków od Jat kil
ku jest skazany na taką niepewność. Przy
jąć na się takie lub owakie ciężary i obow(/ł
zek-łatwo; nie tak je łatwo jednak spełnić 
w przyszłości! 

Otóż ta niepewność staje się niezwalczo
ną dalszego rozwoju miasta przeszkodą. 

- Koncert. W sobotę, jakeśmy już zapo
wiadali, koncert p. Bolesława Swierzewskie
go, skrzypka, wychowańca konserwatoryjur.n 
muzycznego w Warszawie. Szczegóły, z któ
rych ogłoszeniem w przeszłym numerze "Ty
godnia opóźniono się - obecnie podają już 
rozlepione po rogach uli{) afisze. 

Połowę czystego z koncertu dochodu prze
znaczy ł artysta na rzecz nie zamożnych ucz
niów miejscowego gimna:r,yjum. Temu to je
dynie celowi zawdzięczać należy, że szano
wni nasi miejscowi amatorowie-artyści, pra
gnąc powiększyć dochód z koncertu, posta
nowili przyjąć w nim współudział. Tak więc, 
oprócz koncertanta, <ladz~ się łaskawie sly
szeć z grą fortepijanową : pani adwokatowa 
Birl\ncweig i prof. gimnazyjum p. Jakowski. 
Nadspodziewanie wreszcie do grona amatG
rów przybywa jeszcze p. Stanisław 'l'halgrun. 
wychowaniec konserwatoryjum paryzkiego, b. 
sol ista na wiolonczeli w teatrze wieJl{lm w 
Warszawie. Bawiąc w Piotrkowie u państwa 
B., pan T. na icb to prośbę obiecał pa nad 
program wystąpić w koncercie z grą na wio
lonczeli. NiespodzIanka, za którą słuchacze 
z pewnością się nie pogniewają. 

fr. losłrz8wskiemu 
Że od gniewu, wymówek, sam ledwo żyw cho- Będą na was zwrócone wszystkie teleskopy.!, 

(dzę. - A wśród takiej niezwykłej wielkiej wspania-
Choćby m posłał bułanka, mego faworyta, (~ości, 

Fa7.l,styrl Świderski. Co je8zcze ma dość ognia i rusza z kopyta. Pójdziesz, mój przyjacielu, do nieśmiertelności. 

W dniu 18 b. m. i r., wfaśnie dziś, ko
ledzy, przyjaciele i znajomi ulubionego na
szego humorysty p. Franciszka Kostrzewskie

Możnaby sobie na nim pohuJać do woli, 
Ale jakże się Franuś na niego wgramoli? 
Co woli ku starości, tak mi się wydaje, 
Stare dryndy warszawskie i nowe tramwaje. 

go, obcbodzą w Warszawie 35-letnią rocznicę Gdy dary niewłaściwe, trzeba wziąć za pióro, 
prac jego humoryii1tycznych i artystycznych. A chociaż człek już przeżył h,t 60 z górą, 
"\,Vspółpracownik naszego pisma p. Faustyn Przedstawiwszy w Parnasie dowody w tej spra-
Swiderski z Mzurowa (Ea:-Bocian) przesfał sza- (wie, 
nownemu jubilatowi, jako dawnemu przyj acie- Sześć szewronów wyszytych na moim rękawie, 
łowi list następujący: . Prosić szanowne Muzy, by się zmi!owały, 
Co tylko najdroższego posiadam w mej chacie, Spruchniałe w głowie klepki wyreparowały, 
Radbym ci ofiarował panie jubilacie, Abym złożył swobodnie s~rdeczne ofiary, 
Przy serdecznym afekcie dla twojej 9sohy. Staremu inwalidzie-inwalida stary. 
Zrobiwszy jednak ścisłą lustracyję chudoby, 
Rozważywszy interes-jak się pokazało, 
Choć chęci były dobre, na nic się nie zdało. 
Chciałem ci posłać dojną; 2. mej obory krowę, 
By ci zmniejszyć W' W srszawie wydatki domowe 
Ale cóż't-myślę sobie-z darem się wysadzę 
A pana jubilata w kłopoty wprowadzę
Lewental będzie krzyczał "Gwałtu!7I w nie-
• ~og~s~ 
Ze krowa spaceruje, gdzie drukują Kłosy. 
Formując e.t 1'e tego pretensyje pozorne, 
Może mu ad maa:imum podwyższyć komorne l). 
Poślę sforę ogarów, bo to niezłe pieski. 
Będzie miał straszną biedę jubilat Kostrze
Gonią lisy, zające, nie darujl\ sarnie, (wski; 
Ale z takim zapałem rabuj~ epiżarnie, 
Tak mojej magnifice dokuczyły srodze, 

l) Sz. jubilat mieszka w domu ' p. Lewantala, wyda
wcy "KIosów". 

Roztropni są, w Warszawif' humoryści młodzi, 
Kiedy Venus przez tarczę słoneczną przechodzi, 
Kiedy rzadkie zjawisko dla mIłego świata, 
Pragną; uczcić w tym czasie pana jubilata. 
Bogini, chociaż w grudniu ów spacer odbędzie, 
Mając trudy podrózy dalekiej na względzie, 
Z wszelkiemi pakunkami, bagażami swe mi, 
Ośmnastego marca będzie już na ziemi, 
I z wszelką ostentacyją, z wszelką wspaniało
Zaszczyci jubilata swoj~ obecności<\. (ścią, 
Franusiu! puchu marny! ty wietrzna istotol 
Przybliż się do bogiDi z młodzieńczą ochotą 
I klapnij na kolana, pełen serdeczności 
Dla królowej romansów, królowej miłości! 
Ona w śliczne rączęta z pewnością zaklaszcze, 
Twoją siwl\ łysinę z uczuciem pogłaszcze, 
A wziąwszy cię pod pacbę, aby być bezpieczną 
Przejd7:ie z tobą wspaniale. przez tarczę slo· 
Z Afryki, Ameryki, Azyi, Europy, (neczną. 

Uhciałem cię dalej uczcić wzniosłemi słowami, 
.Ale mi żona moja staje za plecami, 
I rzecze: "00 ty piszesz nierozważny człeku! 
Ludzie, jak wy obydwa, starzy, w takim wieku 
Tacy zdatni w tym czasie do \'iszelkich ro-

(mansów, 
Jak turecki minister skarbu do finansów". 

Oóż ci więc ofiaruję drogi panie bracie? 
Wszystko złe, niewłaściwe, co mam w mo-

(jej ohaciE', 
Możeby jeszcze skoczyć do głnwy po radę, 
Z żab, któremi dowodzę-zrobić detilad~. 
Ale i tu sęk wielki, bo łotry prusaki, 
Wyłowili już polskie żaby, ryby, raki. 
I sam mnie od tej wielkIej parady uwolnisz, 
Bo żaby w mym powiecie - Verstehen nioht 

(polnisch. 
Skoro więc ciężkie czasy - straszny Uopot 

(w kraju, 
Trr.eba cię uczcić, bracie, po starym zwyczaju, 
B:>ć i nasze pradziady miały dobry rozum. 
Nalewam więc po brzegi Vitrum Glorijosum 
I modo polonico staję przy kieliszku, 
Ozekając na twój przyjazd kochany Franciszku! 
(Boś mi dał przyrzeczenie i verbum nobile). 
Zdrowie twoje jak zjedziesz z ochotą wychylę, 
Drogiego jubilata chwycę w uści!!k bratni
Ohyba-że mi śmierć przypnie szewron już 

(ostatni, 
I muszę płynąć za Styks z ostatnią ozdobą.: 
Wtenczas się tylko bracie, pomodlę za tobą! 

Ez-Bocian. 
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- Odczyt publiczny. Dnia 26 marca p. Fe
liks Ehrenfeucht, wypowie w sali tutejszego 
teatru bardzo ważną i interesującą rzecz 
"0 opinii publicznłj''' , którą już słyszała War
szawa i Kalisz. 

Pan Ehr~llfeucbt 20-go b.m., udaje się ze 
swym odczytem do Płocka, a następnie po 
wypowiedz'eniu go dnia 25 w Sosnowcu, a 26 
b. ffi. w Piotrkowie, ma zamiar udać si~ 
dCl Lublina., Jednfll czwartą część c~yste
go z odczytu dochodu, prelegent przezna
cza na korzyść niezamożnych uczniów tutej
szego gimnazyj um. J estto wzgląd, dla któ
rego publiczność nasza nieomieszka z pe
wnością zebrać się na odczyt jak najliczniej, 
że pominiemy już ogólny ów interes, jaki 
budzi sama treść odczytu. "O opinii publi
cznej"-temat to nader rozległy i ze wszecb 
miar ciekawy. 

Program odczytu jest następujący: Sokra
tes. Postęp torował sobie drogę przebojem. 
Ofia.ry przesądów, czyli pionierzy cywiliza
cyi. Główne ogniwa organizacyi społecznej. 
Trybunał moralny, jako strażnica obyczajów. 
Ideal obywatela. Massy. Kto moźe wyda
wać opiniję? Opinija puLliczna jako broń 
niebezpieczna. Czy opinija jest wyrazem do
skonałości? Trzy rodzaje opinii. Na czem po
lega doskona.łość opinii'? Grzechy społeczne, 
jako zapory opinii. Odwaga cywilna jako 
strażnica. Opinija w żywem słowie. Opinija 
w dziennikarstwie. Wyksztal'cenie praweg(l 
obywatela. Różnic(!, mii)dzy odwagą CyWIlną 
a ryc61'ską 

- Teatr amatorski. W sobot~ d. 13 (25) b. 
ID., w połowie na korzyść miejscowego domu 
schronienia starców i kalek, odegrane zosta
n~ lV illiejscowym teatrze, przy współudzia
le pp. amatorów, a pod kierunkiem p. Igna. 
cego Prey, d wie sztuki: komedyja Korzenio
wskiego "Majster i Czeladnik" ikrotofila 1. 
Freya "Leibusiowa. w kłopocie" (po r az pier
wszy). Jest nadzieja, że publiczność tutej
sza, zawsze gotowa do składania wdowiego 
arosza ubóstwu, nieomieszka pójść na wzmian
kowane przedstawienie. 

- Stypendyjum. :Przy gimnazyjum naszem 
utworzono nowe stypendyjum. Mieszkańcy 
osady Sosnowiec na uczczenie inbileuszu 25-
letniego panowania zgasJ'ego Monarchy, ze
brali 2,500 rs., i otrzymali pozwolenie utwo
rzenia z procentów od tego kapitału stypen
dyjów zwanego "Aleksandrowskim". St,ypen
dyjum to przysługuje tylko dzieciom nieza
możnych mieszkańców Sosnowic i pozostanie 
przy gimnazyjum piotrkowskiem dotąd, 
dopóki w Sosnowcu nie będzie otwartym 
rządowy zakład naukowy średni. Kandy
datów wybiera odpowiedni komitet, a za
twierdza JW. Kurator okręgu naukowego. 
~ Z miasta. ' Nareszcie sprawa założenia 

kasy pożyczkowo-wkładowej urzędników są
dowych tutejszego sądu okręgowego, j ak ró
wniei adwokatów i rejentów, wes:da na. do
brą drogę · Interesujących się pomyślnem 
załatwieniem tej sprawy, zawiadamiamy, że 
projekt ustawy, po przedyskutowaniu go przez 
założycieli, wkrótce zostanie przedstawiony 
pod zatwierdzenie właściwej władzy. 

- 16 aresztantów osądzonych już, po wię
kszej części na Syberyjli)- w nocy, ze środy 
na czwartek, wyłamawszy ścianę w miejsco
wem wili)zieniu chciało się ratować ucieczką 
przez dymnik w dachu. Szczęściem alarm 
szyldwacha zapędzi~ wszystkich z powrotem 
na Opuiilzczone miejsce, z wyjątkiem jedne
go, którego musiano zciągnąć ze sznura od 
bielizny, na którym zawisł wśród ogólnego 
popłochu. 

- 899 ksi~g hypotecznych z archi wum ka
liskiego sądu okręgowego, zostało już przy
wiezionych do archiwum piotrKowskiego we 
środę, 15 b. m. 

- Wydział kryminalny slł:du okręgowego, 
wyjeżdża do Ozęstochowy dla oSl}dzen:a dwu
stu z górą spraw kryminalnych, w ciągu je
denastu posiedzeri, mających się odbywać co
dziennie za wyłączeniem świąt, od 8 (20) 
marca do 20 marco. (1 kwietnia) włl}cznie. 

T Y D Z l E ~. 

W dniu 1 (13) kwietnia rozpoczyna się 
tutaj sądzenie niezwJkłej sprawy o kilkana
ście kradzieży, w której pociągnili)to do od· 
powiedzialności 42 osób, l\ powołano 153 
świadków. 

- Nomil1acyje W s~dzie okręgowym. Pan 
prezes miejscowego sądu okręgowego, mia
nował w tych czasach pp. Franciszka Roba
kowskiego i Rudolfa Kamockiego, pomocni
kami Eekretarza wydziału kryminalnego. 

- Ciemności wciąż pilnują W sieniach i 
bramach domów piotrkowskich. Wiadomo, 
iż w Warszawie dopiero energlczne polece
nia policyi i kary nakladane na właścicieli, 
skłoniły ich do palenia wieczorami lampek 
w korytarzacD. Warto by i w Piotrkowie wpro
wadzić ten porządek, abyśmy nie narażali 
się na codzienne potłuczenitt. wśród egipskich 
ciemności na schodach i w bramach do
mów. 

- Spacery za miasto niedługo się rozpo
czną. Z tego powodu przypominamy, komu 
o tem wiedzieć należy, że mostek przed tu
nelem, na drodze ku budkom, wartoby opa
trzyć baryjerą. Dzieci a nawet dorośli, prze
chodząc tamtędy, a szczególniej powracając 
wieczorem ze spaceru, narażeni są na wpa
dnięcie w rów i co najmniej złamanie no
gi. 

- W ogrodzie kolejowym rozwija się ener
giczna działalność. Kilkaset wbitych rz ęda
mi w ziemię koteczków wskazuje, że... coś 
bli)dzie! Ozyżby naprawdE;) nareszcie. pomyśla
no o uporządkowaniu tego miejsca prze
chadzki'? 

- Chodnik przed domem p. Grzędzicy przy 
starym Rynku, tak jest stromy, że przecho
dzący przezeń podczas dni deszczowych nie
raz się przewracają: . Rekomendujemy to miej
sce dla robienia fizycznych doświndcLeń ze 
spadaniem ciał po równi pochyłej. 

- Trotuary dziurawe ... polecamy opiece sza
nownych ojców miasta!! 

- KwesŁyja możności odbierania węgla ze 
~tacyi pasażerskiej, jest ponownie porUcizoną:. 
Zyczyć należy, aby pertraktacyje żadnych 
przeszkód nie napotkaly. 

- Kanalizacyja Łodzi. Wiadomo, iż mnó
stwo fabryk egzystujących w tem mieście, 
tak zanieczyszcza wadi) przepływającą w o
kolicach fabryki pp. Geyerów, iż dla mie
szkańców woda ta staje si ę zupełnie nieuży
teoZllą, a nawet 15zkodliw~. Rozprowadzenie 
nieczystości w Łodzi jest przytem tak wa
dliwe, że powietrze 7. każdym rokiem staje 
się mniej zdrowem. Te okoliczności skło
niły wJ:adzę do rozpatrzenia kwesti i asseni
zacyi miasta; miejscowy architekt miejski 
wypracował w ostatnich czasach projekt ka
nalizaeyi Łodzi, a osobna komisy ja techni
ków, w tych dniach, jak słyszeliśmy, zbada
wszy położenie rzeczy na g runcie, zaapro
bo wała powyższy projekt w zasadzie. Od 
zasady do przeprowadllenia szczegółów i wy
konania - droga daleka; w każdym jednak 
razie zajęcie się tą kwestyj,!, jest pocieszają
cym faktem. 

- Z Pabijanic dochodzą nas ciągłe skargi 
na niemożność uwolnienia się od ciągłych 
kradzieży, pomimo energicznego nieraz ści
gania złod:liei pnez miejscową policyję. 
Obawa długiego chodzenia po sądach, 
skłania niejednego z ' poszkodowanycb do 
mniej energicznego !Ścigania rzezimieszków, 
jeśli skradziony przedmiot mniejszej jest war
tości. Główna. rolę w jednej ze znaczniej
szych kradzieży dni ostatnich, grał tam nie
jaki żydek przybyły ze Zgierza, który w mir::
slkaniu swem utrzymywał formalny skład 
skradzionych rupieci, rozsyłając po mieście 
i podmawiając do ich eskamotowania. roz
maitych niedorostków, pracujących w miej
scowych fabrykach, za. co im płacił, rozpa
jał ich i ufZ/ldza.ł dla nich codziennI!! grę w 
karty. Wieczorem wywoził do Łodzl skra
dzione rzeczy. Szczęściem, r,zecz się wyda
ła, dzięki ' energicznemu pierwiastkowemu 

śled:l:twu, przeprowad,zonemu przez miejsco
wego burmistrza p. Slósarskiego. 

- "Lodzer Zeitung" donosi o wynikłym 
w tych dniach w mieście Łodzi, w fabryce 
braci Schroter, pożarze, który mógłby się 
stać groźnym, gdyby nie energiczny ratunek 
ze strony miejscowej straży ogniowej echo
tniczej. 

Ogień wybuchł w przę:lzalni wspomnio
nej fabryki i w mgnieniu oka ogarnął cały 
gmach. O uratowaniu mieszczących si~ 
w nim grępli i machiny parowej ani I)yło 
myśleć; szło więc tylko o ocalenie pozosta
łej części fabryki, w której, oprócz różnych 
maszyn, znajdowała się jeszcze znaczna ilość 
przędzy. Sąsiednie zabudowania p. Kesten
berga, w których mieszczą. się sUady farb 
i różnych materyjałów chemicznych, a zapa
lenie się których mogłoby mieć bardzo smu
tne następstwa, zostały w zupelności obro
nione od niszczącego żywiołu. 

Taż gazeta donosi o okrutnem morder
stwie, popełnionem przez robotnika Pilipa. 
Gófl,kiego na osobie swej żony, matki pili)
ciorga dzieci. Powodem do tego przestępstwa 
miały po<!obno być stosunki miłosne z inną 
kobietą. Przestępcę oddano w ręce sprawie
dliwości. 

- Z Częstochowy. Od trzech tygodni baw i 
u nas towarzystwo dramatyczne p. Józef~ 
Puchniewskiego. 

P. Puchniewski umiał pozyskać sobie sym
patyjli) naszej publiczności, która się też li
cznie 7.gromadza na przedstawienilt; wybór 
sztuk przypadających do naszego gustu jest 
niemalym do tego powodem; chociaż gust 
częstochowia.ków jest zmienny, jak wiosenna 
pogoda, jak serce kobiet, jak kaprysy żon 
cierpiących na spazmy. Pp. 

- Rada opiekuńcza za~ładów dobroczyn
nych powiatu rawskiego. Z powodu nastą
pionego przedstawienia teatru amatorskiego 
w Rawie w d. 6 (18) lutego r, b., z którego 
po potrąceniu różnych wydatków, czysty fun
dnsz rH. 160 wyniesie i te będą użyte na 
wsparcie biednych, kalflk, starców i wstydzą
cych się żebrać, - Rada poczytuje so
bie za miły obowi~zek złożyć publiczne po
dzili)kowanie wszystl;:im amatorom, którzy ra
czyli poświęcić swe trudy dla. dobra cierpią
cej ludzkości, jak również podziękować ser
decznie W-ym obywatelom okolicznym, któ
rzy łaska.wym zakupieniem hiletów na przed
stawienie amatorskie, jak niemniej nadesła
niem drzewa i produktów, znakomicie ra
czyli przyczynić się do powiększenia fundu
szu dla biednych. 

Rawa d. 24 lutego (8 marca) 1882 r. 
Za prezyduj ącego w Radzie, opiekun szpitala 

Zielińsld. 

- nGołosn zapewnia, że 300 unitów z e 
słanych do poludniowej Rosyi, otrzymało po
zwolenip, powrotu do kraju i zarazem powró
cenia do katolicyzmu. 

- W Moskwie w czasie spillu ludności mię
~zy pospólstwem rozeszła się pog.toska, że 
każdemu mieszkańcowi będzie przyłożona 
na lewej dłoni pieczęć, by go drugi raz nit: 
zapisali. Nazwali to piecz~cią antychrysta!.. 

- Dla naj biedniejszych w Piotrkowie. Dr: 
Jaworski za pośrednictwem księgarni M. Pa
cewicz złożyl kop. 65. (WręclOno wdo
wie W. przyp. red.). 

- Wyszedł z druku w Wilnie 4-ty zeszyt 
d!obiazgów literacko - satyrycznych pod tyta 
:pzwon~k, w którym głównie celuje nast~pu
jący wlersz RodoCla: 

Wielki. 
Gada, jakby Demostenes jaki, 
Reszta-obok niego-żakij 
On jeden z Parnasem zbratan, 
Wielki! tak, ')Vielki - szarlatan. 

!łagnat z prapraprapradziada, 
Z demokratami nie gadaj 
!łany, jak kh zgnieść lub upiee, 
Wielki! tak jesl, wielki - ~łupiec. 



Wlz,.ltkn .... idzi okiem by.trem, 
Gdyby chei&ł, byłby ministrem; 
Kliąźe IlIU druh, hrabia szwagier, 
Wielki! tak jest, wielki- blagier. 

Ma oder, kołnierz z galonem, 
J,st ekscelencyją, baronem; 
Z kr61a.mi zapija tokaj, 
Wielki! tak jest, wielki - lokr.j, 

Wczoraj nic, dzisiaj ma banki, 
Pałace, cugi, kochanki; 
Gdzie nog~ stljpi, rej wodzi, 
Wielki! tak jest, wielki - złodziej! 

- Wypadki w gubernii: 
Od dnia I I do 13 lutego, było 4 wypadki nagłej 

lImierei, znalezion~ 2 martwe ciała; dwom osobom za
dano ciężkie rany, z kt6rych jedna umarła; miało miej
~c~ jedno dzieciob6jstwo, 3 samob6jstwa; 4 zab6jstwa 
l Jeden napad w połączeniu z rabunkiem. 

- Listy od R!)dakcyi: 
- Pann Jw. Z. Rozmowa gołąbków jest faktem 

autentycznym. Podsłuchał jl\- i poznał si~ na jej war
tości istotnie gimnazista i to gimnazista klasy drugiej, 
Tak, tak, literatura nieEbyt kwitnie u nas. 

- Nadesłane. Niemcy, za panowania. swo
jego u nas, w początku bieżftcego stulecia, 
narzucili ludności żydowskiej, od wieków w 
tym kraju osiadłej, nazwiska niemieckie, a 
to w celu zupełnego jej zgermanizowania, 
Nie roszcząc bynajmniej pretensyi do hono
ru należenia do wielkiej niemieckiej ojczyzny, 
ale przeciwnie, j)ragnąc zespolić się :l: tym 
narodem, którego ziemia. nas wykarmiła, któ
ry nas wychował, którego językiem myśHmy 
i mówimy, którego dole i niedole podziela
my i odczuwamy, a zwyczajami i obyczajami 
którego przejęliśmy się, żyjąc w nim od dzie
ciństwa, uważamy za obowiązek obywatelski 
przybrać nazwisko polskie. 

Oświadczamy przeto publicznie , iż od
tąd, my, t, j. starsza generacyj a, składnj~ca 
8i~ z pię t:iu braci, podpisywać się b~dziemy 
aż do zgonu: Wolberg- Walb6}'ski; synowie zaś 
n~si, pełnoletni i ma~oletni, w przeciągu 
p~er~sz.ych lat dziesięciu od daty dzisiejszej, 
plsac SH~ b~dą Wol berg-Walbórski, a po u
pływie tego czasu, mianować się b~dą I i 
tylko Walb6rski. 

Doktór Adolf Wolberg w Łodzi . 
Doktór Bernard Wolberg w Piotrkowie. 
Doktór Lud<.»ik Wolberg w Warszawie. 

K 
(Herman Wolberl1 w Czestochowie. upcy' . ;J • . (.fJaweł Wolberg w Częstochuwie. 

Piotrków d. 15 marca 1882 r. 

LISTY Z POWIATOW. 

- Z Rawy, (Słówko do redakcyi.-Zima.
Trupa Kremskiego.- Magija w Rawie.-Te
atr amatorski.-Bal z "wyborów".- Dochód 
z teatru i balu.-Projektowani kandydaci do 
przyszłej straży ogniowej nil. naczelników.
Wybory na prezesa dozoru kościelnego.
Dyrektoryj at). 

Opóźniłem się z moją korespondencyją, bo 
już trzeci miesiąc w tyłli roku się zaczął, a 
ja dopiero pierwszy raz biorę pióro do r~ki, 
aby coś skleić. Ale nie uwierzysz, Szano
wny panie Redaktorze, jak to trudno być 
reporterElm z prowincyi, bo jeżeli pisać o po
trzebaeh miasta tak moralnych jako i mate
ryjalnych, i zwracać uwagę kogo należy, na 
różne w tych przedmiotach niedostatki, wte
dy nasi opiekunowie blJdą obrażeni, że ::li~ 
ich przebudza z miłego dolce farniente, i b~
dą debatować nad tem, jl\ki to znalazł się tu 
"bazgrała", co siEJ do nich przyczepia i tą
-da jakichś ulepszeń, których od tysiąca. lat 
nie było, i było dobrze. Zżymają si~ też 
na tego śmiałka-gryzmołę okrótnie, a pot~
piwszy jego "niedorzeczne" zachcianki, utrzy
mujIII nadal status quo ante, odkładajllic pro
ponowane ulepszenia ad meliora tempom. Dla
tego to nieraz (nie dla czego innego) dało 
mi się słyszeć, że "Tydzieńll to taki nudny, 
że niema w nim co czytać: dotyka tam ja
kichś kwestyj społecznych, d~żącyeh do u
moralnienia mas, do rozkrzewienia oświaty, 
wreszcie do udogodnienia miejscowych Wll-
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runków życia, co wcale podług nas jest nie- nych,- za, to nauczyciel muzyki był wybor
potrzebne". Natomiast, gdybyśmy wysuu- ny, ,a gra.Jeg? cała na mimice opa.rta, nic 
wali, ze swej wyobraźni jakieś nadzwyczaj- do zyczellla me pozostawiała. 
ne, Jaskrawe, rażące sWlł okropnoscil} obra- . W antraktach amator:śpiewak p, W., przy
zy, chociażby nawet były nieprawdopodo- Jemnym barytonem, odspiewał przy akompa
bne; gdybyśmy opisywali wypadki, w któ- nijamencie pianina Barcaroll~ Gounoda "On 
rychby krew lała si~ strumieniem, które oś wie- voulez-vous aIler" ("Gdzie z tobą. płynl}ć 
cała pożoga; gclybyśmy opisywali, jak jakiś Ri- ~am", ~rzek~ad Oh~cińskiego) i " W spomnie
naldo porwał pewną hrabiankę i uwiózł z so~ nIe ~onI~s~kl'" cze,m wyświadczyK. zebranej 
bą na Kampinowską puszczę-wtedy, o! wte- pubhcznoscl mlł2b nIespodziankę, gdyż śpie
~y nasz "Tydzień" b~łby bardzo zajmujący, wy te afiszem objęte nie były. 
lIczyłby dalek~ w~~cej, prenumerat~rów! Po teatrze odbył się bal w miejscowym 

Dla urozma~cen1a WięC ~zemk?l~lek mojej klubie, na którym znajdowały się tylko oso
korespo?dencYI ,dla, tych lchmosclOw, wspo- b~ wezwane z uformowanej liczby przez ko
~n~ najprzód, ze zima tegoroczn~ okazała I mlt;-t gos~odafczy,-coś podobnego jak skru
Się dla nas bardzo łagod~ą, ~ak , J~k to by- tyntum z lzsty, we Francyi. Doprawdy, że to 
lo w r. 1861, przez co biedOl ludZiska bar- zabawne; ale, cóż robić, widać że i Rawa po
dzo łatwo mogli obchodzić się małą ilością siada swoieh Gambettów. 
drze;:a: i nikt .z ,pewności~ oW,ej ,zimy nie Dochód, zebrany z balu i przediita.wienia 
zmarzł, sanny, zas ",:,cale me mIel~sm,y" a,l~ amatorskiego, wynosi brutto rs, 231 kop. 80; 
za t.o za. ~la~ hlszp,anlfl w MadrY,cle J 3zdzl~1 po p.otrąceniu zaś wydatków na koszta urzą' 
podczas SWląt, Bozego Nar~dze~la sankamI, dzellla, w kwocie rs. 71 kop. 68, pozostaje 
co do fenomeno~ ,n~tury ,zahczyc należy. czystego funduszu dla biednych rs, 160 ko . 

. Pr~ed samem I sWJ~taml Boż,ego Narodze- 12. lJzi~ki zatem szanownym amatorom ~a. 
ma Zjechał do nas p. Kremsh ,z swem to- ich szlachetne trudy, które podjęli dla przyj
warzystwem ~ramatJc~ne~, ~y~ląc zapew- ścia w pomoc ubóstwu! 
ne, że W Rawle zastallle jaką sWlątyni~ Mel- " 
pomeny, albo przymjmniej jaką szopę repre- , W tyc~ dllla~h zapr~jektow~no ,kandyda:-
zentuj~cą teatr, gdzieby artyści przytułek tow. n,a NaczelDlk~ ~trazy ogm~w:J ochOt?l
znaleźli. Niestety jednak omylił silJ niebo- czej, Je~o. pomocll1ko~" na~zelmkow oddzla
rak; zna!azt tylko, w dawnym gmachu po- t~wych I lOh pomocn~ko~ ). oraz na człon
Jezuickim, korytau szkolny, w którym od- f w ,Rady Nadzorczej teJż~ straż~. Z uwa-:: 
bywają się przedstawienia amal'orskie i w któ- g, ze ustawa dla, zorgalllz~wanla ta.koweJ 
ry~ de~oracyje po każdym prawie występie ~eszcze dO,tą~ z~twlerdzo,ną llIe zos,tała, prze
zablerac nalezy. Dawszy więc sześć przed- o ~ ~ymlenIemem wybranych osob wstrzy
stawień, złożonych z lekkich komedyj salo- mac Się na~eży. 
nowych, jakiemi wśród głuchego u nas kar- Odbyły Sl~ także. w tym czasie wybory na 
nawału, zabawił inteligentniejszą publiczność , pre~es~ d?zoru k~s~lelnego parafii rawskiej, 
drapnął CI) żywo do Płocka , aby tam zaa- l praWIe J~dnl)głosDle obrany~ z03tał Wła
leźć lepszą dla siebie przystań. dysław,Wlener, obywllttll t~teJszy; że jednak 

Po wyjeździe p_ Kremskiego, w dniu 28 na taklCh 'partykula~zach, Jak Rawa, żadne 
stycznia r. b., zjJ.wił si~ na widnokr~gu ra- :ovybory me ~o~~ Się odbyć bez p~otekc,yi, 
wsklm "s~~wn~, i 7,nany 71,profesor i prestidigi- ~ntr.yg. zazdrosClI fałszywych, blaskowo Wl~C 
tator magII chmsko-mdJjsko-egipskiej psu J. l w ,tym wYI?adku, chocraz plerwotny wybor 
Po~iom (tak się na afiszu zatytułowa~) i dat był ~ednomy~lny, to wsz~kże znaleźli si~, ta
nam trzy WIeczory czal'odziejskie z podziem- ey, ze uznah , t~kowyza~lleformalny,skutklem 
nego świata!! Czyż to nie cudoyvn; wypadek czego, w tyd~len nastąpIły powtó~ne wybor,r, 
zobaczyc tak sławnego magika w Rawie? lecz l, te lllechętny,~ dla p. Wlanera, me 
p, Poziom-uważajcie-p, P oziom, osobistość przY,nlOsły kor~ystmeJszego rezultatu, bo zno
nigdzie nieznana ! I gdzież to zarobił sobie w.u JednogłJ5.ll1e .~ostał wybranym. Pobici 
na t~ sbwę? gdzie 'p o zyskał tytuł profesora WI~C ,malkontenCl, z~ spusz~zony:m nosem 
m~g,lI? Oto w RawIe! w, akademii smorgoń- o~eszb do dO,mu. Z,daJe Sl,~ ~I~C, ,ze powtór· 
sineJ. Potrafił też sweml czarami zadziwić ns ch wybor~~ u,UleważDlc, JUZ me ma zas~
zaled~ie, oflmioletnie dzieci. -Najlepsza. pro- dy, tembar~Z,le}, ze, pa~ ,~Iener, )~ko czło~ 
dukcYJa Jego-to: "Paląca się świeca, czyli bo- WIek rzadklej UCZCIWOSCl l praw,oscI chara
Jeść w żo.łąd~u". ,A co? sam tytuł świadczy kteru, I]rzytem znany powszechDle ze sWY,ch 
o s~tuce l o mtehgencyi sławnego maestra. uczynko,w d~broczynnycb, ze, wszech miar 
Po trzecie m jednak, chwała Bogu, przedsta- na, pOWIerzeUle mu tych. oboJVI~,zków zasłu
wieniu, na które m najwięcej znajdowało tiię gUJe., Dlate,go to spodzle~ac, BI~ należy, że 
gawied~i , zro~ił o~ ze swo~ą fi~urą niknący zatw.l.erdze~le władzy wyzs~eJ wk~ótce ~a.
wolt, l gdZie SIę teraz pOjawi o tl'm st,lWlC powmno, z czego ~lejSCOWl parafiJ 11.

nam, nieszcz~snym śmiertelnikom, 'nie wta- lile b~dą bardzo zad~wolem, tem~ardzie~, że 
jemniczonym w dziedzin~ magii, domyślić obrany, przy, o~e~neJ, resta.uracYl kOŚClO~a., 
si~ nam niepodobna! przyczymł ~lę J~z wI~le metylko do, Spie-

Po tych magicznych produkcyj ach nastę- s~n~go ukonczema onej" lecz także me ,sk~
puje nasza swojsh komedyja. Dotychczaso- pll, I własnych f~nduszow na reparacYJ~, i 
wi ama.tvrowie, uproszeni prl':ez tutejszego uplę~szenie, tego z, , o . czem poprzedmcy Je
opjekuna miejscowego szpitala, W-go Zieliń- go mgdy, me ~omys,leh. 
ski ego, znanego tu powszechnie pod nazwą Nakomec słowko Jeszcze o naszym teatrze 
"Ojca ubogich", odegrali, Vf dniu 18 b. m. amatorskim, który, o ile słychać, idąc lI:a 
k,om.edyj.ę w jednym ,akcie Swider:skiego "Je: p;zykładem Skier~iew:ic, ma z~miar zrobić 
s\ell1ą" l drugą "Śwldrzykowska Jedzie" Ga- 8~ 8tatym, ,dla ~a,sllall1a fundu8zow przyszłej 
walewicza, na korzyść biednych w mieście straży ogmowe] l przychodzenia niekiedy w 
R:awie, Pierw,sza komedyja, potrzebuje wy- pomoc bie~nym, ,wstydzącym si~. żebrać, Myśl 
bitnych talentow, aby zadosć uczynić inten- bardzo pIękna I ze wszech filar na popar
cyjom autora i dlatego też wyszła mniej ~ie zasłngująca. Dla urzeczywistnienia jej 
szcz~śliwie zapewnie niż w Piotrkowie. Jednak, należałoby przy stawianiu szopy na 

W drugiej znaleźliśmy więcej humoru. Sa- pomieszczenie narzędzi ogniowych, pomyśleć 
lomea byłaby zupełnie dobrlli, gdyby w swej o pobudowaniu, choćby na małą skalę, tea
dykcyi unikała zbytecznej szarży; Grzegorz, trzy ku, którego brak dotkliwio czuć się da
jej mąż, przedstawił silJ nam jako b. oby- je amatorom, nie mającym odpowiedniego 
watel w małem miasteczku, i, gdyby był le- miejsca, ani na prLedstawienia, ani też na pró
piej ucharakteryzowanym i nie tak monoton- by. Dla doprowadzenia wszakże do skutku 
nym w dykcyi, byłby skończonym łykiem; powyższego projektu, potrzeba wiele pracy, 
córeczki, }{incia i Felcia, powinny były być dużo wytrwałości, i wiele energii. do czego 
odważniejsze, pomimo swarliwości krzykU- dotychczasowa dyrekcyj a, złożona z dwóch 
wej swej mamy; wreszcie amanci z urzędu, 
przedstawili się bardziej jako kawalerowie 
marcowi, zamiast być czułemi pretenden
tami do pi~knych fIlczek swoich narzeczo-

') Naczelników oddziałowych mianuje, j .. k wIZodzie, 
Nac:lelnik gł6wny za. porozumieniem li~ z Rad, Nad-
zorczll. (Przyp. Red.). 
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dJrektorek i jednego wice-dyrektora, zdaje 
1łię nam być zasłatJa. Dlatego więc radzili
byśmy wice-dyrektorowi, aby pro publico bo
no, ze względu na powyżej przytoczone oko
lic~ności, zrobił eoup d'ctat i ogłosił się lJy
ł"ektorem, a pod jego kierunkiem, przy do· 
borze kompetentnych osób, nietylko urządze
nia przedstawień teatralnych pójdą łatwiej i 
będą częstsze, (przez co dochody z takowych 
się powiększą), lecz zapewne i wybór sztuk 
i wykonanie takowych będzie odpowiednił'j
szem, skoro w jednej silnej d~oni spocznie wła
dza dyrektorska, rpzczłoukowana d 7.isiej w 
dyrektoryjacie i osłabiona przez ciągle krzy-
żujące się pogli1dy i dyspozycyje. • 

Rawa l marca. 

T Y D Z I E N. 

2) Stan 84nitarny. 
Widziane były: Skarlaiyna, odra, błoniea. Zdarza

ły .i~ zapalenia płuc, n.jez~stłEe wlzelalto k_lary 
oskneiL A. S. 

Licytacyje W [uoernii PiotrKOWnteJ. 

- W d. 12 (24) marca, w urzędzie pow. piotrko
wskiego, na 4-letnią. dzierżawę dochodów propinacyj
nych n:1 gruntach majlltku Pyto wice, od rocanej su
my (06 r~. 50 k. 

- W d. 8 (20) marca, w urzędzie pow. brzeziń
skiego, na lakąż dzierżawę w majątku Dobieszn6w" od 
sumy roczuej 12 rs., oraz w mająlku Chol'zęcin i Swi
nek, od Bumy rocznej 460 rs., także we wsiach Re
dzeń, Hegny i Hewica, od rocznej sumy 204 rs. 

- W d. 23 marca (4 kwiel.), w urzędzie '(low. no
woradomskiego, na 4.1etnią dzierżawę propinacyi we 
wsi Siedlce i Kurzno, od sumy 1'0cznej,93 rs. 10 k. 

Spostrzeżenia mefeorologiczn2 sani- - w d. 18 (30) marca, w urzędzie wójta gminy 
farne. Dobra Vi pow. brzezińskim, na sprzedaż 3-ch kr6w i 

jednego wołu, oraz 8 sążni drzewa. 
Za mie8iąc luty 1882 r. _ W d. 31 marca (12 kwiet.), w sądzie zjazdo-

l) Strm powiet1·za. wym w Piotrkowie, lIa sprzedaż nieruchomości poło-
a) Srednia z miesiąca ciepłota +°,30 R., naj wyż- zonei w Wielkiej Wsi przy ulicy Oddzielnej pod ]W 

aza z doby + 60, naj niższa z doby - 30, naj wyższa 4ł9, od sumy 2001's. 
z dni:1 + 900 naj niższa z nocy - 60. Luty zeszłoro- - W d. " ( 17) kwiet., w sądzie ok1'. piotrkowskim 
~zny dał przeciętną - 2,60 R., tegoroczny , .. ięc cie· na sprzedaż nieruchomaści w m. Łodzi pod NI 1175 , 
plejszy o 2,80 R. od sumy 1000 rs. 

b) Wilgoć 83, pomiędzy 40 a 100. - W d. 21 czerw. (3 lipca), tamże, na spnedaż 
c) Barometr: 753 mm.; pomiędzy 736 a 772; w d. fubryki Micczk6w w pow. brzezińskim, z zabudowauia-

1 i 2 barom stał ,,'yjątkowo wysoko-772 mm., wogó- mi i gruntem, od sumy 6S,080 rs. 
le wyżej w pierwszej połowie miellil!ca, nieco niżej w - Tegoż dnit\ tamie, na sprzedaż majątku Mysz-
drugiej. kowice liI. A. B C G H, ood sumy 15,000 rs. 

d) Wiatr zachodni i odm. 19, południowy i odm. - Tego<~ dnia Vi sadzie zjazd. piotrkowskim. na 
S, północny i odm. 8. Cicho 2 r., wiatr silny 6 r., bal'- sprzedaż nieruchomości w m. Łodzi pod ,\~ M 1199 i 
~zo silny l r.; miesiąc wietrzny. 1200, od su my 30,000 rs. 

e) Dni jasnych 5, w części jasnych 9, deszcz S - Tegoż dnia tamże, na sprzedaż n · cruchom1ści 
r., śllieieg 7, ,zadymka 1 r" mg/a 2 r. w m. Łodzi pod Jt :320i, od sumy 900 fS . 

i) Ozon. Srednia z doby O,S, z duia 0,6, z nocy - W d. 3 1 marcu (12 kwiet.), t.flm i e, na sprzedaż 
l. Natężenie Brcdnie 6 r. Nieznbarwiały !ię o~onos\tO- nieruchomości w m. Lcdzi pod M 58~. od 7500 rs. 

1'Y podczas dni J 2 i nocy 7. Zabarwicnie bylo mniej - - Tegoż dnia tamże, nl\ takąż sprz~daż w Łodzi 
.aze albo i żadne wtedy, kiedy \baroru~tr SIał bardzo I pod ]W 837. od sumy 4000 rs. 
wysoko. - W d. :! l <:zerw. (3 lip.), w sądzie zjazd. piotr-

o G- Ł o s z E 

kowskim, na sprzedaż nieruchomości 'Ir m. Łodzi pod 
li 338A, od sumy 15,000 rs. 

- W d. 2 (14,) kwiet., w slldzie zjal:d. W Cztsto
('howie, na sprzedaż ziemi w m. CZl}stochowie, od eu· 
my 200 rs., oraa nieruchomości pod NI 3!17, od 8umy 
300 rs. 

- Wd. 31 marca (12 kwiet.), w urzf}d~ie pow. ra
wskiego, na 4.letuią dzierżaw~ propiuacyi we wsi: Lu
boszewy, Brenica, Piekło, Kaczka i Spała, od suIDy 
roczuej 251 rs. 50 k. 

- W d. 8 (iW) marca, w mag. m. Rawy, na oświe
tlanie 21 latarń na ulicach i 3 w raIUSzu w ciągu 3 
lat, od sumy 339 rs. 4!l k. 

- .Przegll!du biblijograficzno-archeologicznego ft NI 
27 i 28, (3, 4) wyszedł z druku i za",-iera: 

I. Na przełomie sztuki polskiej, przez F. K. Mar
tyno\Vskiego (d. c.J- II. Słówko o zadaniu numizm&
tyld, przez A . Janowicza. -- III. Wiadomość o mala
rzach Bazylijańskich, podał Ks. Sadok Barącz.- IV. 
Pomnik na pobojowisku w w. XVI w dawnelll woje
w6dztwie Połockiem, opisal M. Kuścinski. - V. Pier
wsze ws~az6wki pobytu zyd6w w dawnej Polsce, skre
ślił El'. Sulimczyk Swieżawski (c. d. ). - VI. Skarbiec 
katedralny na Wawelu. - VII. Baltazara Opecia, ży
wot Pau a Jezusa, w 5 wyd. w. XVI, biblijograficznie 
opisał J. Przyborowski ~ dko.).- vrn. List otwarty do 
rddakcyi "Nowin", napisał Er. Sulimczyk Świeża,",ski. 
-IX. Kronika.- X. List. E. L. Kasprowicza w spra
wie domu komisowego ksi\lgarzy polskich Vf Lipsku. 

- Składam niniejszem serdeczne podziljkowauie 
tak czcigodnemu Duchowieństwu, p. Prezesowi i wszy
stkim pp. Zwiel'zchnikom męża mego Ś. p. Ignaceg() 
Wolskiego, jak również i wszystkim panom kolegom, 
którzy pogrzebem łaskawie zająć się raczyli i na 
własnych barkach zwłoki zmarłego w dniu 4 b. m. na 
miejscowy ponieśli cmentarz. Nie mniej serdecznie 
dziękuję wszystkim znajomym i familii. Bóg wam za. 
płać za tę ostlltnią przysługę! 

Jadwi.ga Wolska. 

Ceny zboża. 
Piot,·l..·Ów 14 mar'ca 1882 r. wtorek. 

Pszenica rs. 9,50.- Żylo rs. 6,00. - J~ezmień n. 
4,20.- Owies rs. 3, l 5.- Groch rs. 6,00-6,30. - Ko
niczyna biała rs. 56.00.-Koniczyna czerwona rs. 46,00 . 
Rzepak rs. 0,00.- Łubin rs. 6,30- -. - Gryka rI. 
5,00. - Kartofle rs. 1,00. 

I 

w dobrach Byki !""BLACHicrNKOWĄ""1 
pod Piotrkowem, I j 

. d d' k'lk . k do kryoia. da.oh.ć'W" Jest o sprze anta 1':1 tySlęCy sztu 
Szczepów jabłoni i gl·USZ, w ~ poleca. ~ 
tnecim roku pu szczepieniu w gatuukach ~Skł d . . lI1! 
wyborowych i w cenie od 35 do 50 ko- ~ a ~szelklch materYJa-.a 
PleJek za szczep. (3-2) ~ łow blacharskich :g 

Szczepy 
owocowe, l'tlorwy, Crategusy ró
żowe, Róże sztamowe, są do 
nabycia we wsi PlllilZko wice, wior
sta od miasta Żarnowa, w powiecie opo
czyńskim, na szosie kielecko - piotrkow-
skiej. (3-2) 

Zgubiony zostal 

~ DRZAŹOZYŃSKI i S-ka ~ 
~ w "'al"szawie ~ 
~ Orla 4. ~ 
~~S~~~~~~i4!~~~~~~§S~~~S!Sa 

(R l Pr. 10:!4) (5-3) 

Potrzebna jest 

DZIERŻA -W-A 
od 1 czerwca 1882 1', w gubernii piotr-Pugilares, kowskiei, składaj~ca się z lO-u włók w-

Do sprzedanl"a \l~W. Lędzycki. gub. Kaliska lub do p. dobrej kulturze; w tem żeby bylo 
Sułkowskiego VI .kantorze Gaze. w kt6rym znajdowały się nastl}pujące pa . przynajmniej 15 mórg. łą'c i dom miesz-

b Ó ty U 'arsz:twskiej. Dluga NI 32. piery: 4 rewersa Stanisława Chrza· kalny w dobry~ staDle. ~toby mial ta-
,do ra POLESZYN·OBPEL 1\1 (5-1) nowskiego, po 1001's. trzy, jeden na 50, kOlVą, raczy Sl~ Z~łOS1Ć plśmleume pod 
i NIE WÓLKA, w pow. Laski1ll. guił weksel Edmunda ThórzewskieO'o na adresem: K. Jacewska przez Su-
Piotrkowskiej, o 6 wiorst od llIiasta po· Letnie Mieszkanie 1'S. 8S0; rewers Kolonisty na ;s. 25; lejów. w Stobnicr. Tamż~ jest d() 
wiatowego Łasku, milę od Pabianic i 3 świadectwo Wladysława Olszowskie- sprzedama mło~arnla zupelme nowa 
mile o~ Lodzi poloż~Dej. Sz~s~ 1.6JZ W Mar.y sinku go i Bernarda Handtkiego; pasport z calem urządzemem (4-2) 
ko-KalJska przec~odzl przez m~Jątek. ') IV blizkości stacyi Poraj (pierwsza sta- i książeczka legitymacyjna Bolestawa lekCYJ' e 

Przestrzen obu folwarkow, 9_6 cyja ~a Częstochowa. Dom składający Dzierżanowskiego. Łaskawy zualazca ze-
.morgów, ,155 pr.: ~ tem łąk dwukosnyc~ sie z 10 pokOl, położ~ny pod samym la· chce zgłosić Się w PiOlrkowie do księ- POLSKIJilGO JĘ7.YKA 
175 m?r~ow. '~Y81~no okolo !l3? kor· ;e·m sosuowym w blizkości rzeki Wany, garni W-go Pacewicza, gdzie otrzyma na- fI!.J 
ey OZII?l~y. Zlemuł. w częśr.l. zytnta może być podzielony podług życzenia o- grody n. 3. (8-2) i. L i t e r a. t u r y 
a:w CZęSCI JęCzolleuDa: Budynki drew. sób. Za kazdy pokój miesięczuie Pl) rs. Wiadomość w redakcyi "Tygodnia". 
BlaDe w dobrym stame. Punkt wybo:. ]0. WiadomQść u zawiadowcy Slo My- ZAMIESZITAŁY (0-21) nr d~a zbytu prodnktó\v I urządzema szk6w. Plan miaszkania IV Redakc i Ty- 1 ~ 
wle]klCgo ,l[os,..odars(wa mleczne"'!). In- . " . y " 'I '. . l • went' . , t "'li b godl11a. Up msz II SIl} o wczesne zamo- "V'V ~ PetershlIro-n D O wydzierzaweula .". 

. arz "'yWY. l. 1llar wy IV o rym wienia. ( :!-l ) I· ~ ~ każdym czasie Młyn Słodo-
,8t:1Ule. W :oku bIelącym tlokoll8.ay zu· ' (Eon,mall ItoHIOmeH!łall ~ )l;OMa wy z włóką gruntu pod 
stal pomiar obu Colwarków, . '. . , ' Bugaj em IV Piotrkowie. Bliższe 
zrobiolle ~owe mapy i 7.ebrane wszYSt Lespersonnes qUI d€sl:ela.lent pren- 251map. 7) warunki u właściciela na micjscu. Tam-
kie dokur~elJty potrzebUll do założenia dre des leyonts. plll'tJ.culdl(!res

l 
(ł~ AD WOKAT że do sprzedauia dziewięć IIJ.órg 

dla kazdego z folwarków o- c(}nversa un .• et e aD eT •• untu. (3-2) 
JlIobnej księgi bypotecznej.. ,~ue fran~als~ .Youdl'ont MarcelIi Drogomir .."' .• 
Pn:ez ł'oleszyu-lirpelów prZ<lprOWad1.OhO bl~m ! adlesser au bureau du Joulll,&.l ~ Ty· HYJacentow Konwalij 
trasę maj~cej ]lrzy.iś.~ <lo skutku ko- dZleu . (0-24) DOBRONOKI ' 
lei I..ódzko-Kaliskiej. ' i innych kwiatów, wszelkich na-

Na. dobrach tych, ~ypotecz"i~ należą- DYONIZY SKURZ!LSKI przedtem Urzędnik b. K. R. S. W., de- slon, k~iatowych i potażer~jnyc~ ja" 
eych do P16trko",a Clązy dlug fowarzy- legat prawny Tow. Krec!. Ziem. i Sędzia r6wmez l flanc, dostac mozna 11 
.stwa Kred Ziem, S.6fl0 rubli , i dlug pry· gminny z wyborów, - załatwia ogrodnika w posesyi W·go Popowskiego, 
w .. tny 2,400 mb. ADWOKAT wszelkie interesy sądowe, adrui· róg alei Aleksaudryjskiej i ulicy OdeskieJ 

Uella m.jątku 2,000 rubli za miuistacyjue, włościańskie, rOIwodowe, (Rokszyckiej), tamże sprzedają, si~ róże 
'Włókę. Iprzy Sądzie Okr~gowym Piotrkowskim. handlowe, przemysłowe i I. p., we sztamowe i niskopienne, r6żne 

Bliższych szczególów powziąć możlla Stacyj .. drogi żelaznej Warszawsko·Wie· wszystkich instytucyjach w krzewy i SzCzel)Y drzewek tak 0-

zglaezając się do adlDifiJstracyi dóbr deńskiej Pio&rków dom DestCa- S~·Petersburgu, Moskwie i innycll mia· zdobnycb jak i owocowych pO eenacJa 
Spend08zyn przez Gostków, tera. , (5-5) slach ()clilarst;wa. (0-39) umiarkowanych. (0-3) 
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~ C. SKORYNA i H. NEUENDORFF. i 
~ Fabryka Wyrobów Kamieniarskich i Marmurowych i 
ci! w Warszawie, na Pradze pod N2 415d przy sa- l» 
er mym moście. :D 
er: p oleca się wykonaniem wszelkich rob6t :D er: budowlanych z kamienia, jako to: sChody,:D 
.", balkony, balustrady i wszelkie 0-" 
lWIo. zdo by. Są, zawsze na składzie do wyboru. Al ci! Pomniki grobowe tak z piaskowca, jak0::l» 
.", też z marmuru Plyty marmurowe rozmaitych roz- .... 
lWIo. miar6w, blaty do nmywalni, bufetów, stoI ów i kon- ttIIt' er: soli. Wykonywa się wszelkie roboty w zakres ~ 
ttIIt' wyro~6w z ~amienia tak piaskowego, jako też 
~ grallltowego 1 marmuru wchodzące. 

CI! Na żądanie przedstawia fabryka rysnnki i:l) er: cenniki swoich wyrobów. :I» 
CI:: I I l , Ceny o ile mot na najtańsze. :I) 
CI: II :D 

t!J"\f",*\f"""""~~~ (R. i Fr. 8437) (24-14) 

w Maj ątku Borowno. 
4 wior6ty od Kłomnie 

na spredaż 

1. Ogier anglo-arabski maści gniadej 
lat Ó--WZTostu 2 arszyny 4 1/2 lVorszka 
(Jena Rs. 1 ~OO- bez wady, 

2. Oger angiels l{j gniady 3 letni za 
Rs. 400. 

3. Ogier angielski czystej krwi lllt 6 
.karogniady za Rs 760. 
Tamże stacyja ogierów janowskich 

które stanow wią po Rs_ 8-ó-i 4. 
Wszelkie szczegóły na miejscu - na 

zapytania listownie daje się objaśnienia. 
(3-1) 

Zginęły Papiery 
a mianowicie; kilka kontraktó\v, dowody 
oeobi!.te i PllszPOrt wydany przez Na
czelnika Powiatu Będzi1'tskiego.- Z pa
pierów tych użytku nikt mieć nic może, 
uprasza się zatem, ktoby takowe zna
nazI, oddać do Redakcyi "Tygodnia". 

(2-1) 

ZAKŁAD 

Budow lan 0-Stolarski 

"RODZINA". 
Zawiadamia Szanowną Publicznośó, 

że z dniem 20-m listop. zmienił Majstra, 
i że nowozaangaaowanemu powierzył d!ll
sze kierownictwo Fabryki. Zamówienia 
wszelkie i wypłaty, tylko nowo
przyjętemu majstrowi Szano
wna Pnbliczność po,Yierzaó raczy, kt6ry 
na to piśmienne upoważnienie posiada. 

Poleca się przytem z wyrobami w 
skład Stolaritwa wchodzą,cemi, za któ-
ryeh tnvałość poręcza. (0-15) 

I powodu wyjazdu jest do odnajęcia 
od J 5 marca do l lipca 1882 rokn, 
ltlieszkanie składające się z 

czterech pokoi, przedpok<,j li i kuchni, na 
dJ:ugiem piętrze przy ulicy Moskiewskiej 
w domu Cnsparego, za cenę znacznie zni
żoną. 'Yiadomość tamże Vi mieszkaniu 
doktora. (2-2) 

Dystylarnia Parowa 
podług najnowszego systemu, świeżo 

zbndowana, 

Markusa Braun 
w Piotrkowie. 

3,000 Szczepów 
jabłoni, grnsz i czereśni, Róże sztamo
we . . krzewy eg-zotyczne, maliny,. 
Clance szpllrag6\v olbrzymich i nowy 
gatunek kartoCli Re((-vose, orarr. 
wszelkie nasiona są do nabycia w za
kładzie ogl'odnicżym A. Nowickiego-

Ma zaszczyt zawiadomić Szan. Publi-
I
' W Piotl·kowie. (3-3) 

czność, że sprzedaje wprost z fabryki - --
alkohol, spirytusy i stołow:\> ~ Do dzisiejszego nume
wódkę; sło(lkie wódki, li- ~~ ru dolą.cza się arkusz 
kiery i araki, hurtow~ i de- 10- . ś'. 17 • l D l l 
dalicznie po cenach umlal'ko- y pOWIe CI przez. ",-aro a es y 
wanych, możliwie nizkich. (I0-6) p. t. "Przebaczellle", 

QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ 
CI: Fabryka Młynów i Maszyn Młynarskich :Ił es: Louis Rappaport, Wrocław, Friedr. Ca1'lstrasse 13. lJ 
$ dostllrcza plany, kosztorysy, obliczenia zysk6w i przedsiębierze wykony- :I» 
"" wanie kompletnych młynów, . olejal'ni, tartaków, ko-!II 
Al' ściar':li, fabryk gipsu i papieru, pol'tlSZ/\I1ych siłą wody, ... 
"" pary I wlab'u. ",.,. es: Zawsze gotowe na składzie i do obejrzeuia w ruchu: !Ił 

et: Warsztaty cylindrowe, maszyny do krajania. i lama- ... 
nia, maszyny do czyszczenia warzyw, koła młyńskie, ma- Al' e szyny uO czyszczenia zboża z łupin i wyk. maszyny czyszczącę:lł 

Al' centryfugalne, cylindry, aSI)iracYje kół młyńskich, ... 
.... exhaustOl'Y. SPECYJAI,NOŚ(J: Urządzania do młynów., 

I gryki,jagły, krupy i krupcz;"Ltki, maszyny do sortowania, .... 
do obrotu ]'~cznego i mechanicznego dla gospodnrstwa wiejskiego i han- CI: 
dlu zbożowego, trieury, magnet y, podtl'zymywacze wor- Al' 

I 
ków, apauaty alarmujące, jako też wszelkie aparaty i ... 
artykuły używane IV młynarstwie. ,.al 

Korespondencyje w języka.ch: rosyjskie m, polskim i nie-li' 
mieckim. Poszukuje si~ Agentów w znaczniejszych miejscowosciach. ~ 

~~VVVYWVW~WWWWWWw. 
(R. i Er. 1008) (3-2) 

~ ~~~~ 

i Fabryka Machin, Narzędzi Rolniczych i Odlewnia ~S$' 
przy zakładach górniczych 

::BuDA M.A..LENIEOX.A... 
•• P~8iada znaczny zapas: Pługów ~ichockiego, 'Vrze- ~ 

J sInsklch, Rł"Ldełek do kartoCh, Piehtreli do buraków, ';JJ1 
oraz na obstalunek wykonywa młocarnie. kieraty, sieczkarnie, młynki, I 
wialnie, siekacze, wozy i wogóle wszelkie narzędzia w zakres rolni
ctwa wchodzące. 

MacJliny i narzędzia roluicze mogą, być braue na kredyt banko
wy. Adres. Fabryka narzędzi rolniczych w Rudzie Malenieckiej 

gd~ie i stacyj n pocztowa. ~~~~~~~~ 

KAPSUŁKI i PIGUŁKI 
Z BROMKU KAMFORY I 

Doktora Clin 
Lm.wetda fakultetu medycznego w Paryżu.-Nagroda Monłyrm. 

Kapsułki ł Pigułki D--ra Clin, z !)romku kamfory używajll! się w chorobach ntr1co1l'ycll, 
".óSgowych, W dolegliwo8ciacll sercowych i dróg oddechowych, o;az "W następujących pl'zypadlosciaeh: 
altmr'6, bl!Zsennoici, kaszlach nerwowydl, spazmach, palpitacyach, kokIUli:ach, epi[eps!Ji, h!JbuoJf, kOllwul
'yach, Zawrotach ,ąl:ówy, zagluszeni'tl, gorączkach, migrem'e, w chorohach l'~cherza .- dróg uTyJ/owych i na 
uspokojenie całeg-o ol'galtizmu. 

Należy wystrzegać się podrobienia, i każdy flakon jako gwarancya zaopa-
trzony jest w markę fabryki, oraz podpis CUn et Ci. i medalem nagrody Montyon. 

Nabywać można w Paryżu u Clin et Cle ulica Rassyna Nr. 14. . . . 
W Piot.rkowie skład główny u Pp. Gampf; Soczolowski i Spka, gdzie zna.jduj'l 81~ jedno
cześnie pigułki żelazne d-la Rabuteau. 

Pigułki Żelazne D-ra Rabuteau 
~ąu,ręatę. Instytutu Francyi. 

Plpłld :łalazne Rabałeaa są pokryte cukrem. • 
Liczna studya dokonywane w szpltalach przez professoró~ fakultetu p&;rYzlrlego "!kaz&ły 

stanowczą: skutecznoŚć pig~łek tela,~nyoh Ra,b'llte~u _w . następuJ.ących Błabo~elaeh: bled~lc!l, b~%-. 
krwiGtotci. w utratac/. krU'I, w ogo/lft; mcmor.y, wliCteńc.cmu,. 'II' rekUJ.lwlIl/J&cenc!ll, w $labo'craeh d%lcCt 

i wszystkich w ogóle niedomaganiach spowodowanyc~ !)"akle:m k!'w,. . . . 
Pigułki żelazne Rabuteau nie czernilł z~bow, daH Sl~ traWle naj słabszym osobom, Ula 

powOdUjM obstrukcyi. • d' 
Kuracya żelal:lla za, pomocą pigułek Rabtttell.tt używa,U., jest bardzo oszcz~ nl}, etanoWI 

ona bardzo roMy wydatek dziennie. ł k 
Należy wystrzegać 8i41 podrobień, ł na wszystkich Oakonach pigu e żela

znych doktora Rabuteaa, znajduje si~ jako zabezpieczenia marka fabl'Jld li pod
pisem Clin et Cia i medal nagrod, Montyon. 

Nabywać można w Paryżu u Clin et Ole ulica R&8By~ Nr, 1'
W Piotrkowie skład główny u Pp. Gampf, Soczołowski l Spka. 

:Redaktor i wydawca Jlirosław Dobrzańsk.i. 

l:ouolleso neBanO" 

ClI. 
\ , 

<> 

W dJ1Jk'l.l'ni li'. BdduLlowskiego w Pctr~kowie_ 
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