
Rok X. Petroków, d. 4 (16) Kwietnia 1882 r. Nr. 16. 
Prenumerata w miejscu. 

rocznie. . 
półrocznie 
kwartalnie 

l·ocznie. 
półrocznie 
kwartalnie 

· . . . 1'5. 3 kop. -
· . . , rs. l kop. 50 
• • • • 1'8. -kop. 75 

z przesyłkI!: 

. . . . . rs." kop. 40 
. , . . • 1's. 2 kop. ~O 
, . , . • rs, l kop. 10 -

Za odnoszenie do domu kwartalnie 
kop. 10. II 

Cena ogłoszeń. 
za l razowe po kop. 6 za wiersz petitu 

lub za jego miejsca (30 lit.). 
za 2- 6 razowe po kop. 4 za wiersr:. 

- za 7-10 n • ,,3 " 

Cena ogłoszeń na pierwszej stronice po
dwójna. 

RekllImy po 10 kop. za wiersz. 

Cana pojedyńczego numera kep. 7 i p6ł. 

Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W -go MicheIsona 
obok Magistt·~t.u. - Ogłoszenia przymuj/!: Redakcyja., - obiedwie 
ksiegarnie w Petrokowie,-oraz po za gr:micami guberni petro
kowskiej wyłącznie agentura 7lRajchman i Frendler" w Warszawie. 

Prenumeratę przyjmujl! w Piotrkowie. Biur(l Redakcyi i obie ksi~garnie. W Czę-
stochowie "Nowa kSIęgarnia, M. Pacewioz i Koliński"-i pr6cz tego: 

w Częstochowie W. Zieliński. w Łasku W, Józef Pniewski. 
w Będzinie " .Taniczewski Stan. w Łodzi " Janiszewski Leopold. 
w Brzezinach "Sszołowski Teodor. w Radomsku "Ruszkowski Erazm. 
w Dąbrowie " Dziewilłtkowicz J. w Rawia ~ Leszczyński Klemenil. 
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RYS ZBIOROWY 
łI reformie s~dowej w Królestwie Polskiem, 
a w szczególności o nowych s~dach pokoju 

i gminnych. 

DrZez MarcellB[O DobrOllOkiB[O 
b. Sędziego gminnego. 

."Nieznajomościq. prawa nikt się tlo
maczyć nie może". Zas. pr. Pań. 

(Dokończenie-Patrz JIś 2). 

że jeżeli strona na posiedzeniu w sądzie 
zjazdowym, nie protestowahl. przeciwko 
przyjęciu apelacyi od strony przeciwnej po 
uptynionym tel'minie, to zapadły wyrok nie 
ulega, z przyczyny powyższej, skasowaniu 
(z r. 1873 M 855); że jedna skarga apela
cyjna nie może być podana względem kil
ku wyroków sędziego (z r. 1876 M 128); 
że w apelacyi można się powoływać na no
we dowody, a więc i na świadków, którzy 
nie byli wskazani w sądzie I-ej instancyi 
(z r. 1867 M 244); że w apelacyi można się 
powoływać na prawo nie przytoczone w są
dzie niższym; można prosić o koszta, cho
ciaż wpierw takowych nic żądano; że nowe 
dowody można składać nietylko przy poda
niu skargi apebcyjnej, lecz i następnie na 
posiedzeniu zjazdu; że w instancyi apela
cyjnej żądanie poprzednie może być zmniej
szone; że dodatkowe piśmienne objaśnienia 
dl) apelacyi nie mogą. być podawane; że w 

Z NOTATEK PRZYRODNIKA. 
(Dokończenie - patl'Z ]W 9). 

V. 
Tomasz Alva EdissonI Kto z nas nie sły

szał tego imienia?I Kto nie czytał o udo
skonaleniu telefonów, o wynalazku fonogrn.. 
fu, o najnowszej zmianie w t~legrafii (tele
gruphe quadruplex), pozwalającej na posy
łanie po jednym i tym samym drucie kil
ku depesz w rozmaitych kierunkach I Kto 
z nas nie interesował się kwestyją rozdzie
lania prądu 'elektrycznego na drobne odno
gi; kogo nie niepokoiły niepowodzenia Edis
sona w udoskonaleniu lampy elektrycznej; 
kto nie pragnął zajrzeć do ciekawych pra
cowni w Menlo-Parku, głównej stacyi dro
gi żelaznej między New-Jorkiem i Pensyl
waniją, gdzie otoczony wszelkiemi warun
kami, niE:zbędnemi do robienia najrozmai
tszych doświadczeń, ów, niegdyś roznosiciel 
gazet, dziś sławny pracownik w dziedzinie 
praktycznego zastosowania elektryczności, 
obrał sobie siedliskol 

Dwie ogromne sale Pałacu Przemy
słu, zajętemi były przez przedmioty wy
chodzą.ce z tej czynnej pracowni. Z niej 
to rozchodzi się po świecie tys:ące te
lefonów, telegrafów piszących nowego 
systemu, mikrofonów, elektromotogl'af6w, 

apelacyi nie można wskazywać na innego 
puzwanego, któl'y nie był słuchany przez 
sędziego (z r. 1867 M 35; z r. 1808 M 31, 
52, 598; z r. 1869 j\~ 703, 922, 265; z r. 1875 
M 134 i 1008); że sędzio. nie może upowa
żnić swego pisarza do przyjmowania skarg 
apelacyjnych (z r. 1869 M 894); że strona, 
której kopija skargi apelacyjnej nie została 
doręczona, ma prawo stawiwszy 3ię na po
siedzeniu zjazdu, ż~dać odroczenia sesyi 
(z r. 1875 M 65; z r. 1876.N'~ 138 i ]877 M 
211); że przeciw skargi incydentalnej na de
cyzyję sędziego, może być objllśnieniA pi
śmienne (z r. 1875 N~ 62) i t. p. 

Główniejsze przepisy tyczące się postępo
wania w zjazdowych są.dach pokuju, są na
stępujące: 

Niestawienie się jednej ze stron na po
eiedzeniu zjazdu, jeżeli pozew był jej do
ręczony, nie wstrzymuje wprowadzenia spra
wy i strona sbwająca przypuszcza iię do zło
żenia ustnego wyjaśnieuia. W razie niesta
wienia się obu stl'on, posiedzenie odracza 
się do następnej kadencyi, przy zawiadomie
niu () tem o bu' stron. W prowadzenie spraw 
jelit publiczne i ustne. Dowody sprawdza 
sam zjazd, lub wydelegowany tegoz czło
nek. Prezydujący kieruje posiedzeniem, czy
ni stronom pytania, zaś członkowie za je
go upoważnieniem; a gdy uzna sprawę do
statecznie wyjaśnioną, przeciDt\ dalsze roz
prawy; obowiązkiem jego jest skłaniać stro
ny do zgody. W sprawach osób nieletnich, 
głuchoniemych, obtąkanych, mężatek nie
upoważnionych przez męzów, gdy jedna ze 

lamp najrozmaitszego gatunku; w tej 
także pracowni biorą początek tysią.ce re
porterskich bredni, elektryzują.cych z po
mocą. papierowych przewodników, zW:1nych 
gazetami, obie półkule cywilizowanego świa
ta. Niejeden z was, czytelnicy, doznał 
przykrego zawodu, gdy przedwcześnie ogło
szone i przecenione nad miarę wynalazki 
sławnego pracownika, zdradzały następnie 
w praktyczne m zastosowaniu liczne błędy. 
Uczeni fizycy słusznie zarzucali wynalazcy 
nieznajomość elementarnych praw fizy~i, 
urozmaicili artykuły o jego pracach setka
mi wykrzykników i znaków zapytania, da
Willi napomnienia, gromili po ojcowsku, ob
winiali o lekceważenie prac dawniejszych. 
Pozbawiony z natury zmysłu słuchu, a zbyt 
zajęty w pracowni, nby na czytaniu czas 
tmwić, może zresztą i zbyt pewny siebie, 
nasz nieskończenie cierpliwy samouk nie 
wiedział zt.\pewne o owych przestrogach i 
napomnieniach. Slęczał on wraz z wieI" 
nymi towarzyszami w swoich warsztatach, 
próbował, doświadozAł, szukał i ... znajdy
wał. 

Nie przeczymy, żo gdyby Edisson przy 
swej żywości, cierpliwości i zapale, posia
dał jeszcze filozoficzną. znajomość praw na
tury, może by wynalazki jego były częstsze 
i gruntowniej obmyślane; ale nie możnaż 
wymagać od człowieka, aby łączył \V so
bie wszystkie ludzkie zdolności i wszystkie 
temperamenty. Jesteśmy pewni, że imię 

stron broniona. jest przez kUl'atom, w !:ipra
wach zarządów skarbowych, władz ziem
skich, gmin, oraz w kwestyjach właściwo
ści są.du, daje wnioski pomocnik prokurato
ra. Sędzia, którego wyrok, lub czynność 
jaka, są zaskarżone, nie może uczestniczyć 
w sądzie zjazdowym, gdy sprawa taka roz
bier:mą. będzie. Wyrok ogłasza prezydują.
cy na tej samej auc1yjencyi, zaś w sprawach 
skomplikowanych odroczyć może ogłoszenie 
do ostntniego posiedzenia tejże audyjencyi. 
W yroki sądów zjazdowych są. ostateczne i 
niez\vłocznie się wykonywają. 

Prośby o uchplenie wyroków sądów poko
ju są trojakiego rodzaju: 1) o kasacyję wy
roków, nie ulegają.c)'ch. apelacyi; 2) o reety
tllCyję wyroków; 3) z opozycyi trzeciego. 

Prośby () kasac!;ję wyroków dopuszczają 
się, gdy obrażone zostały przepisy pr[\wa 
lub tuko we mylnie były zrozumiane;- gdy 
pogwałcone zostały obrzędy i formalności 
postępowania o tyl'J, iż niepodobna przy
znać wyrokowi powagi właściwej; gdy s~
dzia, lub zjazd, przekroczą granice swej 
władzy lub kompetencyi. 

Prośby o restytucyję wyroków Jopnszcza
ją się w razie wykrycia nowych okoliczno
ści, lub w razie dowiedzionego fałszu do
kumentów, na którycli wyrok został opal'
ty. 

Prośby O opozycyi t)'zeciego dopuszczają. !ię 
gdy wyrok, który się upl'a" omocnit, szko
dzi prawom osoby trzeciej. 

Prośby o uchylenie wyroków s~dziego po· 
koju, wnoszą. się do sądu zjazdowego, zaś 

Edissona pozostanie sławnem w historyi 
elektryc.mośei, choćby tenże nie ofiarował 
ludzkości nic już więcej, prócz tego, co do 
dziś dnia świ:..t od niego otrzymał. Pa
miętajmy jednak, że Edisson liczy dziś 
dopiero 34 lat wieku. 

Jednym z Dtl.jważniejszych Edissonow
ski ch darów jest właśnie umiejętne dzie
lenie prądu i lampa elektryczna jego syste
mu. Jestto lampa działająca przez rozżarzenie. 
O zasadzie, na której urządzenie lamp te
go rodzaju polega, mówiliśmy już na tem 
miej scu w M 4-m "Tygodnia" • Stl'Umień 
elektryczny, przechodząc przez ciała, sta
wiające mu silny opór, rozpala ich cząste
czki i powoduje ich świecenie. Jeżeli to 
rozpalenie odbywa się w przystępie powie
trza, to cząsteczki rozpalonego ciała spa
lają. się i ulatniają, a lampy takie zowią się 
lampami działają.cemi przez rozżarzenie i spa
lenie (incandescence avec combustion); jeśli 
zaś rozpalone ciało zamknięte m jest w pró
żni lub przestrzeni napełnionej gazem nie 
podtrzymują.cym palenia, lampy zowią się 
wtedy lampami działającemi tylko przez 1'OZ

żarzenie (incandescence pure). Do pierw
szych należą. lampy Reynier'a, vYel'derman
na ulepszona przez Napoli'ego, Joel'a; do 
drugich: Edissona, Swan'a, Maxim'a, Lane
Fox'a i innych. 

W pierwszych z nich pałeczka węglowa, 
na kilkanaście cali długa, spala. się powoli 
tylko na końcu, gdyż tylko przez jej ko-
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o uchylenie wyroków zjazdu, do departa
mentu kal!acyjnego senatu. Do prośby do
łączyć należy kopiję wyroku i wszystkie 
dowody, na których takowa oparta, a nad
to, przy podaniu do se~atu, nll.l~ży złoźlć 
kaucyi rs. 10, które SIę zwracają. strome, 
jeżeli senat uzna skargę uzasadnioną. Kau
cyja ta moźe być zwrócona przez senat oso
bom prawdziwie ubogim, jeżeli I!karga acz
kolwiek nie uwzględniona, nie była bez pe· 
wnej podstawy. Skargi rzeczone podają się 
do zjazdu na ręce właściwego sędziego; do 
senatu na ręce prezesa zjazdu, z tyloma ich 
kopijami, ile jest stron przeciwnych, z mar 
kami po 60 kop. Termin do podania pro
śby o uchylenie wyroku sędziego jest mie
sięczny; a wyroku zjazdu czteromiesięczny; 
liczy się zaś: dla prośb o kasacyję wyroku 
od dnia ogłoszenia takowego; o restytucyję 
od dnia, w którym proszą.cy dowiedział się 
o nowej okoliczności, będącej zaJladą do re· 
stytucyi, a w razie wykrytego fałszu doku
mentu, od dnia uprawomocnieni ... się wyro
ku są.du kryminalnego, uznającego doku
ment za sfałszow!l.ny;- z opozycyi trzeciego, 
od dnia, w którym proszący po\Vzi:~ł wia
domość o zapadłym wyroku. Jeżeli prośba 
o uchylenie wyroku zostanie uwzględnioną, 
to wyrok uchyla się i zjazd odsyła sprawę 
do rozpoznania innemu sQdziemu, a !:lenat 
innemu zjazdowi. Sędzia, lub zjazd, pod 
rozpoznanie którego sprawa została odesła
ną, przystępuje do sądzenia takowej po we
z~vaniu stron, zachowując przytem przepisy 
wskazane wart. 810-813 pr. cyw., inter
pretujące szczegółowo sposób postępowania 
w tej mierze. 

Co do wyłączenia prezesów sądów gmin
nych i zjr,zdowych, członków tychże, oraz 
sędziów pokoju, tak przez osoby te z urzę
du, jah.o też przez strony, odnoszą się prze
pisy wskazane wart. 195 - 200 proc. cy' 
wilnej. 
Postępowanie przed sądami pokoj u obu 

instancyj wolne jest od użycia papieru stę
plowego i od wszelkich opłat (art. 200 pr. 
cyw.). :t;a wydanie kopij wyroków i pro· 
tokułów s~d6"y pokoju, oraz wszelkich in
nych kopij z akt tychże, pobiera się opłata 
na rzecz kancelaryi tychże sądów, po kop. 
10 od arkusza, obejmującego po 25 wiel'-
8zy na każdej stronicy; od nakazów egze
kucyjnych, lub pieczęci w sądach pokoju, 
żadna opłata pobieraną być nie powinna. 

Wprawdzie, wszyftkie niemal sądy zja
zdowe w Królestwie Polskiem, opierające 

się n& prawie wydanem pod dniem 16 maja malnej (patrz M 12 "Tygodnia") złożyć od-
1877 r. (Zbiór praw r. 1877 M 50) dla. gu- powiednią, deklaracyjtil na ręce p. Naczelni
bernii Cesarstwa, co aż nadto widocznem kil. gubernii. O założenie takich Towarzystw 
jest z punktu l § I (" w pomoc ziemstwu na starają, się już we wszystkich niemal miastach 
utrzymanie sądów pokoju l1 ) i z § II tegoż gubernijo.lnycn Królestwa. 
prawa - wprowadziły w obu instancyj ach, _ Do Łodzi, oprócz gotowych szematów, 
bez upoważnienia władzy wyższej, postano- wysłanych z Piotrkowa dla dokonania, je
wione dla sądów pokoja w Cesarstwie opła· dnodniowego spisu, należałoby wysl'ać l lu
ty sądowe i z papieru. Niektóre sądy po- dzi z Piotrkowa; pomimo bowiem 100-ty
biel'sją nadto, wbrew nawet i prawu po- się)Cimej ludności, okazał si~ tam zupełny brak 
wyższemu, opłatę od nakazów egzekucyj- głów i rąk do zapełnienia rubryk w rzeczo· 
nych i pieczęci. Postępowanie takie jellt nych szematach. 
wyraźnie przeciwne art. 200 pr. cyw., wy- Komunikujemy to "Nowinom", od których 
źej przytoczonemu. Gdyby wiIJc strona, któ- Łódź uzyskała kwalifikacyjtil na mia.sto guber
rej skarga nie byłaby przyjęta z powodu .. l nlJa ne ... 
niewniesienia rzeczonych, nielegalnie wy-
maganycl: opłat, wystąpiła koleją wskaz a- - Z owej rodziny, o której straszliwej n~
ną do senatu, niewątpliwie pozyskałaby wy- dzy wzmiankowaliśmy w przeszłym tygodniu, 
rok dla siebie przychylny, co stanowiłoby, matka odeszła już na spoczynek wieczny; 
jak w znanej sprawie p. Jackowskiego z naj młodsze dziecię oddano mamce; pozosta· 
gubernii płockiej, prejudykat ogólny; bo- ło witilc troje i ojciec chory śmiertelnie i 
wiem wyroki kasacyjne senatu z mocy art. nieprzytomny, a więc nic nie wiedz~cy o 
813 i 815 proc. cyw. są. dla wszystkich są- swojem i dzieci swoich sieroctwie. 
dów obowiązujące. W każdym razie, skar- _ (Nadesłane). Na ulicy Fabrycznej za 
ga podobna, wywołałaby uregulowanIe tej koleją, do fabryki syropu prowadzącej, znaj
kw?styi, która tylko w drodze prawo~aw- dują si~ trzy latarnie miejskie, które Dle 
czeJ mogła by~ dla .K~ólestwa PolskIego dlatego są postawione, aby się nie pamy, 
zastoso.waną; Dle,;łaśclwle zaś P?brane, przed ale żeby były oświetlone. 
w~daDlem wyra;z~e~o dla Krolestwa ~ol- Tymczasem, niestety, jedna z nich przy 
sklego prawa, Jezohby t.ukowe nast~rl.lo, posesyi Hentschkego, Klotza i Horowicza bar
opłaty ulegałyby ZW!'OtOWI, ;Z za~ady, lZ za- dzo rzadko bywa oświetlana, pomimo, że 
dne prawo w~tecz Dle obowIązuJe., wzmiankowani właściciele opłacają także po

.N a tem konczę rzecz. o postępowaDlu cy- datek latarniowy i że ;ntreprener bierze swe 
WIlnem w sądach pokOJU. wynagrodzenie w całości. Mieszkańcy tbj 

St.-Petersburg 7 lutego 1882 r. ulicy zwracają na to uwagę władzy miejskiej , 
M. D. b. S. G. Adw. prosząc o nakazanie antreprenerowi opalaoia 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

Na pomnik l obowy ś. p. prof. Stefa na 
Pawełka złożyli: p. K. Meklenburg z War
szawy rs. 15,- Stanisław Ordow~ki ze Zgie
rza rs. 1, ,- J. Jakubowski z Zytynia rs. 
1, - St. Cwierdziński z Ostrowa rB. 3. -
Ogółem z poprzednio złożone mi 1's. 165 
kop. 5. 

- Komisy ja kwaterunkowa w roku bieżą
cym, w miesiącu czerwcu, kończy swe zwy
kłe trzechlecie, w skutek czego, wybory do 
tejże komisyi odb~dą się w roku bieżącym. 

- Do założenia Towarzystwa Pomocy Na
ukowej w naszem mieście, zebrała się już 
aż nadto dostateczna liczba chętnych; ,vy
pada wi~c tylko, w myśl § l-go ustawy nor-

rzeczonych latarni. Klotz. 

- Do ustawy naszej ochotniczej straży o
gniowej, i do wszystkich innych istnieją· 
cych w Królestwie, z rozporządzeni&. wła
dzy wprowadzonym został artykuł dodatko-
wy, jako 17. . 

Artykuł ów brzmi: "Zadne szczególne u
roczystości i zabawy nie mogą si~ odbywać 
bez pozwolenia władzy gubernijalnej. Przy 
prośbach o pozwolenie na takowe. kaidy raz 
powinien być przedstawiony ich program 
pod zatwierdzenie gubernatora i żadne od
stąpienia od zatwierdzonego programu nie 
mogą mieć miejsca. Zarówno zabrania się 
ustanowienia i używania przez towarzystwo 
jakichkolwiek oddzielnych znaków i odbywa
nia tłumnie innych zaj~ć, prócz tych, któ
re służą do praktyr.znego wyuczenia si~ nspa· 
sobów gaszenia pożarów". 

niec, w przystępie powietrza się znajdują- nie, przedstawiając same przez się znaczny księga pl'zyw'ilejów na wynalazki udziela
ey, przepuszczamy strumień elektryczny, bardzo op6r, nie pozwalają. na umieszczenie nych, wynalazł lampę, w której rozpalona 
przyrząd zaś mechaniczny coraz świeży ka- ich obwodowe (en circuit). Wspomniana .do białości i umieszczona w próżni p~Lłe
wałek dzialania tegoż prądu puddaj e. przez nas machina Edissona, będąc w mo· czka węglowa świetnie j aśn ieć miała; że 
W drugich nitka węglowa, cieniutka, w żności oświecać tysiąc lamp umieszczonych Draper w 1847 r. miał też same pomysły, 
całej swojej długości się rozżarza, lecz, obocznie, nie może rozpalić nawet dw6ch że Łudygin obmyślił taką.ż lampę w 1873 
będąc umieszczoną w próżni, nie spala się umieszczonych na jednym obwodzie. Umie- roku. Musimy w tym razie zastosować my
wcale. N atężenie światła lamp pierwszej szczają.c je obocznie czyli równolegle (patI'z śliwskie przystowie: "ostatni strzał bierze". 
grupy zawiera się między siłą 100 - 400 J\~ 4), musimy użyć masy rozgałęzień pq- Nie wiedziat świat ani o Kingu, ani o Dra
świec stearynowych; lampy drugiej grupy duo Z tego to powodu znaczna ilość sity perze i Łodyginie nic podobnego, dopóki 
świecą. o wiele słabiej (5 - 30 świec). Te traci się tutnj na pokonanie oporu samego promienie lump Edissona i iego w<'półcze
więc ostatnie właśnie w zastosowaniu do przewodnika. To też, gdy w lumpach o lu- snych l'ywalów: Swana i Max:ima, nie roz
użytku domowego, w:;tiną grać będą rolę 1). ku Volty siła jednego konia produkuje 1000 lały nowego światła. 
Łu~ Volty ta,k ~:lłego natężenia dać nie -1~00 ś~v~ec ~latal'n~e m01.'skie), 600, (l~m- Niema tu miejsca na opis wszystkich lamp 
moz~. N~tęzeme l~mp o łuku Volty py sl'edmeJ WlelkośCI), 400 -- 300 (swI~ce opartych na wspomnionej zasadzie; idzie 
zaw~era !llę. W gramcach, od 40,000 (I.a- J~błoczkowa), gdJ: nawet w lampa~h dZla- nam tylko o przedstawienia ich typu. Za 
tarme morskIe) do 30 ŚWieC. Lampy dZla· łających ze spalemem, proc.1ukcYJa Jednego typ taki przyjmujemy lampę Edissona. 
łają.ce prze~ roz~arzenie mogą być z!lsila- konia równa si~ 250-300 świecom! to bm- Oto jej historyja: 
ne pl:ądaml. zarowno gCJ?-era~or6\V o P!'ą.- py ,o rozż~r~eDll1: czystern pozwalają. o,tr~y- Latem 1878 r. roz oczał Edisson rubot 
dach JednokIerunkowych Jak l naprzemIan mac z t:.\kleJże SIły tylko 100 - 120 S\Ylec koło . d e' l P P "f7 t1. dY 

, h U . . I k' h I ' I o urza z ma am y. EJ począ U o 
zml~nny? życie lC 1 ~r.~ tyczne, l. cena , st~n:ynowy? Jumpy. MaX:lm~ pr~e( ~t~- rozżarzenia" służyła cieniutka nić platvno-
zal~z?ą. Je~t (o czem ~lówllIS~~ wyzej) od W13Ją z mch wszystkIch opór naJIDDleJ' wa (cienkie druty metalowe stawiają. ~ilny 
moz!twoścl znstosowama do mCll generato· szy. ' . ł t' l ') 'l' , 
ó . lk' h . lk '1 l' opor l a wo Slę rozpa aJa, splra me ZWl-

r w Wie ~lC , l w.lC ą ~l Ił, mec ldmcz~~ Pśo~ Zbudowame ogromnej maszyny C'lektro- nięta. Z samego począ.tku "natt'afiono na zna-
rus~a~rc .' za ~zną.l WIęC Jest o m?~ two. Ct dynamicznej, porus7.!''lej siłą 120 koni, u- czna trndność. PowrJtający tu zawsze mię
roz ZM ema potęznyc! p1'ądow na set h t t!f8tą- mieJ'ętne rozdzielenie i rozprowadzenie J' ei dzy' s"sicdniemi skrętami drutu łuk Volty 
ce oddzielnych ogniBk. J..., , 

. . . prądu na 1000 blizko lamp o natężeniu 16 usunąć trzeba było, zbyt WIelka. bOWIem 
Lampy dZIałające tylko przez rozzarze- świec każda, i-budowa saml'j lampy- oto jego temperatura, (2000-3000) topira plo.-

trzy silnie związane ze sobą VI jnalazki Edis- tynę i przerywała strumień, Rozmaitych 
sona. Jemu należy się tu bez zaprzeczenia, używano sposobów do regulowania tempe
palma pierwszeństwa. Na nic się nie przy- ratury drutu, i do uniemożliwienia tworze
dadzą dowodzenia, iż jeszcze w 1845 r. nia się owego łuku. Wszystkie okazały się 
niejaki King w Anglii, jak świadczy o tem niepraktycznemi. Dla oddzielenia sąsied-

l) Rola ta rozpocznie si~ dopiero wtedy, gdy ol
brzymi prąd, na tysiączne odnogi umiejęmie rozdzie
lony, rozprowadzać będzie siłę elektryczuą po lokalach 
i korytarzach na podobieńlltwo rur gazowych . 

(Przyp, autora), 



T y D Z E N. 

- Omnibusy pocztowe. Stosunki handlo- brano dla niej istotnie nadzwyczaj właściwą 
We mieszkańców miast fabrycznych Łodzi, miejscowoś~. mianowicie Łódź, która dla fa
l'abijanic, Zduńskiej-Woli i innych okoli- bryk swoich i wysoko rozwiniętego handlu, 
cznych, z krańcowym punktem naszego kra- oddawna podobnego zakł!\du potrzebowała. 
ju, nadgranicznym miastem Kalisżem, od lat Stacyja wykonywać b~dzie wszelkiego rodza
kilku znacznie zwi~kszają si~. ju analizy chemiczne, tak jakościowe jak i 

Uczuwając niedostateczność istniejącej do- ilościowe wszelkich.. produktów mineralnych, 
tlld komunikacyi za po~rednictwem karet po- ziemi, wody, rud metalowych, glin, wapnia
cztowy.h, przemysłowa publiczność doma- ków, węgli, torfu, oraz wszelkich przetwo
gała się zwiększenia środków lokomocyi. rów chemicznych, alkalij.6w, kwasów i t. d. 

Stowarzyszeni poczthalterowie, znajduj~c Dalej wykonywać będzie analizy techniczne 
dla siebie korzystne m zadosyćuczynienie slu- wszelkiego rodzaju, jako to: oznaczenie. do
sznemu żądaniu, postanowili z dniem 1 (13) broci spożywczych artykułów, mleka, masła, 
kwietnia r. b., puścić w kurs na trakcie mię- piwa, mąki i t. d., również wszelkie możli
dzy Kaliszem a Łodzią, omnibusy 12-osobo· we szkodliwe zdrowiu zafałszowania artyku
we do przewozu pasażerów i bagaży służyć łów codziennego użytku; dokonywa wszel
mające. kich badań chemicznych, mikroskopowych, 

Opłata za miejsce ustanowioną została po spektroskopowych i t. d. lnicyjatorem głó-
3 kop. za wiorstę i od rzeczy do 50 wiorst wnym tego wielce pożytecznego zakładu jest 
po l kop. od funtaj za odległość zaś wi~- p. Alfred Fuchs, warszawianin, niegdyś dQ 
kszą jak wiorst 50, po 2 kopiejek za jeden 1877 roku asystent przy katedrze chemii na 
funt. Uniwersytecie warszawskim, obecnil' profe-

Omnibusy te mają. wychrdzić w k\n;s z Ka- sor chemii w szkole wyższej łódzkiej, autor 
1ieza do Łodzi o godzinie 10 z rana, z ł'Jo- wielu prac na. polu chemii, szczególniej ana
dziś zaś o godz. 11 przed południem. litycznej. Pomocnikiem pana F. jest far-

- Znane s~ wszystkim z niedogodności do- maceuta Knichowiecki. (Wiek). 
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sługuje. Zachęcać wi~c do dobrego, a nie 
zniechęcać- takie powinno być, o ile sądz~, 
hasło korespondentów, dążących do umoral
nienia mas i do rozkrzewienia oświaty! 

Nie uJega wątpliwości, że krytyka ma wa
żne znaczenia i ważną odgrywa rolę w kształ
ceniu ludzkich zdolności i wyrabianiu ludz
kich opinij; nie ulega także wątpliwości, że 
oręż jej rozmaity: bądź to stawianie ideałów 
piękna w porównaniu z karłowatym pozio
mem, bądź też ostra i prawdomówna saty
ra, pełna bolesnej ironii. W tern jednak caL 
umiej~tność, aby właściwie zastosować jedną z 
tych dwóch metod. Ośmielamy się twierdzić, 
~e pierwsza metoda była daleko właściwszą 
w ostatniej korespondencyi z Rawy. 

- nSłownika geograficznego" polskiego dnia 
3·go kwietnia wyszedł z pod prasy zeszyt 
XXVIII (IV, tomu 3-go) i obejmuje w po
rządku alfabetycznym opis miejscowości od 
Hyr1ata do IwanówkB. Z ważniejszych ar
tykułów zeszyt ten zawiera: Ibumeń, nlu
kszt!l., Uża, Inflantv, Inowrocław, Irządze 
Iwangród, Iwanków, Iwanowice. Następny 
zeszyt wyjdzie z druku około 1 maja 1882 
r. i obejmie pGczątek J (joty). 

- Wypadki w gubernii: 
Od dnil\ 12 do 19 marca były 4 wypadki nagłej 

śmierci; znaleziono jedno martwe ciało; spełnione by
ło jedne dzieciobójstwo, i dwa samobójstwa. 

- Sprostowanie. 
w ]W 15-00 n Tygodnia" w sprawozdaniu z ofiar dla 

biednych, zaszła pomyłka, gdyż 5 sążni drzewa ofia
rowa! p. Schauer a nie Szancer, jak hyło wydruko
wane. 

- Listy od Redakcyi: 

tychczasowe karetki pocztowe, zwane da- - Z Rawy. Szanowny Redaktorze! W M 
wniej sztankelerkami; oddawna też istnieje 12-m "Tygodnia", korespondent z Rawy, od
zamiar zupełnego przekształcenia takowych; dawszy sprawiedliwość znanym i powszech
że jednak zamiar ów błogi nie przychodzi chnie szanowanym obywatelom tutejszym, 
do skutku, przeto jeden z wal'szav/skich fa- pp. Zielińskiemu i Wi,merowi, piórem uma
brykantów powozów, podal projekt wysy~a- czanem w żółci, rzucił kilka szkiców z ży
Dia na trakt Radom-Kielce karetek sześcio- cia tutejszego, osnutych na kanwie złośliwo
osobowych, nowej zupełnie konstrukcyi, bar- ści i uprzedzenia; dotknął też i osób przyj
dzo lekkich, tak, że para koni wystarc?y ja- mujlllcych udział w teatrze amatorskim! Sza
ko sila pocil!Jgowa. nowny korespondent zapomniał, że amatoro-

Przemysłowiec pragnie dostarczyć na po- wie podjęli siEJ trudnego zadania, rachując 
czątek takich karetek 6, z obowiązkiem utrzy- jedynie na pobłażliwości, i • .,. nadziei , że ich 
mywania ich w dobrym stanie, za co żąda szlachetne ch~ci i starania właściwie ocenio
niewielkiej stosunkowo opłaty za każdego nemi będą; dlatego też podstawą, oceny ich 
podróżującego. Jeżeli projekt ten zostałby gry winny być, jak zwykle w teatrze ama- ~ 
przyjęty, sądzimy, że każda osoba zmuszona torskim, dobre chęci i staranność amatorów. 
jechać do Radomia lub Kielc, z ch~ciąby po- Szanowny korespondent, gdyby mniej pesy
nios,fa koszt kilkuGastu lub kilkudziesięciu mistycznie się na. wszystko zapatrywał, był
kopiejek, byleby tylko miała 7S1pewniony o by zaznaczył, że amatorowie dobrze wywią
ile można, wygodny i stosunkowo szybki zali się ze swego zadania, bo całość przed
przejazd. stawienia nie raziła niczem, co przyznaje 

- Korespondentowi z Sesnowca. W przyszłym nu-
merze "Tygodnia". 

- Panu E. P/aóe w Dąbrowie. Żądanych dodatków 
powieściowych, pomimo najszczerszej chęci, dostarezyć 
nie możemy, gdyż sami takowych nie posiadamy. 

Tak donoszą ".N~winyll. Z na~zej strony znaczna większość ukształconego ogółu, któ
uważa~y ten p~oJek t . za. arc1-pozyteczny, l ry był na przedstawieniu. W każdym ra
?aslu.guJą~y na Jak naJsp1~szllleJ8ze wprow:a. zie, teatr amatorski, który dd podwaliny 
dze~le, metylk,o n.a trakCle war~zawsko-.k1e-1 materyjalne tak użytecznej instytucyi, jak 
lecklIl~, . ale gtowme na drodze helecko-pwtr- straż ogniowa ochotnicza, niejedną łzę nie
kowsheJ. . l doli otarł i wiele chwil szlachetnej rozeyw-

SONET_ 

"Bądź spokojny!- zaufaj pra'fdzie 
i prawości ... " 

Marmurowego spokoju oddochem 
Witam was drżące przeszłości widziadta! 
Wy tu ze smętnem powracacie uchem, 

Druga w kraju naszym stacyja chemi-l ki udzielił, do większej względności ma pra
czoa doświadczalna założoną została. Wy- wo, i na poparcie moralne niewątpliwie za-

nich skrętów używano rozmaitych ciał, któ
reby, uniemożliwiając powstawanie łuku, sa
me się jednak rozżarzały (cyrkon a, cynk, 
wapno, różne minerały). Zamiast platyny 
używać zaczęto drutów· innych szlachetnych 
metali (osmu, irydu). Rezultatów nie było. 
Umieszczono żarzący się drucik w bani 
szklannej, w której powietrze do możli
wych i(l'anic rozrzedzonem było; zawarte 
tam atomy tlenu jeszcze dostatecznemi by
ły do spalenia drutu. Okoliczność ta przez 
uczonych przepowiedzian~ była. Nastąpił 
szereg niepowodzeń. Publiczność zniechę
ciła się do nowych prób. Sceptycyzm opa
n')wał wszystkich. Sam Edisson po 15-tu 
miesiącach doświadczeń zaniechał tymcza· 
sowo dalszych usiłowań. Jednak już we 
wrześniu 1879 r. rozpoczęły się w praco
wni nowe próby. Zajęty udoskonaleniem 
telefonów, mając pewnego razu do czynie
nia z sad'!:ą, pochodz~cą z kopcitt zwyczaj
nej lampy, Edisson zauważył, że z sadzy 
tej otrzymywać można cienkie nitki. Przed
sięwziął spróbować jeszcze rozżarzenia tych 
nitek za pomocą prądu. Umieszczono je 
w próżni. Przygotowywa,no je z najroz
mait8zych materyjałów. Swiatło było zna
komite, lecz nitki prędko eię spalały. Kry
ty ka wystąpiła z całą surowością. Edisf.lon 
zrozumiał przyczynę niepowodzenia. Pró
bował nadać nitce węglowej więcej zbitą 
konsystencyją.. Tym sposobem fpowstał, 
"tekturowa podkówka". Arkusz brystolu, 

w metalowej prasie mocno śoiśnięty, roz 
grzewano wraz z samą. prasą do białości, 
a następnie studzono powoli. Zwęglony 
papier rozcinano następnie na paski dwa 
cale ułllgie i 1/8 cala szerokie. Taki pase
czek, w podkowę zgięty, umieszczono w ba
ni szklannej pozbawionej powietrza za po
mocą. d03konałej pompy powietrznej syste
mu Crooks'a i Sprengela. Dwa końce pod
kówki złączono z biegunami prądu. Do
świadczenie udało się znakomicie. Tektu
rowa podkówka, dają.ca z początku siłę świa
tła równą jednej lampie gazowej, przy wzmo
cnieniu prą.du wytwarzała silę 30 lamp 
gazowych. Zrobiono próby wielokrotnego 
zmieniania kierunku, wzmacniania i osła
biania prądu. Trwałość podkówki była pra
wie nie wzruszoną. Doświadczenia pozwa
lały pi'zypuszczać doskonały rezultat pra
ktyczny. 

W połowie grudnia już 45 lamp jaśnia
ło w warsztatach Menlo-Parku i w alei 
prowadzącej do stacyi drogi żelaznej; je
dna z nich paliła się 15 dni i nocy bez 
przerwy; zrobiono próby przy przeprowa
dzeniu strumienili. na znaczną. odległość od 
generatora. Znowu powodzenie. Wieść o 
niem Bzybko rozeszła się po świecie. Pier
wszy Nowojorski Herold a za nim wszy
siki Q dzienniki świata zatrąbiły na alarm. 
Akcyje dawniej już istniejącego "Towarzy
stwa oświetlrnia Edissona", czas jakiś eto
jące niesłychanie nizko, nagle: w górę si~ 

Jak cień do jasnych kryształów zwierciadła. 

Bez drże{l namiętnych, na ustach z u&miechalll 
Moc, ktOl'ą niegdyś burza uczuó wJadła, 
Wita was, coście mego życill grzechem, 
Na który dzisiaj łza żalu upadła ... 

Ol gińcie, gińcie w zapomnienia fali 
Z cudnych swych pokus blaskami złlldnemi. 

podniosl'y. Za też same akcyje o nominal
nej cenie 100 dolarów, które latem 1879 r. 
kosztowały zaledwie 20 dolarów, pł:l;cono 
w styczniu i lutym po 3000 i więcej. Swiat 
uczony trzymał się z należytą powagą. P. 
Du Moncel nu. posiedzeniu Akademii Nauk 
jeszcze 12 stycznia 1880 1'. oświadczył, że 
dawno już wpadł na ten sam pomysł, lecz 
on "wart niewiele". N ad Wisłą. śmiano 
się uczenie z "tekturowej podkówki", a nad 
Sekwaną grożono procesem redakcyi Figam 
za o-orączkowe reklamowanie nowego wynala. 
zk~. Jeszcze dawniej sławny odczyt zn-lmego 
fizyka p. Hospitalier o rozprowadzeniu ele
ktryczności po domach, wygłoszony 23-go 
marca 1879 r., w sali Pierre Petit 'T Pa
ryżu, przyjętym został z niedowierzaniem. 

A jednak rozdzielenie prądu i "tekturowa 
podków kall zwyciężyły! 

Dzisiejsza lampa Edisiiona urz~dza się w 
sposob następujący: . 

Wybrawszy zdrowe międzyV\ ęźle ba.mbu
sowej łodygi (łodyga ta wewnątrz jest pu
etą.), rozrzynamy je wzdłuż na dwie po
łowy i otrzymujemy jakby dwa bam
bueowe korytka. Od brzegów tych ko
rytek odrzynamy cienkie blaezki, które na
'etępnie obrabiamy w ten sposób, aby mia-
ły kształt i średnią grubość końskiego wlo-
ea z płaskiemi rozszerzeniami, w kształ~ie 
blaszek na końcach. Nitki takie z~ęglamy 
w spoeób wyżej wskazany. Zwęglone, zgi
namy tak, aby tworzyły coś podobnego do ..... J 
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Gdym sakuł ducha we zbrojo ze itali, 
Pogardsający blaski namiotnemi 
Duch m6j -ku temu miłościl\ siO pali, 
Co jelt najcichszem na tej gnmiącej ziemi. 

Czesław Lubicz. 

Pogadanki o rzeczach rolniczych. 

o rybol6stwie. W poprzednich numerach 
"Tygodnia" podałem sposoby zużytkowania 
lotnych piasków; obecnie zaś chc~ pomówić 
o sposobie eksploatacyi wód i mokradli, ja
kich gubernija piotrkowska posiada mnó
stwo i z jakich nietylko że nie ciągniemy ża
dnego zysku, ale jeszcze ponosimy szkodę 
przez zatruwanie niemi bydła i owiec. 

A jednak- wszelkie mokradle dałyby si~ 
łatwo zmienić w złotonośne źródła. Tego
roczna wczesna wiosna bardzo jest do tego 
sposobną· 

Po skończeniu jarych obsiewów i upra
wy roli, niechaj każdy się weźmie, natych. 
miast, do osuszenia mokradli za pomocą ro
wów i wyszlamowania zamulonych sadzawek, 
wywoiąc szlam na groble, które w zimie bę
:zie mógł rozwieźć na pola. W maju zaś, 
wszystkie małe, z zarośniętemi brzegami sa· 
dzawki, niechaj obsadzi samicami i samca
mi karpi, licząc na 100 pr~tów kwadrato
wych 3 pary, które dostarczą zarybku już 
na jesieni na kilkudziesięcio·morgową prze
itueń. Do rozpłodu wybrać należy sztuki 
przynajmniej po 5 funtów wagi i uważać, aby 
samice były grube w brzuchu. Należy ró
wnież przygotować sadzawk.i "wyrostowe" , 
dla pomieszczenia w nich na cały rok wy
łowionego zarybku, przez który to przeciąg 
czasu każda sztuka dojdzie od 24 łutów do 
l-go funta. 

W następnych numerach "Tygodnia" po· 
dam wszelkie objaśnienia tyczł}ce si~ urzą
dzenia stawów i hodowli różnych gatunków 
ryb w na!zych wodach; tu tylko nadmienię, 
że dla naszego kraju jest to jedna z najwa
żniej8zych produkcyj gospodarstwa rolnego, 
i że powinna być wzil;)ta w najsumienniej
szą opiekę przez Rząd, jak równieżi władze 
sądowe, zwłaszcza gminne, które dopuszczają
cych si~ 8ąmowolnego łowienia ryb i niszcze
nia sadzawek, powinny pociągać do jak naj
surowszej odpowiedzialności. MiJijony rubli 
jakie kraj nasz wyrzuca na sprowadzanie ryb 
z zagranicy, powinny być zatrzymane w kra
ju, a zależy to głównie od patryjotyzmu na-
szych ziemian. Jeden z ziemian. 

podwójnej szpilki od włosów, z rozszerze
niami na końcach. Rozszerzone końce la
czymy z podstll.\vką., do której doprowadz~
ne są dwa izolowane druty platynowe, idą
ce od przewodników machiny dynamoele
ktrycznej. Każdą. z końcowych blaezek nit· 
ki łączymy z oddzielnym biegunem, To 
umocowanie nitki węglowej na platynowych 
drucikach usk.uteczniamy, osadzając w miej
ecu ich zetknięcia częsteczki miedzi, wydzie
lone z galwanoplastycznej kąpieli w siar
czanie miedzi, w którą to k~piel w tym ce
lu podstawkę lampy wraz z nitką. węglową 
zanurzamy. Taki sposób lutowania jest naj
{}okładniejszym i jedynie tu możliwym. 

Wyobraźmy sobie teraz banię szklann!} 
na podobieństwo tych, które na szkła lamp 
naftowych kładziemy. W dolny jej otwór 
wkręc:lmy podstawkę z przymocowaną. 
do niej już podkówką. węglową. i szczelnie 
ją. lutujemy. Górny otwór (kula nasza u 
góry jest zwężoną. w keztałcie butelki) łą
ezy się szczelnie za pomocą kauczukowego 
korka. z doskonałą. ad hoc urz,dzoną pom
pką. pneumatyczną Sprengela. Pod koniec 
wypompowywania powietrza przepuszczamy 
strumień elektryczny przez nitkę węglową, 
aby pozbyć się jeszcze cząsteczek powie
trza tam zawartych. T eraz, górny otwór 
.zalutowawl:!zy, mamy już lampę gotową.. Po
zostaje tylko umieścić ją. na odpowiedniej 
-podstawie, lub na lichtarzu żyrandola. Nie
kiedy w jednej kuli umieszcza się kilka ni· 

l' Y D Z I E N. 

Spostrzeżenia meteorologiczne i sani
tarne. 

Za miesiąc kwiecień 1882,'. 
1) Stan powiet,·za. 

a) Średnia z miesi!}ca ciepłota + 5,06° R., nał
wyŻSEa z doby + 9,50, najniższa z doby + 20, naJ
wyższa z dnia + 150, najniższa z nocy - 20 (dnia 
19). Od zeszłorocznego miesiąc cieplejszy o 1,460 R. 

b) Wilgoć 76,6, pomiędzy 30 a 100. Rygr. Klin
kerfnes'a. 

c) Barometr: 748,6 nim.; pomi~dzy 739 a 758. 
d) Wiatr zachodni 27, (ilość dni w jednym mie· 

siącu wyjątko .... a), p6łnocny 3, pol'udniowy 4, wschodni 
3, wiatr silny 4 r. Cicho 3 r. 

e) Dni jasnych 3, w cZf2ści jasnych 15, deszcz a 
r., śnieżek 2" mgła 3 r. 

f) Ozon. Srednia z doby I, z dnia 0,7, z nocy 
1,3. Natężenie mocne 2 r., średnie 5 r. Nie zabarwialy 
się oaonoskopy podczas nocy 5 i dni 9. 

2) Stan sanitarny. 
Nie do rzadkich należała szkarlatyna z częstem na

stllpczem zaj~ciem nerek; rzadzieJ widzianą bydła odra; 
jeszcze rzadziej ospa naturalna; dość cZf2sto biegunki; 
zdarzały się: tyfus brzuszny i zapalenie płuc. Błonica 
i krup były widziane, chociaż bardzo rzadko. 

A. S. 

LicylacyjB W [ubBruii PiotrkowmBj, 
- W d. 5 (17) lipca, w sali sądu okręgowego w 

Piotrkowie, na sprzedaż majątku WieIgomłyny od su
my 45,000 rs. 

- W d. 7 (J 9) kwiet., w urzędzie pow. laskiego 
lla. 3-letnią dzierżawę dochod6w propinacyjnych na 
gruntach wsi Dobruń, od sumy rocznej 9 rs. 78 k. 

- W d. 3 (15) maja, w wars3awskiej Izbie skar· 
bowej na sprzedaż 100,000 pudów cynku z zakładów 
górniczych w D~browie. 

- W d. 6 (Id) kwiet., w urzęd .. ie pow. cz~sto· 
chowskiego, na 3-letnią, dzierżawę propinacyi na grun· 
tach wsi Kamień, od roczneJ sumy 50 rs. 75 k. 

- W d. 2 7 kwietnia (9 maja), w urzędzie pow. 
b~dzińskieg(') , na a-Ietnię dzierżaw~ dochodów propina
cyjnych na gruntach wsi rządowych: Wojkowice Ko
ścielBe, Gołonóg, Niepieklo, Strzemieszyce Wielkie, 
Zawada, Kuźnica Sulikowska, Surma, Siemonia, Są
czew i Tadeusz. 

- W d. 13 (25) kwiet., w magistracie m. Łodzi, 
na reperacyj~ szosy Konstantynowskiej i prowadzącej 
nil cmentarz w m. Łodzi, od sumy 2223 rB. 21'/2 k. 

Ceny zboża. 
Piot1·1~6w 11 kwutnia 1882 r. wtOl'el •. 

Pszenica rs . 9,00.- Żyto rs. 5,70. - J~camień rI. 

ł,OO.-Owiei rs. 3,30.- Groch rB. 6,50. - Rzepak rs. 
8,50 - 9,00. - Z,ubin rs. 6,30. - Gryka rI. 4,50 
-5,00. - Jrartofie rs. 0,90. 

- W imielliu prawdy! Na rzucenie kamieniem 
przeciwko mnie skierowane przez pana J. L. St. w ze· 
szłym numerze w Tygodnia", raczcie dać miejsce w tym
że, dla wyjaśnienia wobec czytaj~cej publiczności la· 
kiu: 

Poczl\tek zaznaczony skandalicznym tytułem, 
przez\Tiskami i docinkami, w owym ciężkim artykuli
ku, obliczony widać na efekt, już sam siebie rako-

teczek, a wtedy natężenie światła jest pro
porcyjonalnem uo ich liczby.- Edisson u
rządza lampy dwojakiego kalibru. Siła je
dnych równa się 16-u świecom, dru:;!:ich
jest dwa razy mniejszą.. Różnią. się one 
długością. drutu, a więc rozmaitym oporem, 
jaki prą.dowi stawiają. Lampy o dtuższym 
dl'Uciku sta.wiają większy opór i świecą. też 
jaśBiej. - Można także w miejsce podków
ki używać nitkę węglową. spiralnie zwi· 
niętą, lecz urządzenie takiej lampy jest 
o wiele trudniejszem. 

Nie będziemy tu opisywać lamp Maxima 
~tektura zwęglona) i Swana (zwęglona ba
wełna). Różnice są. tu nieznacznc. O ich 
natężeniu, o ich przydatności do oświetla
nia suI, teatrów, bufetów i t. d., o ich za
stosowaniu na wystawie przemysłowej, gdzie 
działały ku wielkiemu zadowoleniu rubli
czności, wiele w ostntnich czasach pisano. 
Lnmpy Maxim'a oświecają scenę narodo
wej Akademii muzycznej w Parygu; lam
py Swana w liczbie sześćdziesięciu, w pię
kny ułożone żyrandol, świeciły w bufecie 
wyBtawy; lumpy Werdermanna świecity w 
dniu 15-m październiku w foyer Wielkiej 
Opery. 

Światło wszystkich lamp przez rozżarze
nie działających odznacza się miękkością, 
naturalną., białą (Werdermann), lub cokol
wiek złotawą. barwą (Swan) i przymiotami 
liwemi więcej aniżeli światło łuku Volty do 
gazowego się zbliża. 
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menduje. 
Żadnej Lai do pośrednictwa nie użyłam; przeci

wnie, p. St. w tym celu do mnie faktork~ posyła!. 
Co do żl\dania podwyższenia komornego, takowe rze· 

czywiście miało miejsce; ale usprawiedliwić się chybA 
daje tem, że samo przyjmowanie na stancyj~ przez p. 
St. uczni, doszlych dziś do liczby nadspodziewanej, po
woduje w każdym kąciku lokalu pewien uszczerbek i 
z '\kł6eanie spokoju - lecz nie dla Hypoteki i Towa· 
rzystwa Kredytowego, jak sill p. St. wyraził. 

P. St. przy tejże Lai zgodził si~ słownie na pod· 
wyższenie płacy w kwocie 50 rs. (co ewentualny pro
BCS wyświetli), a jednakże w kontrakcie takowe opu
ścił. 

Kiedy weszłam z zięciem do p. St., celem ostate
cznego porozumienia si~, nie chciał z nami mówić, ja
koby dla braku czasu; odwr6cił si~ i wyszedl, pozo· 
stawiwszy nas samych w pokoju, gdzie siedzieliśmy 
około 10 minut czasu i dopiero po dowiedzeniu się, 
że si~ p. St. położył spać, wyszliśmy; - ~E' mogłam 
przeto, ani mój zięć wyrażać się w "spos6b wcale nie 
parlamentarny", ani nietowarzyski·- nie mając p. St. 
przed sobą . G ... 

Rozkład jazdy na kolei żelaznej War
szawsko-Wiedeńskiej i Łódzkiej. 

Kuryjer.I,osobOW'1 P08Pie- j RObot.\Miejsco
klassy klassy szny kI. kI. tylko wy kI. 

do War- I i II I II i III I II i III III I II i III 
szawy. 

Sosnowice 
wychod. 10,15 w. 7,55 r. 

Granica." 10,30 W. 7,50 r. 
Częstoch . 

przychod. 12.42 n. 10,21 r. 
Radomsk. 1,56 D.. 11,49 r. 
Piotrk6w. 2,58 n. 1,2 p. 
Koluszki. 4,1l r. 2,32 p. 
Skierniew. 5,9 r. 3,39 p. 
Warszawa 7,00 r. ;;,55 p. 

1,00 p. 
1,15p. 

3.27 p. 
4,42 p. 
5,45 p. 
7,4 w. 
7,59 W. 

9,50w. 

9,00 r. -
8,55 r. -

11,44 r. -
1,22 p. -
2,45 p. 5,45 r. 
4,21 p. 6,56 r. 
5,39 p. 8,00 r. 
8,5 w. 10,10 r. 

zWarsza· -:-------;.----i----;.---
wy. 

Warszawa 
wychodzi. 9,00 w. 11,10 r. 

Skieniew. 
6,00 r. 

przy ch. 10,26 w. 
Koluszki. 
Piotrk6w. 
Radomsk. 
Cz~stoch. 
Granica. 
Sosnowice 

Droga 
ŁOdzka. 

Ł6dź wych 
Koluszki. 

przych. 

Koluszki. 
wych. 

Ł6dź. I 
przych. 

12,31 n. 
1,42 n. 
2,36 n. 
5,00 r. 
4,50 r. 

1,11 p. 7,36 r. 
2,49 p. 8,51 r. 
3,55 p. 9,48 l'. 

5,34 p. 11,7 r. 
6,46 w. 12,4 p. 
9,35 w. 2,25 p. 
9,30 w. 2,38 p. 

11,5 p.1 5,40 p. 
I 2,5 p. \ 6 ,40 p. 

3,5 p.1 7,25 w. 

4,5 p. ( 8,li5 w. 

8,30 r. ;;,35 w. 

10,41 r. 7,34 w. 
12,22 r. 9,11 w. 

1,33 p. 10,15 W. 

3,19 p. -
4,36 p. - I 
7,45 w. -
7,40 w, -

1,5 p. \-:::: 

2,5 P. /6,35 r. 

7,25 w.1 9,00 r. 

8,25 ~.II0,OO r. 

Pociągi robotnicze kursują: ku Warszawie tvlko 
we wtorki, czwartki i soboty; - ku Granicy i SO"ino· 
wcowi tylko w poniedzi4łkj, 'rody i pil\tki. 

Przedwczesnem byłoby utrzymywać, że 
dziś znane systemy ostatecznie rozwiązują 
trudną. niezmiernie kwestyję podziału i roz
pro.wadzenia prądu elektrycznego w celu 
zamiany go na światło. Takie, jakiemu one 
są dzisiaj, posiadają niezaprzeczenie bardzo 
cenne przymioty i są. już na tyle zgłębio
ne, iż upow!tżniają do zastClsowania ich na 
wielką. skalę. jedynie tylko dłuższe do
świadczenie wykazać może, którym miano
wicie systemom oświetlania wypadnie dać 
pierwszeństwo, to jest, kt6re z nich pozU'ol-ą 
zamienić na światlo w~k8zy procent 6'i!y me
chanicznej, do wytworzenia elektrycznośei UŻ!J
uj, i których system kanalizacyi, urz!}dze
nie i utrzymanie samych lamp będzie do
godniejszem i tańszem. Choć jednak nie 
wszystkie usiłowania uwieńczy laurowy wie
niec zwycięztwa, to jednak wszystkim na
leży przyklasnąć szczerze; z nich bowiem 
wynikną nowe rezultaty i nowe postępy w 
nauce o elektryczności . .A. \vsza.kże elektry
czność-to jedno ze zna.mion epoki, u któ
rej zarania dzisiaj stoimy. 

M. Żarski. 
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Fabryka Maszyn, Wyrobów. żelaznych 
Dróg Zelaznych 

G. FRANCOIS «: C. 

~::.~:::.~::.::-:.:.:.:O~':'.':'~:-.":ił:.:~~.:e::~ 
~.~ TOWARZYSTWO ~1 
t~ Produkcyi Naftowej ~ 

~ BR. NOBEL I ~ ~a.rsza-v:;;ie ~arsza3::kovvska ~ ::31.. 

oraz Filia pod firmą 

A. MUSZYŃSKI i Sp. 
Skład Maszyn, Narzędzi Rolniczych i Nasion 

w lVarszawle Krakowskie Przedmieście Nr. 40. 
przeciw Hotelu EurOl)ejskiego. 

na-

~~ otworzyło przy W arszawf'lkim 8kła~zie swoim, znajdu-~ 
[t] ją~y~ się koło stacyi Praga, Drogi Zelaznej Nadwiślań· ~ft 
ra1 skleJ, rt-' 
~;1 Sprzedaż fna.fty- svvojej rozlevvel.'Xl. ~~ 
~ ~ z rezervvoaró-v:;;. ~:1 

Posiadają Uli Składzie wszelkie maszyny i narzędzia w zakres rohlictwa wcho · 
dzącc, jako to: Pługi Wrzesińskie, Cichowskiego Puławskie, Sacka, Brony, 
Ekstyrpatory, liultywatory Drapacze, Siewniki, Gra
bie: konne, Amerykańskie Znlwiarki Walter A .. Wood, Adriance, Mło
carnie, Sieczkarnie, Szarpacze, Gniotowniki, Szrotow
niki, Młynki ręczne i konne, 'Vialnie, Szafy kas80we oguiotrwałe. 

~~ Kupcy nie mający własnego naczynia do nalewania ~:-1 
~1nafty mogą. nabywać beczki u zarządzającego "kłnlem ~~ 
~ • ...j ~owatzrstwa S. Karlsona za prywatnem poro,mm·miem~...j 
ra1 SIę z mm. ~1 
~1 Wszelkie żądania i zapotrzebowania winny być adre- fa~ 
~ .. ~ sowane do składu Towarzystwa Br. Nobel, Praga Nadwiś- ~1 
~:1Iańska do p. Swena Karisona. ~1 WYŁĄCZNA SPRZED AŻ: 

Fabryki Ransomes Head &: Jeffers'es w Jpswich-La
komobil i Młocarń parowych. 

~~""."".""8"".~j"4r.""#""T,jj~~~i'i~~i"i~~.~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fabryki Akc. Towarz H. F. Wohlert, w Berlinie
Maszyn i Narzędzi Rolniczych. 

(B. i Fr. 02263) (3-1) 

ZAKŁAD Na Starostwie Piotrkowskiem 
Fabryki Akc. Towarz. H. F. Eckert, w Berlinie

Maszyn i Narzt;;dzi Rolniczych 
Budowlauo-Stolarski Letni~o łli~;~kanie 

"RODZINA". Fabryki E. Schiess w Diisseldorfie -Wszelkie Maszy
ny 'warsztatowe jakoto: Tohrnie, Bormaszyny, Heblarnie i t. p. Zawiadamia Szanowną Pllblicznośó, 

że z dniem 20-m listop. zmienił Majstra, 

z S-ch pokoi, kuchni, z wszelkieU'; wy. 
godami. Wiadomość na miejscu u pana 
Kaisiga. (6-2) 

Zawsze świeie Nasiona. 
(R i Fr. Nr. 01988) (6-1) i że nowozaaugażowanemu powierzył dal- Potrzebnym jost od l Lipca 1882 r. 

gze kierownictwo Fabryki. Zam6wienia 
~ "Jł.-Il~~"' ... I/" ... 17"fL~ wszelkie i wypłl\ty, tylko nowo· Ekonom, ero- ~~~~ przyjętemu WY jstrowi Sz"no-

I F b 
. Odl . ~ wna Publiczn()ść pO'fierzać raczy, kt6ry . . a ryka Machin, Narzędzi Rolniczych I ewma na to piśmienne upoważnienie posiada. kawaler w śr~dnlm Wleku, - kt1Nn 

1 ł d h 
,. h Poleca się przytem z wyrobami w przez czas dluzszy byZ w lepszym go s-

przy za { a ac gorn1czyc ~ skład Stolariltwa wchodzącemi za kt6- podarstwie. Wiarłomo~ć listowna 11 wlaś-

~ 
E"O"D..6. ~..I.C.A.LEN:r:ECX.A. ...,. rych trwałość poręcza. (0-'/9) ciciela dóbr Rekle. przez Brz6żnjc~. 

Posiada znaczny zapas: Pługów Cichockiego, lVrze- . (3-2) 
sińskich, Radełek do kartofli, Pielarek do burak6\v, Maszyna Parowa Zaraz lub od €'w. Jana 

I oraz na obstalunek wykonywa mloearnie, kieraty, sieczkarnie, młynki, 
wialnie, siekacze, wozy i wogóle wszelkie narzędzia w zakres l'olni- do wyrobu Cegieł potrzeba Rządcy 
ctwa wchodzące. 

d)I Machiny i narzędzia rolnicze mogą być brane na kredyt banko- 10 s~le 10 kOili ~ystdmu Flikchajs:-~i1 z do zagospodarowania oddzielnego fol war-
~ wy. A.dres. Fabryka narzędzi rolniczych IV Rudzie Malenieckiej Berlma, ~ało. uzywana , ze w.szelklemi ku. Wymrgane dowody kwalifikacyj ue: 
~ gdzie i Bttlcyja pocztowa. (20-1 l) pr~yboramli Jest ~o sprzeda~~a nra.z. kaucyja w got6wce. Wiadomość "IV księ-
~~':LIJ-,.....;n.dl"-li-,....;r:a...;;~"Jt....Il'1>-l!"Jt....Il:LII"/fł-IJ~':LIJ-""';;-rL~,-,"",'J.r!= IBh%SZa wudumośc u W. SIluerszteJn garni J'ędrzejewicza w Piotrkowie. 
~~~~"'!'W'"IUI~~" '..I w Piotrkowie. . (3-2) (3-3) 

KAPSUŁKI i PIGUŁKI 
Z BROMKU KAMFORY 

Doktora Clin 
Laun:ata fakultetu medycznego w Paryżu.-Nagroda Monty01t. 

Kapsułld i Pigułki D-Ta CUD, • bromk~ kamfory używają się w chorobach ncrwouych. 
t1ł~"glJ1Oflch, W 4~legliwościach sercó'b'yck i dróg oddechowych, o .. az w następująeyeh przypadłośeiach: 
astmie, bezsennoid, kaszlach nerwo!('y-;h, spazmach, palpitacyach, kok/Wizach, epilepsyi, hY6tC1'yi, konwul
syach, zawrotach glowy, zagłuszeniu, gorąc.kltck, mif1Tenie, w choroóach pęcherza i dróg urynowych i na 
uspokojenie całego orgahizmu. 

Należy wystrzegać się podrobienia, i każdy Oakon jako gwarancya zaopa
trzony je8t w markę fabryki, oraz podpis Clin et C i' i medalem nagrody Montyon. 

Na,bywać moina. w Pa.ryżu u Clin et Ci. ulica. Raasyn& Nr. 14. 
W Piotrkowie skład główny u Pp. Gampf; Soczołowski i Spka, gdzie znajdujlł siQ jedno
cześnie pigułki żelazne d-ra Ra.but8an. 

Pigułki Żelazne D-ra Rabuteau 
Laureata Instytutu Francyi. 

Pigułki :łelazne Rabuteau są pokryte cukrem. 
Liczne studya, dokonywane w szpitalach przez professor6w fakultetu paryzkiego wykuały 

stanowczą skuteczność pigułek ielBznych RBbutea.u_ w następującyeh słabościach: blednicy, be::
k r1l'istoKci, W utratacl. kr !Ci, w ogólnej niemocy, wycieńcuniu, w rekonwalescencyi, I/) "abościach dzieci 
i wszystkich w ogóle niedomaganiach spowodowa,nyeh brakiem krwi. 

Pigułki żelazne Rabutet'lu nie czerni!} zębów, daj/} się t.rawić na.jsłabszym osobom, nie 
powodująe obstrukcyj. 

Kura.eya żelal1:na za pomocą pigułek RBbuteBu używana., jest bardzo oszC2ędną, st.a.nowi 
ona ba.rdzo mały wydatek dziennie. 

Należy wystrzegać się podrobień, i na wszystkich n&konach pigułek żela
znych doktora Rabuteau, znajduje się jako zabezpieczenia marka 'wyki II pod
oisem CUn et Cle l medal nagrody Montyon. 
• Nabywa,1I moina, w Paryżu u Clin et Qie ulica Rassyna Nr. U. 

W Piotrkowie skład główny u Pp. Gampf, Soczołowski i Spka.. 
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QAARAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ 
C Z dniern l-rn Stycznia 1882 r. wychodzić zaGząl w i 

Wars",awie nowy Dziennik polityczny, ekonorniczny, l) 
8polec~ny i literacki :;; 

:D 

CI: pod redakcyją 

Sienkiewicza I Henryka 
~ (Litwosa). ~ 
C 

Zawiera następujące działy: l) Artykuły wstępne w kwestyjaeh 
politycznych, społecznych, ekonomicznych i rolniczych. l!) KorespondenCI! .cyje ~ prowincyi, Cesarstwa i zagranicy. 3) Wiadomości miejscowe, kra-

C 
Jowe 1 zagraniczne, 4) Przegląd prasy krajowej, zagranicznej i rosyjskiej. 
5) Przegllld polityczny. 6) Wiadomości urzędowe. 7) Telegramy CI: własne. 8) Telegramy agencyi telegraficznej. 9) Artykuły z dziedzi-
ny ekonomicznej. 10) W felijetonie powieści oryginalne. opowiadania, C szkice historyczne, literackie i t. d, Kroniki tygodniowe (Litwosa). K1'Ocr niki z Paryża, Wiednia, Londynu, Berlina i t. d. 11) Sprawozdanie gieZ

.., ~owe. 12) C'3ny targowe. Co sebotę dołączBne S,\ do "Słowa" osobne 
~ hteracko·naukowe dodatki formatu polov. J dziennika. 

er Z dniem l-m kwietnia rozpocznie w odcinku druk powidci Hen· i 
ryka Sienkiewicza (Litwosa) p. t. "Bartek zwyciężca", następ' et: nie ~aś szkic history~zny Stanisława Smolki,. Czarny Iwan", oraz 

.", Stams!nwa Tarnowskiego "Rzeczpospolita Babińska". 
~ Cena prenuwnaty na p1'owincyi: rocznie rs. 12, p6lrocznie rio 6, ~ 
Ckwartalnie rs. 3. 

C 
Adres Redakcyi i Administracyi: W Warszawie ulica Iooh 

Niecała Nr. 1. .., I Wydawca Antoni Zaleski. I 
.V~WWWVVWYV~V~VVV~ 

(R. i Fr. 01731) (4-3) 

E N, 

Dystylarnia Parowa 
podług najnowszego systemu, świeżo 

zbudowana, 

!Iarkusa Braun 
w Piotrkowie. 

~ 16 

I Do sprzedania 
I dobra POLESZYN-OHPELÓW 

i NIE\VÓLKA, w pow. Laskim. gub. 
PiotrkolVskiej, o 6 wiorst od mi asta po
wiaLowego Lasku, milę od Pabianic i 3 
mile od Lodzi polożonej. Szosa Ló łzo 

Ma zaszczyt zawiadomić Szan. Publi- ko-Kaliska przechodzi przez majl\tek. 
czność, że sprzedaje wprost z fabryki PI'zestrzeń obu folwarków 926 
alkohol, spirytusy i stołow,\ m..?rgów, 1óÓ pr.; w tern ląk dwukośnyclt 
wódkę. słodkie wódki, li- 110 morgów. 'Vysiano okolo 230 koro. 
kiery i' araki, hurtowo i de- cy oziminy. Ziemia w części żytnia 
dalicznie po cenach umiarko- a w czę,icijęczmieuna. Budynki drcw
wanych, możliwie nizkich. (10-10) uiane IV dobrym stanic. Punkt wybor
________________ I11y dra zbytu produktólv i urządzenia 

wielkiego gos"odarstwa mleczlleg·o. In
wentarz żywy i martwy w dobrym 
stauie. W roku bieżącym dokonaay zo
I>!al. pomiar obu 1"olwarków, 
zrobIOne 110we mapy i zebrane wszyst· 
kic dokumelJty potrzebne do zalożenia 
dla ka.żdego z 1"olwarków o
sobnej księgi hypotecznej. 
Przuz Poleszyn-Orpulów przeprowadzol1o 
trasę maja.cej przyjś.~ do skutku ko
lei Łódzko-Kaliskiej. 

Sklep spożywczy 
w domu Kamińskiej, obok piekarni 
Krakowskiej, przy phcu Bernar· 

dyńskim. 
Został świeżo zaopatrzony we wszelkie 

produkty spożywcze, a mi .. nowicie: 
Sery krowie, owcze, śmietankowe i 

szwajcarskie, IV najlepszych g!.tunkllch. 
!Ias{o świeże i litewskie. 
Powidła w dw6ch gatunkach; owo

ce suszone, Ol'az konserwy i mnrynnty. 
Sklep zllopatrzony r6wnież został IV ró

żne gatunki Mąki, kaszy, oraz hCl'ba 
ty, kawy, cukru, i i'mych towaró,.- kolo
nijalnych. Skład mleka otwarty n zo
stanie od 1 kwietnia r. b. 

Wszystko po cenach nej umi:.rkowań
szych. 

(3-3) Urbańska. 

Plac Nr. 10 

Na dobrach tych, hypotecznie należą
cych do Piotrko\1>a ciąży dlag Towarzy
stwa Krut.! Ziem, 8.650 rubli, i dług pry
watny 2,400 rub. 

Ućlla m~jątku 2,000 l'ubli za 
włókę· 

Bliższych szczeg6Lów powziąć można 
zglaszając się do administracyi dóbr 
Spendoszyn przez Gostków, 
pow. Lęczycki gub. Kaliska lub do p 
Sułkowskiego w .kantorze Gaze
ty \ł'arszawskiej. Dluga M 32 . 

(5-5) 

5 Ogierów 
przy Alei Aleksandryjskiej, do sprze
dania w każdej chwili. Wiadomość rosłych, pięknych i silnej 
II W·go Pastora Miillera. budowy. 

(6-3) Stanowią we wsi Grabica pod Piotr-

b' ł dy. ang.ielski rs. lO. Skarogniady 
zgu lOny zosta na lllicy Pe- auglelski rs. n, Kasztan Iln<rielski 

:W===-==-S-O"'!"b-ot-ę-"'d.ll-i:-a-ll-z-e-sz-. -m-ie-Si-Q-CIl I o\\'em, po następujących cenach: Gnia-

tersburskiej, po stronic Ber- G o 
~'1LIi nllrdyńskiego ogrodu, złoty rs. 4, niady angielski rs. 2, Si-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kolczyk. Łaskawy znnlazea złożyć wy arab TS. 3. (Każda cena za 4 skoki). 

~ 'W" .A.H.SZ-A "W' ..A.~ go za odpowiednią nagro lą· (3-3) HYJ· ace t' KI·· I 
zechce takowy w sklepie W-go Zaleskie· (2 2) 

Nowo otworzona ~ I osoba młoda, posiadająca języki: n OW, onwa IJ 

~ 
F A B RYK A ~ I polski, niemiecki i rosyjski, po- i innych kwiatów, wszelkich na-

~ szukuje miejsca nauczyrielki. sion kwiatowych i potażeryjnych jak 

P·, St · h · F t · h ~ Wiadomość u W-go IIwant'n. rówI"eż i Clanc, dostać motnt\ u 
I(l, lor ruslc I an aZYJnyc Stacyj a Rozprza w Bl'yszkach. o!?r(.dnika w posesyi W-go Popowskiego, 
~ (2-2) rug alei Aleksandryjskiej i ulicy Odeskiej et ~F. GLIWIC ~ --::M=, ł"'-ft-J"'-Vl-ll'-"1ł-,·ft-U~~':-Jil':::'::"'-f.łl- ~~Ut~~~.~.·~. :n::~k:;e:;~';~,r~:! 
~ .,....,.. ~ l\1,llU' J UL UJ'I ti"t\ krzewy i szczepy drzewek tak 0-

l(l, pracujący w tutejszej dekasteryi, żąda. zcl(}b~ycl: Jak 10wocowych pO eenaob 
~ S("nntorsht M 20, wprost kościoła Ś. Antoniego w podwórzu. ~ udzielać lekcy je muzyki za nadcr przy. umlal kowanych. (O-Ii) 
~ I stępną cen!. Oferty upraszam składać w 

StrUSIch I FantazYJllych AJgrettes i Ptaków. Kwia-ł 
otrzyma!a i ~trzymnje ciągle świeże ~odele Paryzkich Piór księgarni M. Pacewicz8. (2-2) lekcYJ' e 
ty Pal:yzk~e. Ja~o nowość poleca fabryka Modele Kapelu- 14. >-- POLSKIEGO JĘ7.YKA 

l(L. sZY. PIór l KWIatów. Ceny niepraktykowanie nizkie. Pra- ~ ~. , __. !J 
~ nie, Fryzowanie i Farbowanie na sposób Paryzki. ~ ., ~ i L i t e r a t u r y 
~~~~~~~~~~~~~~ p:) ' :::::."-:' .. ,_: .• ~ Wiadomość w redakcyi "Tygodnia". 

(R. i Fr. 01752) (6-3) ,. ~. t (0-:18) 

~ ~ po UkO~I?u~~~m~~~~twa od ft..a.a.a.a.a..a.a..a..aa..aa..aA----a-~ 
~nnnnnnnnnnnnn V_v~UI" 

I C. SKORYNA i H. NEUENDORFF. I 
~ F abryka W~robów Kamieniarskich i Marmurowych $ er w WarszaWie, na Pradze pod Hl! 415d przy sa-l» 
CI: mym moście. ~ 

Ci: Poleca się wykonaniem wszelkich robót:l» C budowlanych z kamienia, jako to: sChOdy ~ 

C balkony, balustrady i wszelkie o! ... 
zdoby. Są zawsze na składzie do wyborno N C Pomniki grobowe tak z piaskowca, jako 

C 
też z marmuru Płyty marmurowe rozmaitych roz· 

(R. i Fr. 8437) 

miar6w, blaty do umywalni, bufet6w, stołów i kon
soli. Wykonywa si~ wszelkie roboty w zakres 
wyro~6w z ~amienia tak piaskowego, jako też 
grltllltowego 1 marmuru wchodz,!ce. 

Na żądanie przedsta\'ria fabryka rysunki 
cenniki swoich wyrob6w. 

Ceny o ile można najtailsze. 

(24- 16) 

.-

(H. i Fr. 01447) 

Redaktor i wydawca Mirosław Dobrzański. 

<O lat 20-u poświęcająey się zawodowi roI-
Q> nicze.mu z zamiłowaniem i znający grun-
~ tOlVllIe l'ybołóstwo, irygacyję 
Z ł~k, budo~'nictwo, urząd ze
S n~e lasów l ~uhalteryję, jako 
;> tez cho~o,l'lę lnwen~arzy i ich 
O )(\CZenle, mogący najbardziej opn-

~ ::c' szczony majątek ziemski, po kilku la-
O tach, przy możliwie małych środkach 

l 
~ doprowadzić. do k~itnącego 

' .. ~ stanu, potrzebUje odpoWIedniego miej-
,E! sea od św. Jana, na pensyję, tantiemę 
"'3 lub na warunkach produkcyi, stosowni~ 

do r~zleglości i jakości majątku. 

(20-2) 

W18domość w Redakcyi "Tygodnia". 
(3-1) 

Rubli 1,500 -
jest zaraz do wypożyczenia na pierwsza 
połOWI! wnrmści domu w Piotrkowie' 
Bl.iższn informacyj a IV Redakcyi "Tygo: 
dma". (3-1) 

p-- Do dzisIejsz.ego nume
ru dołą.cza SIę arkusz 

I3-y powieści przez Karola Deslyl 
p. t. "Przebaczenie", 

..'108-BOJleBO l(elJ8YpolO-
------~~~-----------------W drukarni ]'. Bclr.hmowskiego IV Pctrokowie, 
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