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Prenumerata w miejscu.
rocznie.

.

półrocznie

,

kwartalnie

•

rs. 3 kop. rs. l kop. 50
1'8. -kop. 75

Nr. 33.

fI
Cena

e po kop. 6 ~a .... iersz PE-titll,
jego ruiejsca (30 liLio
lI! 2- 6 razowe po kop. 4 za wiersz.
Zl! 7-10
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lub

z przesy-tk'.!:
l'ocznie.
Fółrocznie

•

,

.

.

,

Kwartalnie

•

•

•

•

•

ZI! odnos.enie do domu kwartalnie
kop. 10.

II

główna, w domu

W -go Michelsonn

~bok Magistr~t.u. -

Ogłoszenia przymują: Redakcyjn, ob;cdwj()
ksiegal'uie w Piotrkowie,- oraz po za granicami guberni piott·kowskiej wylą.czni~ agentura llRajchlllan i Erendlel'n IV '\Vnrsznwie.

wy Ch O d Z i

W

Biuro redakcyi dla interesantów
otwarte codziennie od 2 do 4-ej popołudniu Oglos~enia przY.imują się w tym

samym czasie.
Adres: dom ~1icbelson;t obok
stratu.

~Iagi-

PRZEŁOŻO:\fA

4-1dasowej Pensy i zeńsldej
EMILIJA DO BRZAŃSKA
zawiadamia niniejszem osoby interesowane, że zapis
uczennic tak miejscowych, jak i przychodnich, oraz
egzaminy wstępne, rozpoczną, się w dniu 20
sierpnia r. h. Na rok przyszły klasa czwurta
otwartą zostanie.

Adres: Ulica Petersburska (KaUska) obok Jlagistratll.

W szkole 4-klasowej filologicznej prywatnej

JAKUBA POPOWSKIEGO
w Piotrkowie.
Zapis nczniów tnk przychodnich, jako też i pen• yjonany 1'0 zpocznie si!! dnia 20 sierpnia, lekcyję zaś
l-go września. Wykłady prowadzone są przez pp. na·
nczycieli miejscowego gironazyjum.
Adres: ulica Bykowskie Przedmieście
własny.

(3-1)

Praktykant
może

znaleźć prncę

~arni

F.

i

naukę księgarstwa

J~drzejewicza

lisię

W

w Piotrkowie.
(3-3)

owóz i bryka

P
(Kaliska) dom

n p. Sapińskieg'J.

go

do wynajęcia każdego

czasu

Ulica, Petel'sbul'ska
" ' -go Gołembowskie(3-2)

wprost Poczty.

HIPOLIT GIEGUŻYŃSKI
Rejent

b'yły Adwokat Przysięgły

.

.

'.

otworzył swą kanc,larYJę w PIotrkOWIe ~I'Zy

Starym .Rynku w domu Dr~ Gluksmana.
(L-3)
Potrzebny jest

do knncelaryi No~aryjusza w B~dzinie.
Redakcyi pod literami J. S.

Warunki w
(4 - 4)

DO

Zakładu

Stolarskieo'o
o

"RODZINA".
w Piotrkowie,
lIadeszły

na"

żądaM

krzesła,

Reklftruy po 10 kop.

dębowe

"Hele-

z amcryknflskiemi siedzeniami barazo l1locae
po cenie rs. 2 kop. 80 sztuka. '
,
Także poleca różne iune IUeble gotowe wła
snego wyrobu, gustownie wykończone, pO cenach
nader przystępnych.
(0-5)

z:t

wiersz.

Can" p"jedyilCzcgo nUllIerl! kop. -; {pol:..

Prenumeratę przyjn1ują w Piotrllowle. Biur" Rcdllkc~i i ob!; k~ięgl:rnie. W Cąstochowie rNowa kSlegeruin, M. PacewlCZ 1 ~,Oltflskl - 1 procz tego:
w Cz€stochowie v.'. Zielill~k.i.
1 w Lasku
W. Grass.
w Będzinic
" Janiszewski Stan.
w Łodzi
" Janiszews~i Leop uld.
w llrzezillflch
"Sszołow8ki Teodor. 1 w l~aaomsku
"Rnszkow~kI ~razm.
w Dą,browie
" Dziewi,,(,kowicz J.
w RaWIe
" SzewłodMńskl.

każ d ą Ni e d z i e I ę w r a z z o dd z i eI n y m s t a t y m Do d a t k i e ITI

-

«10m

Zft

Cena og~'oszeń na piel'wszej stroniee podwójna.

rs. 4 kop. 40
rs.:! kop. ~o
1'8. 1 kop. lO

Biuro Redakcyi i elcspedycyja

ogłoszeń.

Po w i e Ś G i o wy m.

, tarbiilski, S. Kramsztyk, J. Ochor,Jwicz. F. Olszew,;ki, E, rzeszkowa, Ig. Radliński, Wł. . moleń
ski, W. Spasowicz, F. Sulimiemki, A. Swiętocho
Oawlińsld
II ski, J. tiz.df, Zgliński .
Drog l przedpłaty książka kosztować będ je
g·letni chłopiec wiejski, niemowa, w bnrej kapotce r.
szynela wojskowego, w zgrzebnej koszulinie i takich- w Warszawie rs. 4, z prz 3sył ą pocztową rs. 5.
Po pokryciu kosztów wydania za całą resztę
że
spodniacb, bosy. o bialych wlosllch i drobnych
fun (uszu zakupimy powiastlrę u Jeża, która preś ladach oapy na twarzy. OJ. 6 tygodni poszukiwany nn
próżno. Ojciec je(;o,. małorolny włościanin, mies~ka w numeratorom ksiąi.ki jnbileuszowej rozesłaną bę
Kruszewie, gminie Zeromin, powiecie łódzkim. lito- dzie be !. płatllie.
by spotkał zbłąkanego, raczy odprowadzić do magistratu
Liczba abonentów ,.Ogniska", których listę
miasta riocrkowa.
(2-1)
wydrukujemy, stanowić bl,jrlzie o wysokości honoraryjum za tę powiastkę, a więc o materyjalnem
wynagrodr.eniu 25-letniej pracy znakomitego pisarza. który nie jest tyle szczęśliwym, a:ieby mógł
już po trudach w dflstatku odpocząć.
, Wszystkie pisma polsk.e prosimy o powtór'e- W ostatnim numerze ,:Pn wdy" czytamy nie tej o,jezwy, o pr;;;yjmowanie przedpłaty na
co następuje:
"Ognisl; o" i przelewauie jej d(J redi!lwyi "Pra."W roku bieżącym kOlicz ', T. T. J eż 25 lat wdy"; ~gól zaś-o ~a''' na.isze.l'sze wzięci e ud7.ialu
służby publieznej. Niżej wymienione gro 10 lu- w h~łdzJe dla. zasl~zollego pJ ~a ~za
'.'
dzi. pokrewnyrl.1 mu duchem, a pobudzonych ObO-/
Dla zapobJeżelll<1. lVycz~rpaUJ '1 .ksHlzkl zwrawią,zkiem, chcąc uClci(; tę drugI}, nam rocznicę cumy uwagę na kOlllecznos(; pośpIechu w przepracy IIielkiego pisarza, \\yda podjego i mieniem syLe zamówi.eń. gdyż li~zb? . e.gze~plarl.Y zasto,·
książkę zbiorow·'. Kto. jak Jeż, zbogacił spo- SOW!!!).!} LędzJ" ściśle do 111) SC1 ządan.
łeczeństwo swoje szeregiem utworów zuakoffiitych; kto je tak ukochał i tak oświeeić pragnął,
ten na uroczystość swego jubiieuszu nie potrzeW SPRAWIE
buje być wprowadzvuy przez nas z żadn e m SZC/.egóło .1 em ob~aśnieniel1l. Na to przez 25 lat praZWiĘKSZENIA POŻYCZEK
cował, na to stwoayl Wasyla Hlłuba, Krwawe
Towarz. Kred. Ziem .
Dzieje, Sundora Kowncza, Historyję o praprawnuku i prapradziadku, Narzeczoną H :rambasz.\', Dahijszczyznl,j. Hryhora Ser,lecznego, Us1roki i inne powieści; na to mężnie wah'z)'ł ! lÓ:'cm
Na zebraniuch wybOl'czych do władz Tow naszej obronie - ażeby dzi ~ samo jego nazlVi- wal'zystw!', Kredytowego Ziemskiego, stosko było wyrazem za~lug dostalec2:nie zrllzumia- wnl'zyszeni każdego oddzin!u weszli z wniolym i aieby w pamiątkowej chwill bkllpilo \\'5Zy- sknmi, aby władze naczelne Towarzystw~
stkich ŚWhltłych jego ziomków, dla złożenia stru- zajęły się wpruwadzeniem pewnych zmian
dzouemu pracownikowi ogólnego hołdu.
w przepisach i postępowaniu wykonawczcm
"J JŻ należy do tych wyjątkOW} ch u nas um y- tej instytucyi. Wiele z tych wniosków _
słów, których stil. rość od najśwież5z C'l prądów
myśli ogólnej i krajowej nie od,'ywa, lecz na fa- jllk zape wnia llNiwa" -były już przedmiolach postępu utrzymuje. Przejęty do głębi uczu- tem rozbioru władz TQwarzystwl1 . .Najważ
ciem oby\\'utclskiem, odczuwszy sercem pragnie- niejszą. kwestyją we wnioskach poruszoną,
uia narodu, jcdnoc::eśnie ogarnął jasnym rozu- jest kwestyja zwiększenia pożyczek, na domem jego potrzeby i zalecał ich zadośćuczyni e- br:l ziemskie udzielanych. Kwestyja ta już
nie w duchu wieku. Od wstąpienia na drogę pi- od łat kilku weszła nn porządek obrad stosarską, kładąc n~\jwiększy nacisk na spółczes ue wnrzyszonych i jej rozstrzygnięcie jest przez
zagadnienia społeczne, stawał za\\sze w obronie ogół ziemian oczekiwane, mniemamy przesłabych i uciśnion.l co, w,kazywał pru II dziwe, na to, że przysłużymy się czytelnikom w tym
rzeczywistości oparte ideały, oprOl1lJeniał szlacbe, . ł
l i '
względzie interesowanym,
powtarzając z
tnem SWJat em pracę, chlostał zie1nie te uJernn r "N'iwyll za "Gaz. Kieleck"n szczegóły co
czynn:Jd, co tamują, roz\\-ój sił krajowych - był ~
.•
~
apostołem dążeń i przekonań, które następnie w tej sprawie zrobiono, jak om\ stoi dzimłodzież za swoje hasło uznała.
siaj i kiedy rezultatu spodziewać się można,
.
Sprawą tą zaJmowa
.
ł'
.,P'lerwsza t o sposobno ś , powo ł u·ą,ca.
o o'ł'' o
o Się zwo ł ane w l unagrodzenia swego zaslużonego syna; mamy na- tym roku zeszłego, og6lne władz Towadzieję, że ten u bowiąz ek spełnir.1Y tak rzetelnie rzystwt~ Kredytowago Z:e.nskiego zebrai gorliwie, jak go na uroczystcśt:i drugiego zna- nie. Uchwalono wówczas: zniesienie gmkomitego pisarza Krd.szewskiego, spelniliśm y ni - nic, jakie zakreśla pożyczce Towarzystwu
dawno.
"Książka caEza p. t. "Ognisko" wyjdzie pod wysokość opłaconego z dóbr podatku grunkOlllec bieżącego roku, w objęlości 30--10 ar- towego, i p;,zyjęcie za wyłączną. normę dla
kuszy druku wielkiej ósemki. Nie będzie OBa za- pożyczki szacunku wykrytego przez taks~.
wierala wylą cznie artykułów o jub lacie, lecz 0- J eunocześnie zebranie zajęło się przejrzebok wizerunku jego i ofóluego ]Joglądu na jego nieru odnośnych przepisów taksowych i podziałalnoś' , obejmie wiązkę prac, zebl anych we- wprowadzało w nich zmiany, w skutek
dług pewnego pJal1u a pJzeniknionj ch tym du- których, obok zniesienia granicy 56 razy
chem, który z pism Jeża wieje. Wszy.,t1de dzia- w;r,i qtego podatku, wy~okość pożyczek znały nauki i literatury, o ile ramy i warunki po- kOIl!icie zwiększyć by się lnusiuln. Rozmiazwolą , będą IV niej uwzglętlnione.
Na s tępujący auf1rowie zaofiarowali swoje ró\'\' tego zwię~szenia dzis.i:"j obliczyć truwspólpracownictwo: J. Ea douin de Ct.Ul'tcnay, dno i dHło~y s)(~ to ,uczr mc c!lybn co do
A. G. Hem, J. J. Eo. uski, 1'. Climielowski, K. każdy ch dobr od<hnelmc, 3 J to w przyDuz:in, A: Dygasiński; ~6,.. Głowacki (~. Prus), \\. hliżeniu tylko. ~ akoż w8zyatkie .doty~hcza
GcsIewskl, J. Karlowlcz, M, fionopmcka, J. Ko- , Sl!we taksy musJalyby, przy dobJel' .• nlU poZGINĄŁ

Andrzej

Odezwa.

I

i

TYDZIEN
życzki

nI\, z:lslldzie nowej ustawy, uledz
Ilrzel'obieniu, raz dlatego, że istnieją.c:~ dotąd granica pożyczek ten mial'a skutek, iż
delegacyj e t:lksowe-pozb:~wione bodźc~t do
akrll pulatnego oceniania i~totUf'j taksowej
wartości m<J.jątku tam, gdzie zasad:~ mnożnika nie pozwalał:t na pozyskr.nie wię
xszej, to jOilt do połowy szacunku dochodzą.cej pożyczki-szacun"k ów, zgodnie Zl\z ''''y czaj z życzeniem właścicieli, obniżały,
powtóre dlatego, że ceny gruntu w nowo
ueh walonej klasyfikacyi znacznym lllegty
zmianom. Pl'zedewszystkiem, uwzględnia. ją.c Iliew:jtpli wy fakt, 7.e w ostatnich czasach etusnnki handlowe i ekonomiczne kra..ju, w elmtek pobuduwania kolei żelaznych
bardzo się polepszyly i że w skutek tego
ceny jednego i tego samego gatunku ziemi w rozmaitych okolicach haju, nie przed!tawiają.już takich jak dawniej różnic-pro·
jekt nowej ustawy taksowej w miejsce istniejących dawniej czterech oddziatów taryfy szacunkowej wpro\vadza tylko dwa:
Do oddziału piel'ws:;ego wejść mają:
gub. warszawska,
:z dotychcz!laowe- gub. kaliska,
go oddziału I:
gub. piotrkowska z wyłą.~zeniem powiatu bę
dzillskiego;
gub. płocka z wytą.cze
niem powiatu płoó .. kiego.
z dotychczasowe- z gu!J. kieleckiej powiat
go oddziału II:
miechowski i część powiatu pińczowskiego na
prawym brzegu Nidy po~ ożon:t;

z dotychczasowe- z guh. "u~'alskiej pogo oddziału IV: wiaty: wołkowyski i wła
Do

'Z

go

dysławowski.
oddziału drugip.go:

dotychczasoweoddziału

II:

z dotychczasowego oddziału III:
z dotychcza'iowe·
go oddziału IV:

gub. kielecka z wyłącze
niem pow. miecllfHnkiego i ('z~ści pińczowskie
go,
z gub. piotrkowskiej z
oddziału kieleckiego powiat będziuski,
gub. radomRka,
gub. siedlecka,
gub. lubehka,
gub. łomżyń!!ka,
gub. suwalska, z wył·ą.
czeniem powiatów wol-

33

k

gorszych; podwyższa też przy zachowaniu
maksimum, cenę pastwisk i gruntów pod
lasem będą.cych. Aby ułatwić o~enienie
doniosłości rzeczonych zmian w ust~twie
taksowej, podajemy tutaj tabelkę porównawczą; w której pierwsza rubryk.l. obejmuje klasę ziemi, druga i tl'zeci:t ceny mot'ga tejże klasy, według projektowanej ustawy, naqtępne zaŚ cztery wskazują ceny wedle dotychczasowej ust:twy takso-

kowyskiegu i wł:trlysln
wowskiego.
Co się tyczy cen morg:t ziemi w poj edyl1czych oddziahl.cJ., proj ekt, zachowuj ąc
gnluice dotyczasowego maksimum, wp1'owadzl.\ aiedm klas gl"Untów ornych w miejBce dotychczasowych pięciu (a. raczej sieściu, jeżeli za szósh!- przyjmiemy gruntu
co lat sześć żytem obsiewane). podwyższają.c
ceny ziemi lepszej, i dają.c możnuść doktadniejllzego oznaczenia wartości gruntów

weJ:

OZIl&c .. ellie klasy gruntu

I

A. Grunt:t orne klasy
71

n

"

"
71

"

I
II
III

·

IV
V
VI

-

·

· ·
·

·
·
·
·

· ·, ·
· ·
·
VII ·
· ·
·
"
" klasy
I
B. Łąki
·
·
·
·
II ·
·
·
"
III
n"
·
IV ·
· · ·
"
V · · ·
"
nizin ne klasay
I
C. 1) Pastwiska
·
II ··
"
"
III · ·
2) Pastwiska polne" klasy
I ·
II
·
"
"
III · ·
D. Grunt pod lasem "klasy I i II
III i IV ·· ·
V i VI ·
·
"
VII
"
łą.kowy
,
·
"
"
11

n

11

/I

71

I

72
60

64
54

72
54

54

48
2li

44
24

38,D

44

36

21 50
7

8

10
4

96
72
48
28

71

19
40

71

71

7!

l?

7!

Z zestawienia

III ImlIv

II

71

l?

I

20
4
22

l::>

5
27
22
5
O

9 50

56
43

50
37

21

33
18

30
16 50

7

6

5 50

64

48

"

4

3

85

96
72

275

74
55 50

66
49 50

.") 50

li3 75
42 50
25 50

,,8

37

:28

2250

17
35
17
3 50
13

19
19
12

10 76
3 óo

12

24
13
3 50
O

8:;0

4,

15

11

33
19 50

13
13

8 25
275

9

3

4
22
12

9
3
Iti 50
9

4

3

I

8 25
275
5
8 23
2 ;.
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powyższej

tabelki z po- sowych oddziałach. Z uwagi pl'Zecież. że
w kraju naszym Zleml klasy I-ej bardzo
malo się znlljduje, zaś ceny innych klas
gruntu ornego, pnstwisk i ziemi pod lasem
w tych oddziałach niemałemu uległy podwyższeniu,-przyjść trzeba do wniosku, że
po zatwierdzeniu nowej ustawy taksuwej,
pnie radomska, siedlecka i ptoclm, prze- przy zniesieniu zwłaszcza g!'anicy mnożm
chodzą.c, pierwsze d \vie z trzeciego do dru- ka 56, stanie się w całym kraju zadość pogiego' trzecia. z dl'llgiego do pier wszego wszechnemu żądaniu stowarzyszonych, aby
oddziału. Nt\jmniej zyskują. cztery pozo- skala pożyczek rozszerzoną. była. W pły
stałe gubernije, pozostawiając w dotycz a- ną. jeszcze na to następujące zmiany w doprzedzającym ją.

przekształcenia
dotychczasowych podziałów tał'Jfy szacunko",'ej, przyjść musimy do przekonania, iż
na formie tej zyskają najwięcej gubernije:
suwalska, łomżyńsktl. i łubabka, mieszczą
ce się dotychczas w oddziale IV -m; nastę

projektem

Nie. Przeciwnie nawet. Byl'a również szone-nie dziw, żem z caJym zapałem poJej ojciec-l<lkarz miejski, szuler, biegt ku niej i do serca przycisnął.
lecz milllo znacznych dochodów, zadłużył
Zapomniałem o wszystkiem - i o temsię pu uszy. Ona była jedyną lalką zba- żem ubogi, że sity moje nie starczą. na za.Nowela
wienia, która ojca i ma.tkę z topieli wydo- dowolnienie jej żą.dań, zachceń i kaPl'YSÓW,
Kichała Synol'adzkiego.
być miała. Liczyli na nią napewno- i żem pl'osty i szczery, że patrzę w świat
nie zawiedli się, bo ... oboje znali świat i nie na ś~'iat, w ludzi a nie na ludzi -w
Byłem ubogi .. Ba!jestem nim po dziś dzień. ludzi. Liczyli na nią, jak liczy rybak za- serca a nie na suknie... Zapomniałem, że
powllzedni kęs chleba. zarabiam ciężko, w chaczający smaczn:} przynętę o ostry kolec suknia na mnie wytarta i latana, że często
łaknę, żem ... głodny 1lieraz_
znoju i czol't\ pocie. Innym dostaje się on wędy.
lżej-bez wysiłkó,,', bez potu, bez pracy naWierza.icie! dla tego uśmiechu, którym
Liczyli nie bez podstawy. Ona była pię
wet ... Mnie inaczej!..
kną.! Jeżeli starożytni jako ideat pi<;.kna u- widział, który mi obiecywat wszystkie szczę
A pragnienia mam wielkie, tak wielkie- ważali Venus i Psyche - z pewnością. ona ścia ziemskie i l,tóry oderwał mnie na raświecie ..•
że cały ogrom bogactw nie starczyłby na mogła stanąć z niemi na równi. Opisywać zie od tl'osk i ciężkiej walki na
ich zadowolnienie. Inni pragnień takich nic jej wam nie uędę. Przedstawcie sobie do- dla tego uśmiechu- można bylo zapomnieć
znają; nasycają. się byle czem, lada błacho skonałość pięknu, a będzie mieli o niej po- o wszystkiem!
stką, lada t)fomyka odbłyskiem...
Wiedza jęcie.
Więc porwalem rączęta jej i uściskiem
dla nich lichotą, stworzoną jedynie dla paI podobna istota stanęła mi w podróży dtoni własnych ogarnął ... przyciągnąJem do
ryjów. Nic dziwnego! Dobry obiad, wy· po świecie tym ... stanęta naprzeciw, ja.ko- siebie ... jąłem pieścić, h01ubić, lubować się
a cieszyć z nią ...
trawny kielil5zek wina-starczą. im za wszy- by urągując się memu ubóstwu.
Nie broniła mi uścisków... nie broniła
stko. Co ich obchodzi wiedza? Co im po
Stanąwszy, wyciągnęła ręce, stt'zeliła opieszczot-ni hołubień. Sam:t tuliln się do
nieJ? ..
kiem z szafirów i uśmiechnęJa się tym u- mnie, sama ośmielałn, wzywała snma do '
J:t myślę inaczej .... wcale inaczej!
śtniechem, jakim \Vit:t Bóg wl'acaj,!-cych
,- Dlaczego? spytacie.
tych rozkoszy, które ten tyłko może okregi. Odpowiedź pl·OStll. i krótka: jestem ubo- aniołów pocieszycieli z ziemi.
ślić, co ją teraz posiada.
Zawachalem się - przypomniałem sobie,
Biednemu w oczy wiat.r \vieje; toć to
Rozzucbwalony -- poświęcilem dla niej
gadka stara. Nie byłem pod tym wzglę żem ledwie na własną. codzienną strawę za- wszystko - com miał. A miałem jedno
rabiał. Wyciągnąć ku niej rękę-\oć trze- serce... uczci we, proste serce dem wyjątkiem.
nic wię
I dl:ttego może spotkałem ją n3. drodze baby mieć na gniazdko dla niej pucho- cej.
cichej mej pracy-a spotkałem dlntego, że we ...
Wzięła je. Gdziebm! porwała chciwie.
dzieliła nas przepaść bezdenna, niezmierzo·
Nie zapominajcie atoli, żem był i jest Pieszczotami coraz milszcmi rozplomieniana ... pl'zepll.ść, któr~j pt,zebycie liczyłoby się człowiekiem; człowiek zaś- stworzenie o- la cora...: więcej ... odurzała, oszo!omiała.
do cudów!
mylne, pyszne, zarozumiałe i dumne. Więc
Bylem wtedy szczęśliwy-nie brakło mi
Wieki cudów minęły. Nie moglem Pl'ze- nie dziw, że spostrzegłszy wycią.gnięte ku nic. Z uśmiechem politowania patrzyłem na
być tej z'tpory, dziel:tcej mnie od niej.
mnie rą.czyny... oczęta. pełne słodkich na- !llllutne twarze- z pogardą. słuchałem uty- Była bogatą.? .. spytacie.
dziei i liczka, zaranną barwą jutrzni ok ra· skiwań bliźnich.
ubogą..
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tychczasowej ustawie:
Cena wód przynoszą.cych dochody, bę
dzie mogła dochodzić nie do 10, jak 00tychczas, ale -do 19 l·S. za morgę, a co się
tyczy stawów i sadza wek, w których pro- wadzi się racyjoDalne gospodarstwo rybnp.,
będzie można szacunek ich jeszcze do 100
procen t pod IV yŻszuć.
Szacunek gl'UntblV ornych z powodu wysokiej kultury, będzie mógł być podwyż
szony nie o 10 ule o 15 pwc.
W}Jrowadm dalej projekt nicznan::j- w 'dotychczasowej ustawie taksowej możność
podwyższania szacunku łąk o 25 procent,
w l'll.zie, jeżeli te łąki znajdują się w okl)licach, gdzie si~lDo ma wyst>ką warto.~ć
przed3żną.

Jak w dnwnej tak i w projektowanej
ustl1.wie do szucunku, jaki wypada li otaksowt1Dia gruntcJw, doliczać się m:t WHl'tość budowli, któm nie może przenosić 25
procent ogólnego szacunku grnntów 01'nych, łąk i pastwisk. Sza.cullek ten przecież zwiększy się IV przyszłości w skutek
projektowllllego podwyzszenin cen ziemi,
oraz zwiększonej możnośei podwyższenia
procentowego sZl\cunku gruntów ornych i
J'ąk. Tym sposobem zwiększy się taksowa
wartość budolVIi, a w skutek wszystkich
porryższych okoliczności i pozostawiona w
oawnych granicach o (25 procent) możność
podnoszenia ogólnego dóbr szacunku, dawaĆ będzie znaczniejsze niż dotychczas rezultaty. Aczkolwiek więc ceny ziemi w
projektowanej ustawie postawione, rla.lekiemi jp.szcze będą od dorównania cenom, pmkt:-'kowanym dzisiaj przy ~przedażach majątków ziemskich, przecież, kto rachować
umie, przekona się z tego, cośmy wyżej
podali, że pożyczki Towarzystwa dla wię
kszości majątków, mogą, być pod nowem
prawem znakomicie większe od dotychczasowych.
Projekty dotyczące owych zmian, przedstawione przez
Komitet Towarzystwa
do zatwierdzenia władzy wyższej ua począ.tlm stycznia roku bieżącego, nie otrzymały dotychczas sankcyi nie dlatego, l1.by
władza ta nn nie godzić się nie chciała,
ale dlatego, że nastając na przedstawienie
sobie projektu kodyfikacyi, od tego przedstawienia zatwierdzenie samych zmian uCiemni ... szczęścia nie widzą! - mówiłem sam do siebie. A wszakże ono
tnk łatwe do uj ęcia... Jeno. leni wy go nie
dosięgl\ ... Ciemni!
Mówiłem to, trzymając ją w objęciach ..•
A onn mi się śmiała- jak się śmieją. lilije
wodne do zwierciadła jeziora, lub jagoda
leśmt do mchu, który ją obejmuje.
Nad nami niebo zwieszało się lazurowym
baldachjm~m-upiętym w gwiazdy i sloiica, które dla nas tylko świeciły... Natura
dla Ilas jedynie z ziemi wyciągała kwiaty
O barwach przeróżnych- a świat cały był
dla nas stworzoną zabnwką ...
Bóg niebo przepasał siedmiowzorą. tęczą,
jakoby na znak drużbowania naszemu szczę
ściu! ..
By1iśmy sami we dwoje. Ludzie-świat
to w$zvstko nasze ...
I byłoby wszystko pięknie, bardzo pię
knie, gdybym nie był ubogi; gdyby człek
na świecie mógł żyć i odziewać się uśmie
chem rubinowych ustek kochanki i promykami jej oczu; gdyby zimno lodowate śród
zimy zastąpić było można pocałunkiem ukochanej...
Niestety! Czasy cudów minęlyI..
Dziś onn .•• jest żoną bogatego dzierżaw
cy-j'lm został, jakiem był ubogi.
wyznań,
A ch wila owa przyrzeczeń,
naszeptywań i pieszczot?
Dzieciństwa! Mrzonki! Utopije!
..... si ch'a te fia bello-A venti fatta parte per te stesao ...
-
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Za ten rezultat, znacznie zasilający szczuje !lo
tego pJe fundllsze struży, Rada Nadzorcza, w imieniu stowarzyszenia, ma zaszczyt wyrallić swoje podziękowanie i wdzięczność szanownym
nmatorkom i amatorom, którzy z całą- g.otowością i zaparciem się, nie zważająu na miej.
WIADOMOSCI BIEŻĄCE.
scowe niedogodnl)ści, uprzt'jmie przyjęli nol
siebie trurlne obowiązki publicznego wystą
Na pomnik ś. p. prot. St. Pawełka od pienia, z jakich wywił!zali się z całem· poX. Jana Przybyłko z Irządz, otrzymaliśmy ezueiem arty"tycznem.
Prezydujący J. Gl'otot.Oski.
rs. 6.
Rawa d. 5 sierpnia 1882 r.
- Pan Kański, od lat kilkunastu profesor
matpmat.yki przy tutejszem gimn:izyjum, zo- Ucieczka z wagonu W dniu 26~m· -stał w tych dniach przeniesiony na takąż po- jak doniósł nKuryjer Poranny" na d\vie
sadę do Włocławka, do
tameczn('j szkol)' wiorsty przed stacyj~! osobową Sosno\\' ict',.
realnej, na miejsce p. Kosowskiego, który w czasie biegu wyskoczył '!. wagonu j<ldellt
na tomiast zajmie miejsce p. Kańskiego.
z podróżnych, lecz lak szczęśliwie, że po-- Wpisowe za nnukę w tutejszem gimna- mimo upadnięcia zuołał zaraz się podn~eść
7.yjum ma być podobno podniesione do fS. i biedz czemprędzej IV stronę wsi Pogoni •.
30 i jednocześuie utworzone być mają w Służba jadąca w pociągu dostrzegła to, lecz
piel' w szych pieciu klasach oddliały parale- na razie zatrzymać tegoż nie było można.
W krótkim cZt1sie pf1licmajster z miastaJ.
lne.
Łodzi poda.ł depeszę do Sosnowca, aŻI-'by
- Akta 5'76-ciu dóbr, przeniesioIJie do Dy- miejscowa służba żandarmska przytrzymała.
rekcyi Tow. Kredyt. Ziems. w Piotrkowie z Diejakiego Grzegorza Peters, lat 18, mieKielc i Kalisza, obejmują blizko 1800 volu- szkańca miasta J:;odzi, poszlakowanego o kramen ów. W początkn roku przyszłego rua dzież 700 1'$.
byr przeniesiona reszta ksiąg, należących do
Z nadesłanego rysopisu zdaje si~, że ów
dóLr, położonych w powiatacb: rawskim i skac7ący podróżny był właśnie uciekającym
czyniła zależnem i poleciła wcielić
rz(~czonegv - projektu.
Wygoto" anie
ostatniego jest już na ukończeniu.

brzezińskim.

złodziejem.

Zapowiedziany przegl~d wszystkich oddziałów straży ogniowej, odbył się w ubieg~ą niedzielę· Cwiczenia odbywały się tym
razem nie na gimnastyce, lecz na prawdziwym domu. Za łaskawe użyczenie domów
nalęży się ich właścicielom pp. Kolczyńskie
mu i Kaliskiemu, prawdziwa vrdzięczność, a
podobne ćwiczenia, jako niewątpliwie praktyczne, winny być częściej powtarzane.
Wszystko szło składnie i zr~cznie, z wyjąt
kiem zbyt wolnego zakładania węży na dachy domów.
- Koncert niedzielny odznaczał si~ tern,
czem i inne nasze koncerty, to jest hrakiem
publiczności i niezwykle lichym fortepianem.
Pan Deryng, znany ju't w Piotrkowie skrzypek, odegraniem Legendy i Kujawiaka 'Nieniawskiego, dał dowód, że studyjów nie zaniedbuje i :te na prawdziwego artystę wyrość może. .Panna Maryja Łas<:ewska, u_o
czennica warszawskiego konserwatol'yjum,
bardzo ładnie odegrała na fortepijanie Polonez Cbopin'a, oraz Caprice Heroique Kontskiego. Koncert wreszcie urozmaici~a deklamacy.ia p. Micewicza, oraz p. J. Ł. , który
wyp(.wiedział swój utwór "Dumania wiejskiego szlachcica". W ogóle wszystko było
by nieźle, gdy by .•. nie publiczność i fortepian.
- Ceny zb oża znacznie się podniosły z powod u ciągle trwaj~cych deszczów. Ceny z ostatniego, wtorkowego targu, podajemy, jak
'
d -- zwy kl e, na k oneu 7.ISieJszego numeru, l lIwracamy na nie uwagę ziemian.

- Ministeryjum oświecenia poleciło kuratorom okręgów naukowych, zebrać dokła
dną wiadomość o wysokości sum, otrzymywanych z wpisów szkolnych i o wydatkach
za dwa Jata w każdym zakładzie naukowym.
- Rs. 1 kop. 20 wniesione za biJet na
koncert przez W-~o Prz., nadesłane zostały
dla mn·łżonków Kobiel'skicb.
- Listy od Redakcyi:
- Panu M. SlJn. w Bieiuniu. Przyobiecanej na
dziełl 14 czerwca powieści z xvm w.,
dotl\d nie otrzymaliśmy. Czy możemy rachować na łasltawie u·
czynioną obietnic\)?
.
- Panu Rói. w Zarkach. Z 01eodruk6w wysłali
śmy tylko dwie głowy, cała bowiem ilość egzemplarzy Mirnmore, zakupiona przez nas dla prenumerator6w "Tygodnia", już rozprzedaną została. Rs. l
pozostaje do clyspozycyi.
- Panu T. lO Dąbrowie. JIiIM 28 i 30 wydaliśmy we właściwym czasie i z pewności/ls nie doszły
Was z winy urzędu pocztowego w Dąbrowie; pomimo
to ]oh SO wyślemy; 28 jednak wyczerpany.
- "Ozci godnlJ !delbiciel nim znajdzie "istotę po·
żądaną, kt6ra życzyłaby sobie mieć pracowitego mę
ża" - niechaj się wpierw nauczy poprawnie m6wić i
pisać P') polsku.

-
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R a wy.
Dnia 8 sierpnia 1882 r.

Kto nie chwali rnwskicl\ bulek, p6jdzie pod sąd.-Obowiązki prasy. - Samowolll rzeźnik6w. - Lekar!two
dla żarłok6w. _ Adres do P. R. _ Przerwa w żniwacb.- Minister bez teki.- Teatr amatol·ski.

- Rada Nadzorcza straży ogniowej ocboZ ostatniego numeru :. Tygodnia" dowietniczej w Rawie, ma honor podać do wia- działem się, że Redakcyja przyjmowała u
domości publicznej, że 7. widowiska amator- l$iebie specyjalnego pełnomocnika rawskich
skiego. w dniu 3D-m lipca r. b. przedsta- piekarzy, dla odkrycia mego iucognito, z tewionego, osiągnięto następujący rezultat:
go zapewnie powodu, że z mojej koresponDochód.
dencyi z dnia 19-9o z. m. (J\~ "Tygodnia"
1) Ze sprzedaży biletów wejścia 1491's. 31) dowiedzieli się, iż pjeką kwaśne bu!\d
20 kop.,- 2) z naddatków za bilety 12 rs., i chleb niedopieczony. :le tak Jest, a Dle
- 3) ze sprzedaży programów, cukierków inaczej, to wie o tern cn.łe miasto, więc i
i lodów w bufecie 35 rs. 5 kop. - Razem oni powinni wiedzieć; czy zaś o tern napisal X. czy Y., to r<:ecz y nie zmienia, i dJa196 1'8. 25 kop.
Rozchód.
tego dziwię się, że ci panowIe dla dogodzel) Urz ądzenie, a nast~pnie usumęcle sce- nia swej prór.oej ciekawości, naumyślnie wyny 11 rs. 56 kopo, - 2) koszta. druku aft- sy.tali (Hl siebie delegata aż do P~otrk~wa,
szów i biletów 5 1'8. 50 kop., -3) słuiba m nie bacząc na koszta tego kOmlSOl'YJum,
przynoszenie i odr.oszenie rekwizytów, me- z czego znowu wypadnie, że bułki podroże
bli i fort epianu 10 rs. 5 kop., - 4) oświe- ją w Rawie.
tlenie sceny i Eali 'tV czasie prób i przedstaNa poparcie mego twierdzenia co do tuprzytoczyć muszę, ż.e
wienia 71's. 3 kop .. - 5) za artykufy do u- teiszego pieclJwa,
rządzenia bufetu 17 rs. 38 kop., - 6) fry- lekart. powiatowy wyszedtszy juY. z. cierpl!zyjerowi 18 rs., - 7) muzyki'. 51's. - Ra- wości nie dawniej jak dwa tygodnie temu,
zem 74 rs. 52 kop.
zrobił Iłiespodzianą wi'!.ytę rozwiel~ożnio
Zatem wpłynęło do kasy straży 121 r!'. nyll1 panom piekarzom, w asystencyI. urz~73 kop.
I dnika magistratu, i skonfiskowawszy lm te-
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go \\ )'hornego p;eczywa za rs. 12, spisał pro- czlonek rady opiekuńczej 7.a.kładów rlobrotokóJ z tej czynności i odesłał do rnlejl:lco- czyullych pow. rawskiego, przy tern obrauy,
wego magistmtu. Czy jeduak takowy prze· prezesem dozoru koście!. parafii rawskifj, i
'słal y już został sędziemu pokoju dla wy- przez rząd guber. już zatwierdzony, dotl!:d
mlłlfzenia kary, o tern, jak dotąd, kroni~:a tpgo o~tatniego Url.ftdu nie objął, dla.tego, że
rawska milczy. Jasnym lVi~c jest dowodem, nasza municypalność rachunków z poprieże bajek nie piszę}, - co się zaś tyczy przy- unim prezesem uie ukońc;;yła-i Kiedy to na ·
J.rości, jakich doznawał pan Rajzacher vod- stąpi? niewiadoUJo. Dlatego tot rad~ill1Y p_
CZI1S wysyłania swego omnibuou do Rawy, W., aLy zl>kołatał WYŻOJ, bo jak będzie tak
to Ule przytaczam, kto mu ta.kowe wyną· s;edzieć cicho, jak dotąd, to się do swego
dzał, bo nie wiem; lecz p0~ępiam w imie- przybytku kościelnego nie dostanie, i - poniu ogółu tych, którzy mu takowe W}r7.ą· zo.,tanie 1l31ial ministrem be" teki.
Na zakońcr.p.uie donoszę wam, że prezes
dzali. Czas już, aby publika wiedziała. ze
prasa stoi ua straży potrzeb ogólnych społe Rady NadZOl'cl.ej nabzej straży ogniowej 0czeństwa, a nie illteresu jednostek ze ~lko chotnic7.ej, przy pomocy innych członków tej
dą tegoż społeczeństwa. Nie możemy być korporac'YI, urządził w dniu 3U·m t. m. notak zapomniani, Itbyśmy za swój grosz, cił;)ż we przedstawienie amatorskie, składające się
'ko zapracowany, nie Ulogli dostać kawałka z dwóch si.tuk, a mianowicie: krotorh-,vili
,zdroweg-o chleba I Dziwić się więe na)c.Jżv w ci wóch aktach p. t. "Teatr Amatorski"
miejscowym piekarzom, że tego dotąd nie Baluckiego i "N..l. ulicy" obra.zek dramatyrozumiejąc, rozgłaszają, iż wytoczą fJroces czny Szymauowskiego. W antraktacb, amakryminalny korespondentowi, który powyżej torki, przybyłe umyślnie ze wsi, wykonały,
-zacytowany artykuł poważył silJ o nich napi- jedna z nich śpiew 11 A0101' cbe fu", wspo4ać (!)
mnienie Romallzero - Beviguiani, i "Groźua
Kiedy już mam mieć wytoczony jeden dziewczyna" Mouiuszkij druga. zaś amatorka
proces kryminalny przez panów piekarq, Lo odegrała na furtepianie "Impromptu" Chojuż za jedn~ drogą poddaję się z pokorą, i pina. Wogóle przyznać należy, że z tak u·
ruzmaiconego programu, szanowni amatorodrugiemu przez miejscowych rzeźników!
wie i amatorki wywiązali się należyciej szezeKOl'poracyjl\ ta f'gzystuj~ca pod firmą: J an- ~ólniei zaś na zaznaczenie zasługują palikleI, Srul, Szaja et consortes", pdstępuje z Ilalii
btwo M_, oddajl!c rolę Trombulińskich w"Tez wielką arl)gancyją; trafia się bowiem czę
atrze Amatorskim", z taką prawdą i ekspessto, szczególniej IV obecnej pOł'ze, jak ró- syją, że leps?'ych Bu,'mistrzów do burmistrzownie we wszystkie świljta żydowskie i sawania, Jak na Rall ę, nie potrzeba.. Pan
baty, że mię3lt wcale dostać nie można, alP. w roli inżyniera, swoim komizmem nie-bo jeżeli się otrzymuje, to po znae7.nie wyż 
malo pr>:yczynił się do rozweselenia zgro'S~ej cenie, od ustao(lwionej taksy, lu b wremadzoneJ dosyć licznie public7.nośri, która
szcie nie inaczej, jak fUlltów kilkanaście, nawogóle z caiego przedstawienia hyła bIlrdzo
wet wtedy, gdy komuś potrzeba zaledwie zadowoloną. Czysty dochód z przedstawiekilkaj jeźpli zaŚ słui,ąca w takiej ilości wziąść
Y.
nia wynosi rs. 121 kop. 73.
nie cbce, wtedy wielmożny rzeźnik "wymyŚJIi." jej co się zmieści, i odprawia z kwit.kiCI?' Jest to samowola, połączona w wyZ Sosnowca.
sokIm stopniu z zuchwalstwem, tem więcej,
że zamia-st mi\)sl\ wołowego dostajemy najcZIJściej krowie, które ani slnaklem, ani gaDnia 7 sierpnia 1881 r.
tunkiem siIJ nic zaleCił.
Chłodne powietrze i de:i7.cz, jak zau waZapytacie zapewnie,\ jak radzimy sobie w ż)'ł Hlpokrate<l, najba.rdziej usposabiają do
t.akim wypadku? Pościmy jak najprzykład- rozbądnego zapatrywauia. się na ..• no, cbaniej, umartwiając swe ciało za grzechy na- ciaiby na potrzeny miejscowe ...
sze, i prosząc Pana Boga, aby za pomocą,
Owe zimno i deszcz, nawiedzaj~ nas cokonkurencyi, przedstawiciele Izra.ela prze- dziennie od paru tygodni; tempE'ratura tak
8t~l~ b,Yć 1'zeblikami, . a na. ich ,miej~ce zu~- nizka, że chociażby palić VI piecu. To tei,
le~l.1 S.Ię ludZIe dobrej woli, ktorzyby UCZCI- każdy sil} obawia wychylić nosa na załzawi0'WleJ. ządama lla~ze. spelUJ,ah. J~żeh m~cJ.e I ny świat boży, i, siedzi w domu rozmyśla
w ~\O.trkowJe, duzo zil.rłokow,. ktorychbyscie jąc.... czy r?zsąduie?-jak chce ~ieć ów mąż
~~?Ielt. skarac na umartWienie cla,Ja, ~rzy- Hauki-dalipan trudno odgadnąc.
shJcle Ich do B:awy,. a wtedy znaJ.dą OUl na~
Kwestyje atoli natury lokalnej, rozwiązu
pe.wno par.fJ dm tak~ch w tygod tli u, że ani ją się w tych czasach deszczowo - ogór~IIJSa, am bu,te~ me do'Otaną, . d hteg~,. ~~ kowych. Naprzykład Dyrekcyja drogi że
p~erwszego będ~le brak, a .drugLch .sami Jesc laznej brukuje nam glównlli 1'lic~ naszego
Dle będą c.hcleh. Karml.em dozaml homeo- I grodu, ponos7.ąc na ten cel znaczay wydapaty~zneml, wylecz~ SIIJ z swego żarło- \ tek, który, jak złośliwi utrzymll.ją, pokryto
ctwa.
fundust:em gratyfikacyjnym, jaki był pono
Aby jednak chociaż w połowie ulżyć na- I przeznaczony dla jej służby. Ale to musi
szy~ fizycznym cierpieniom, przysyłaj panie ' być bajka, ukuta przez niechętnych, bo wieRajzacherze swoje pieczywo, mając na uwa- I lu z kolejowych bia,J'ych murzynów niepodze posiany ci adres przez 50 tamilil pod· zbyło się dotąd zwodniczej nadziei, wielu
pisany,- a wy, coście prosili o takowe, roz- I ona jeszcze ułogo do Sl'.lU kołysze, Koi gwał
kupujcie codziennie, bo jak kiedy zrobicie towne pr~!snieule gotówki, która., jak wiadopanu R. fiasco, to sil} rozgniewa, a przesta- mo, stanowi nervus rerum dla każdego śmier
nie wysyłać swój omnibus chlebowy, pozo- telnika, co potrzebuje pa.pu i przyodziewku.
A no, quod licet, szanownej Dyrekcyi ...
stawi was nil. lasce i nie,rasce ra,lVskich Fli.nstpiekarzy.
Drugim, już faktem dokonauym, je.\lt
Od dwóch tygodni mamy ciąg.te deszcze, oddanie ogrodu kolejnego-który był dotąd
a jakkolwiek obchodzi się bez zbyteeznych własnością. uprzywilejowanych, - na u"ytek
ulew, gradów i burz, jakto gdzie indziej ma caJ'ej rzeszy kolejarzy. Jest to rzecz nie tak
miejsce, to jednak stallowilli one ciągLt prze- Jrobna, jak s , ę z pozoru wydawać może.
szkodę w sprzęcie pszenicy, owsa, grochu i
Dawniej naprzykł:t.d, prowadzono się z
dojrzewającej tatarki, tllk dalp.ce, że o ile dziatwą do parku oddalonego o 20 minut
słychać, to już pszenica i owies UCZyllljlL drogi, przebywając niebo tyczne tu ma.ny kuporastać, a groch się wysypuje; za to kar- rzu, aby w tem Eldorado zieleni, napoić płu
tofle i inne jat'zyny skutkiem poprzednich ca zdrowe m powietr/.flm i zażyć milego wyupałów pra""ie uwi~dłe, przez des7.cze od- tchnienia jakąś godzinę. Dziś, zarząd drożyły, i znacznie się poprawiły. Jednakże, gi żeiaznej, na skutek informacyi którE'goś
jeżeli takie deszcze potl"Wają dłużej, mogą z jego urzędników, podzielił zarówno prawo
sprowadzić wielkie straty db gospodarzy, a. oddycbania świeżem powietrzem i używalno
dla nas wiIJkszą jeszcze, niż dotąd, droży- ści chłodu podczas skwarów letnich. Tę maznę·
łą przysługę, z p .... zyjemnością notujemy na
Tutejszy obywatel p. Władysław Wiener, dobro Dyrekcyi.
II

We wspomnianym wyżej parku, który Ei~
zwie Sieleckim (od nazwy dóbr Sielce), przemyślny właściciel jednego z przybytkó ...
Gambrinusa w na3zym a la grodzie, urz~
dzit Mnią jadlodajnię i piwiarnię, której
egzystencyję zdają si~ zapewniać dość liczui
zwolennicy gastronomii i bawarz!Jści. Ale
nie na tem zasadza się cały spryt naszego
przemysłowca.
W dnie niedzielne urządza
on koncerty, wykonywane już to przez orkiestrę pu.l·ku huzarów z Częstochowy, już to
kiedy indziej przez popi sujątą się górniczą muzykę z sąsiedniej D:}browy, a nakonirc i pruską kapelę, która pieści uszy swym ein, zwei,
drei. .. Ludek się tedy tłumnie zbiera, bawi,
pije, a nawet i tańcuje w sali na ten cel
urządzonej; przedsiębiorca zaś trze ręce z
radości, bo w każdym osobnikn, czy to pię
knej, czy szpetnej polowy Adamowego rodu,
widzi on dwuzłotówklj za wt>jście i coś jeszcze za jadło i napitek. Tylko te humorodajne cz ynuiki zadrogo się sprzedają; ale
każdy w milczf'niu płaci hararz, nikt si~
z uwagą nie odzywa, może z obawy wzajemnej uwagi: "to ni~ jedz... " Czas płaci i traci. Obecne deszcze i zimna, przerwnly źró
dł'o zarobku naszemu twórcy przyjemności,
a wypełniły żalem serra lubowników muzyki, fajerwrrków, piwa i choreografii. Obecnie siuch nas dochodzi, że na 15-go bieżą
ce .: o miesiąca, gotuje się w tym samym parku zabawa muzykalno-kwiatowa C7,y podarunkowa, na rzecz miejscowej szkoły realnej. O dobry m rezultacie materyjalnym ani
wątpić; szkoła jest dziecięciem naszej wła
sllej zaradności i cieszy się należną sympatyją tutejszf>j publiki, która jest zawsze szczodrą, gdzie hasłem "pro 8 publico bono."
W ubiegłą sobotę mieliśmy w miejscowym
teatrze koncert p. Karesza, znanego i sympatycznego spiewaka, ze współudziałem pani Marborg pianistki, i amatorów: panny S.,
która pięknem odśpiewaniem paru numerów
lżejszego pokroju, zdobyła sobie rzęsiste 0kłaski,-i skrzypka pana J., sumiennego wykonawcy. Mog'libyśmy 8i~ ograniczyć na. zaznaczeniu samego faktu, gdyby się pod pióro gwałtem nie cisnęło małe "ale". Dlaczego naprzykład szanowna śpiewaczka wybrała sobie tylko francuskie i rosyjskie piosnki,
a l:apomniala o Moniuszce, Zarzyckim i wielu innych? A pan J. czemu nam każe słu
chać rzeczy już koncertowanych przez siebie na tutejszej estradzie? Jakkolwiek zawsze mile słuchamy pięknych kompozycyj,
to jednak pragnęlihyśmy, aby repertoar naszego dzielnego skrzypka przekroczył zaczarowane koło .•.
WJbaczcie mi szanowni amatorzy, że jako takim, robię uwagę publiczną; ale przywykliśmy tu na was patrzpć, jako na artystów prawdzi wyeb, i ten to punkt obserwacyjny, niechaj mnie przed wami wytłoma
czy. Pan Karesz, w dalszej wędrówce artystY<'Zl1ej, udaje Slę do Częstochowy.
Mieliśmy niedawno w 5wych murach profesora Trejdosiewicza na ekskursyi z dość
licznym zastępem wychowańców warszawskiego uniwersytetu. Ca,?e grono młodych
pn:yrodQJków z protesortlm na czele, zwiedzało liczne nasze fabryki i kopalnie, donając wszędz ie oz uak sympatyi. Znany z
uprzejmości pan M., dyrektur zaHadów górniczych hr. Renarda, przewodniczył na dole
w kopalniach, któremi zarządzaj pokazywał,
objaśnial, tłomaczył, a nakoniec gościnnie
podejmował u siebie szanownego profesora.
:t.. całą: drużyną.

Nazajutrz sympatyczni goście, zegnani
przez zacnego pana M., wyruszyli do Dąbro
wy Górniczej.
Sezon kuracyjny i od nas zabrał swój kontyngens wyjeżdżających po zdrowie i na wilegijaturę. Jedni tedy wyruszyli do przeróżnych zagranicznych badów, inni do zakła
dów krajowych, a więc do Buska, Ciechocinka i t. d. A propos tego ostatniego, widzieliśmy tutaj przemyślnego niemcaszk:a, który
wiózł całe paki rozlicznych zabawek i rupieci z widokami i napisem "Ciechocinek".
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I te "pamiątki z Ciechocinka" germańskie· \
go pochodzenia , będ~ przez wielu uważane
za wyrób kmjowy!!
Fabryki u nas mnożą się tak, jak niegdyś
:Mojżesz puykazał mnożyć się swym "yloawcom. Ale dla nich zamawiam sobie oddzielne łamy waszego Tygodnika.

NOTATKI

Iimienia

POPULARNO~NAUKOWE

praktyczne.

Rozkład

- Obuwie !taje sil! trwalazem i nieprzepuszczalnem, skoro wierzchnia część i podeszwy nasycone są
częściami olej nemi.
W tym celu trzeba sk6rę '1'ierzehnią od ozasu do czasu, potrzeć rozgrzanym olejem
rycinowym. Olej ten wypełni .. nietylko małe oiwór
ki w sk6r'!;e, kt6remi woda przeciąg .., ale doduje zurazem sk6':ze giętkości i czyni ją. trwalszą,. Podeszwy
u nowego zwlaszcza obawia dobrze jest nasycić przy·
gotowanym olejem lnianym i to po kilkakroć, dop61d
sk6ra olej wciąga. Podeszwy tak zapraw·ione są o połowę trwalsze od zwykłych.

ROZMAITOŚCI.

jazdy na kolei

szawsko-Wiedeńskiej

do Warszawy.

- Ciekawą odbyto opemcyję IV jednym ze szpitati
w Peszcie, a miall<wicie transfazyję krwi jagni ęcej
do żyl żołnierza, zniszczonego przez skorbut i ogólny
upadek ~il. 1'0 uznaniu lek"rzn ordynującego, iż dla
pacyjeuta niema ratunku. dr. Tyrocb, po przecięciu
żyły w karku jagni~ci,\ i w mmieuiu pacyjellta, do, kona l, za pomocą specyjaluego przyrzą<lu, przeprowadzenia krwi zwi~rzęcej dl) żył cz! owieka. Olilldlaly w
skutek upuszczaloia nm krwi, wrócił do przytomno śc i
~dy świeża cicpla krew po żyłach jego zaczęła krą·
żye, a trnpiej bllldoścl twarz je~o odzyskala napozór
W d. 2 (14) sierp., w rzą,dzie gub. piotrkowskim
rumieniec' zd.row ia. l 'ac.l'je nt odtąd ma się względnie
na budowę nowej szosy na traktach I·go rządu w pow.
dobrze.
noworadomskim: a) na trakcie radomsko·wołoszczow. ,- Se!<I'~1 leczenia dot.kniętych wś~ie~izną. Niej a- skim 370 sążni od sumy 6072 ra. 4B k.; b) kielec ko kI Zarudr.KI ogłasza IV pIsmach rosYJsktch otrzymany częstochowskim 331 sążni od 8nmy 9025 rs. 39 k.
prze.eń od pewnego znachor::; wiejskiego, ze wsi B e ·
. .
reścianki gllb .polt
\lv"kl'eJ' • Z nnc I"
l
l·
4 (16)
w urzędZIe
1 o
lOr OW wy eczy oJ'
k' W d. d·
. sIerp, .
.
l pow.
h częstOC!lO'
I
ca IlUlOm w stlldyjuUl tak dnleko pos ltniętej choroby, ws :Ie~o na. ,zlerzawę pro~\Oacyl w ~tac lBB2 B6, IV
że cie rpiący wpadał już w paroksyzmy szaleństwa i nie map!:tku Mlrow, od rocznej Bumy 81 IS.
mógł p ulykać plynó\'... Chory wyleczony przez :machora w 1".. lB37 po dziś dzień żyje, a syn jego WyJednawszy tajemnicę u tClfoŻ znachora, dotąd ze skutkiem
zboża.
~eczy wściekliznę. Srodkiem leczącym, według p. Z.,
Jest roślina zwana wilczym mlekiem, ostromleczem. alPiotrków 8 sierpnia 1882 r. wt01·ek.
bo mleczajem, mianowicie jej gatunek Euphorbia ni~a·
censis, rosnący na wyniosłych gruntach, leżących od·
PszeniclI no\V!\ rs. 10-11,00.-- Żyto rs. 5,40.-Jęcz
łoglCm, wog61e dość pospolity i u nas. Koneu Eu- mień rs. 4,20 - Owies rs. 3,45. - Gryka 1'8. 5,00.phorbii nicacensis. wykopany najlapiej w maju h,b Groch rg. 6,75. -Rzepak rs. 10,00. - Kartofle młode
wrześniu, ususzony i starty na proszek, daJ' e siA cho- rB. 1,50.
,
rem u IV plyni~ lub IV galce chleba. w il ości sporej
szczypty na jedną dawkę. Jeże li pierwsza dawka nic
poskutkuje, daje sil! IV ki/1:a godzin drugą, I\. nazajutrz
rano zawsze jeszcze jedną. Moeny odwar z tego ko- Pewien z obywateli powiatu łaf'kiego
rzenia używa się jednocześnie do przemy\1'!\llia ra>1y pan W. S., zabrał wśród kwartału pomimo
zadanej przez wścIekle zwierzę, a sklltek ma być niewątpliwy. Powtarzamy tę wiadomość ze wszelkiculi mej wiedzy, chłopca będą:rego u mnie do uzastrzeżeniami.
sług.
Sta."iam przeto pytanie, czy jest to
- W szkołach ieuskich w Amerpc uczą się pan- czynem obywatelskiem i czy wp.tyui.e to dony palić w piecu, 16żka SlIlĆ, zamiatnć i 311kul'zać, brze na moralną stronę chłopca c&ternastoprać, prasować, zgola wszystkiego, co tylko do goletl'liego, odpowiedzi zaś i ocenienia tego fa~
spodarstwa jest potrzebne.

Licytacyje

tego faktu, nie omieszkam ogłosić
i nazwiska tego pana.
Antoni Clwtkowski.

w[ubernii PiOtrkowslGe.l,

I -

Ceny

żelaznej

i

War-

Łódzkiej.

Kuryjer./osobOW./ posPie-1 Robot. \MiejSCOklass)" klassy smy kI. kI. tylko wy kI.
I i II IIIiIfIIIIiill
III lIliIII

Sosnowice
wychod. 10,1~ w. ',,55 r.
Granica. " lO,40 w. 7,50 r.

9,00 r.
8,451'.

1,00 p.
t,15 p.

Częstocb.

przychod. 12.52 n. 10,21 r. 3,27 p.
2,03 Jl. 11,45 r. 4,39 p.
Radomsk.
3,OB n. 1,02 p . 5,45 p.
Piotrk6w.
4,10 r. 2,20 p. 6,~8 w.
Koluszki.
Skierniew. :',19 r. 3,39 p. \ 7,59 " ..
Warszawa 7,15 r. \55 p. 9,50 w.

11,44 r.
1,15p.
2,46 p. 5,45 r.
4,H p. 6,49 r.
5.40 p. 8,01 r.
8,10w.l0,IOr.

zWarsza·
wy.
'Warszawa
wychodzi. 9,30 w. 11,10 r. 6,00 r. 8,30 r. 7,OOw.
Skieniew.
przych. 10,57 w. 1,11 p. 7,36 r. 10,40 r. B,51 w.
2,37 p. 8,46 f. 12, t3 p. 10,10 w.
Koluszki.
Piotrkó w. 12,50 n. 3,55 p. !l,48 r. t,32 p. 11,15 w.
1,53 n. 5,28 p. 11,04 1'. 3,11 p.
Radomsk.
2,47 n. 6,46 w. 1~,04 p. 4.36 p.
C~ęstoch.
5,00 r. 9,35 w. 2,2;' p. 7,45 w.
Granica.
Sosnowice 4,50 l". 9,30 w. 2,38 p. 7,40 IV .

-

-

-

Droga
ŁOdzka.
Ł6dź wych

/1,5

I

Koluszki.
przych.
Koluszki.
wych.

L6dź.

przych.

I

p.1

7,25 r.1

2,5 P./8,25

r'l

1,5

P.!

9,10 w.

2,5 P./IO,lO w.

3,1> p.1 7,20 w.17,20 W·11O,30 w.
4,5 p.1

B,~O W'I

8,20

W.!11,30 w.

Pociągi robotnicze kursnją: ku 'Varszawie
tvlko
we wtorki, czwartki i soboty; - k~ G~'ani~y i So~no
WCOWl tylko \V pOUledzlałkl, środy l plątlu.

ktu szukam w opinii publiczne j.-Coraz wię

cej daje nam się uczuć brak dobrej służby,
a komuż, jeżeli nie podobnym panom kraj
winien za to podziękować. Po bliż:3zem spra-
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Fabryka

i KAMIENI
ies:

et

~arsza""VVa~ Fraga Nr_ 409

es:
1ft'

egzystujacej mej
już przeszło od IRt IS-stu. w
l
ULEPSZONE
r.,

Farbi~rni

temżc

J. Sucheniego
Podczas

mieście,

z dniem 12 (24) lipca
oprócz }ll""yjmownnia do faruowonia wszelkiego rodzaju sukni tak męz
kich jako i damski, 'i)tw orzyłem
l JB2

fabryki

nLrŃSKIClł1

C. SKORYNA

I

wystawy w '''arszawie.
w

na pr6bie porównawczej z Pługami
Sacka, Oszmiańca i wielu innemi, okazIl'
ły się IV dokładnej orce przy siłomie
rzu, UZJlll.1le za naj lepsze, za tO nagrodzone medalem srebrnym, na Wystawie
Warszawskiej IV r. lBB 2.
Ceny Plugów od 1'8. 7, a Samochody
piętrowe ze zżynaczem lnb
z pogłębia·
czami do rs. 22, dają si~ znstosownć na
..... tęgic grunta 3-12 cali. Cenniki f,·.bryAl ka przesyła bezpłatnie. Adres St. poczto·
~ we No wo-Radomsk.

ł
»
:B»
:I»

Pralnię chemiczną

kt6rej jak najstarnnniej. naj akuratniej
i najspieszn iej , wszelkie przedmioty pl·a.ne i farbow:me b~l,'ł po nade .. przy-

stępnych

ccnach.

Zakla<l mój mieści się llo. dole IV (tomu frontowym, do kt61·ego jedno wejŚcie z ],lacu ltlikołajelłskicgo
(Nowego Ry"ku ) p,'zez podlV6rko; drugie
za.ś

0(1 ulicy

LllterańsJoI.iej,

Niniejszem mam honor zawiarlomić osoby interesowane, że oprócz
wprust kościoła EwangieUkamieni mlyńskich, dostarcza wszystkie m. as~YIlY potrzebne do mlynolV:
eb:iego.
... Walce ulepszonego systemu wS7.elkich głltuukó'v , Apa.rata maPolecam się więc łaskawym wzglp'dom
gIletyczne, Eureki, czyli obluskacze do ~boża; TI'ieury,
Szanownej Publiczności
.., Wialnie do czyszczenia zboża i kaszek; Zarna ręczne i do ma- Al
.T. Sucheni W GidIach .
(3-3)
Al. Heininger.
. . . szyn. Fabryka posiadając ludzi kompetentnych, podejmnje się ustawiać
(7--!)
" " takowe. Na składzie znajdnje się zawsze wielki wyb6r ku,mieni ro- " "
zml\itych gatunk6w, ślvieża gaza szwajcarskll. w najlepszym g>\tunkn,
... pasy wełniane i rzemienne, oraz wszelkie przedmioty i maszyny w za- Al jest
We wsi IIacisko u W·nych W.ienyckich
do sprzedania
kres młynarstwa wchodzące. Ceny o ile można najprzyst~pniejs~e.
:Ił

et

:i)

CI:

::I)

FORTEPIAN

et

Fortepian machonJow y

~W~WYYY~YYWYWWWYYVY&
~R i Fr. 8437)
(24-22)
We wsi Paszkowice wiorsta od
miasta Żarnowa, na szosie Kielecko·
Piotrkowskiej, II powodu] zmiany gospodarstwa są na s przednż

4 pary Wołów
młodych,

bardzo

sztuk 130
zdatnych do
scu.

dobrych i

Owiec

r6żnego \Tieku, zdrowych,
chowu. Wiadomość nn. miej-

(2 -2)

P

OdAj ę do wiadomości
c6w i Opiekunów że

panienki
gotowyw:
serwatol'yjum,

ImachOniOIVY o 7-u oktall'ach 11' doul'ym
dobrym stunie jest do sp rzcd!luin. za przyst~l'~ą,
dwa Cotele i cenę! w folw~rku Poł~nla pod stll.cyJl!.
sześć krzeseł macholł~owycll drogI żelaznej War":V1erł, Myszk6w . .
szafirowym adamaszkiem krytjch; szaBliższa IVladowOllc u zaWIadowcy teJCa do rzeczy, komoda, biórko, że stacyi.
(3-1)
stół rozsuwany ua 24 os6b i «my·
walni a - wszystko jesionowe,
_,to wyżej wymienione meble wszysGkie
razem kupi zaplaci tylko rs. 310 (~, I·Zysta dziesięć).
(3-3)
HEBERT
zmieniła mieszkanie do (lomu W-go Żmio siedmin oktawach.
stanie. Kanapa,

Sz. Rodzi-

przyjmtlję
chc~!ce przyĆ Sf~ (lo koulub uczęszczające

b!\rdzo

Akuszerka

do zakładów lIauk owych; zapewuiam su
mienua, o"iekę Iconw<Jrbacyję IV języku
francuzkim i lekcyje muzykI IV miejsoli .

Hl

Anna Sygietyńska.

Nauczycielka muzyki. Dom W-go Golcńskiego.
(7 -7)

IV

I

iniejszem mam bonor zawiad()mić grodzkiego obok p. Desau,
Szanowną Pubiiczność miasta Pio- uciska.
trkowa i okolic jego, że przy

ulica Woro(3-3)
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Nowo otworzony

~

I

Posiada na składzie znaczno zapasy wyrobów lt wlasoyth fabryk. jako to: Tektury asfaltowej ogniotrwa~ej, lakieru asfaltowego, Smoły gazowej i angiolskiej, gwoździ
i listew O asfaltu, gadronu i wiele innych.

MAKSYMILIJANA NODZEŃSKJEGO $ FabrJka lektury asfaltowej i asfaltu
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Piotrkowie,

w domu "'-go Gie!,uzyliskiego. róg ulic Pocztowej

pod
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KAZIMIERZ SOMMER

N
i Bykol\ skit'j, poleca:
1ł:h
"h Towary kolon;jalne, Cukier, Kawę, Herhatę rosyjską z r6ż- N

CI: nych

firm; "'jna

firmą

węgierskie

ezyste, austryjackie, frllncu"kie, burg-lln-::D
i Rznmpańskic; Rumy i Arnki; I,ikie- ~
Wykonywa krycie dachów tekturą i holzcomenŁem, asfalto~ T Y holenderskie, frnnctlzkie i kr'IJowc; 'Vódki fr"nCU1,kie; Conia.- tli!'
wanie chodników, podwórz i fundamentów nowych budoki :_urac,ljne i krajowe; Porter angielski w całych. pól i ćwierć
łJUtelJ.ach; Piwo angielskie (Pale-ale i Fine-ale); Cacao, Czek o- ....
wli, oraz inne roboty w zakres przedsiębiorstwa wcbodzące.
ladę w różnych gatllnkadl; Cukiel'ki czekoladowe i słodowe; Bi- N
skuity angielskie i nJoskiewskie, oraz wszelkie Bakalije, .pa-:I)
H Lztety Stl'asburgskie, Kawior Astrachański świeży, S:u'dy"nki, ł I
Na ża.danie of~rty i próby przesyłaJ'ą. się franco,
"Ch Trufle, Szam"'łiony, Groszek, Sosy, .8łusztardy franIł' cuzkie i krajowe, BuliJ' on w najlepszym gatunku, Sery: szwajcar~ K
Warszawa, Nowo!!ro
:T
dZ k a 8. ";'''.-P.;::''!i,'I
~ ski, śmietankowy, zielony, Parma za n i prawdziwe owcze,
I
antor,
Oliuu. w ł
u_~
najle~szym
gatunku, 'Yędlil'l)', Salami, Polędwica, Kiełbasa krakowska.
i;;:;~;:;:;;:~::iiiiiiii:ii:;:;:;;:~""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''';:;;:;;:;~::::::::~;:;~.
ltlateryjały piśmienne, Marki pocztowe i koperty, We~.
IQ
~ ksle, Mydło don. owe, Krochmal i farbka, Perfumy, Woda Kolońska, "h
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Ocet toaeltowy i Mydełka ziołowe. Sz~zotki, Miotełki.
""
Restaur'acyja przy wyż \l'ymienionym handlu, przyjmuje ob- ""
~talunki do domów na śniadania, obiady i kolacyje.
N
Am')onament na obiady 1)0 kop. 30 z 4-ch dań.
Doświadczony długoletnią, pmcą w większych handlach, mam na- ~
Osada Firlej nie jest do sprzedania, dlajest do s\,rzedanin, mająca 10 wł6k, po- tego, że jest sprzedaną za zaległe raty
dzieję, że tak dobor"m towarów, jak możebnie przystępnemi cenami N
łowa
zagajnik6w,
7
mórg
łąki,
reszta
potrafi~ zjednać sobie i ~adowolnić SlOnO~V~~ Publiczność...
wraz z dobrami Strzyżewice przez Topieńki, dwa młyny wodne, do nich 18
Z U6zanowalllem ]iaksymIlJJan NodzenskJ.
'
warzystwo Kredytowe Ziemskie lia pumórg ziemi. Bliższa wiadomość n Pa- blicznej licytacyi w Kaliszu przed Rewła Karlińskiego w własnym domu na
jentem Kucho.rskim, w dniu ,-m marCA
~~Y~Y~~WWYYV~Wyyyvyyy
tOwarowej stacyi w Piotrkowie,
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roku bieżącego.
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.ot' dzkie, l'uskie,

hiszpańskie
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Odwołanie Ogłoszenia

Osada Firlej
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Parowa Fabryka Cukierków Angielskich i Czekolady
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r::sr~ lV. I!;uatIewa nn losze pietro
obok g i mnazyjum, wprośt k.ościoła Fhruego.
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F O R T U N A"
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..... wyrabia wszelkie Cukierki

l

.
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Malczewska.

~~

LAS

~~
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"Vl
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N~ pr~tów

do sprzedauia, 22 morgi
la.su sosnowego, od 45 do 70 lat starego
Ba folwarku Czeladź, gminy Gzicn6w'
powiecie hędzińskim. Oferty składać
leży do inźeniera Hiibnel'a 0~~)no1fCu.

na:

Czekolady w najlepszych gatunkach, sprzedając ~
takflwe W swym
....
CD·f0i" Z~Wiadamio.~ niJliej szem. Rodzirów
~
l Opleknnow, ze przemosłem stanarszaW1e,
e- UJ
cyję swoją na Kmkowsk:e Przedlofo!oI
mieście (Sławiańską)
do domu
w~'.!,o I?udkie\~icza, w blizkośc.i gimua·

· Gl ownym
'
w W
SkIa d Z1e
ktoralna Nr. 13.
, ,

M a m honor zawiadomić, ż·, z d.
l-m ~ierpnia mieszkanie

.

El

,.

",

.""\

~ ~ zyJum l przY.JmuJ~ na sttlncYJę UeZa
~ niów, zapewniając im prócz t::oskliwej

F O R rr U N A"

J:r'

oraz ~iągłą konfl'ancllzkJm, Prócz
lId'" tego pryw~tIle lekcyje tegoż języka , 0""PI raz muzyki, chłopcy także mogą mieć

~ ~~~~~~~~~~~~~~~
tR i Fr. 04966)

opieki l?omoc
wersacYJę

IV

,naukową,

w Języku

domu,

,

J los
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byJy nauczyciel.

(4-3)
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F A BRYKA

Tektury Smołllwllowej łłgniołrwałej
1-

A;o~.cfi~m!tu
l,

Powierzoną

lt' Piotrkowie przy ul. Ho-

mi zostala

' ROSYJ~'k'lego T0- dościelnej
i N6wym Rynku jest
Agell tura DI'uglego
sprzeduJlia lub wydzierżawienia

I ~:::':~~:~ ~~~!~:~~~n~~p~~,~::

80m mllrowaliy

~ tóz~~~~~y-;;
fulld~~~~:'i;~~~~w:~~~~nyUl
i~~~:iiD~.Si~zeZ~:~~)~~:kie~i l~~e!~Ym!::
T.
..
. do mej llalezącemJ,

I

owarzystwo przYjmUje do ub <lzl'leW· d
"
, ' .
,
czenia wszelkiego rodzaju "ucholllo:§ci i
Ul. omo~c u w!a.,clcJela ~zpakowsklenieruchomości na W8l'Unbach bardzu do- g~, w ,tymze wyze) wymHmlUnym domu
golnych, zwłaszcza dla pp, Obywateli mieszkającego,
(2 -2)
ziernskich,którym w wlcjskie ubezpieczeni ..
j~k naj niższą oblic"a opłatę z możnością D~ sprzeuania PI:ysznic pokok" N 3
UIszczalIla takowej w r"tach
JOwy mało uzywany, za rs. 25.
. K t Tli
W
warSZaWIe.
an or
!l.omac le
W razie pog-.• rzeli Towdrzystwo obli- ---=-~Wiadomość u skóżlI domu W-Ul}
~
P )
, .
. ..'
cza straty na zasadach słunności, WI'- Gołembowskiego,
ulica Petersburska
"
O eca s\'Oje zna!le Z dobroCI v,Yloby l wykonywa
placaJ'ac wynagrodzenie l'lemo'"
,wprostpoczty,
(3-31
"
k
'
d
"
k
'
h
l
ZIJOSCI ll<lJ
Z cał ą fi klU,) t nOSclą -rYCie acho\V te:turą l o ZC':?Dlf'nrychlej.
----~:.,..__=_~
tern. Wszelkie roboty asfaltowe uskuŁec::mia najlepszym
~ieBzkam w P.iet~·.k_owie przy ~ D
Limrnerowskim asfaltem.
1(1, ulICY. KazanskleJ w
domu il~~
o dzislt1jszego nume~ 'V. Pdtzera wprost pro bo- ł~
ru doIacza sie arkusz
~"łii,~~1LIl~~".A-Il ~v:.~r;f}g j8twa.
16-y powieści przez Aleksandra
c
(B. i Fr, 05273)
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Dumas,
Felicyi Krzy-
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F. PIETSC

'H MANN
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A. Kożuchowski.
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przekład

wickiej p. t." Paulin .. ".

Redaktor i wydawca Mirosław Dobrzański.
));OBBOJ:eBO ~ęH8YPOJl).

W drukarni l'. Ee]chatowskiel'o w J:>lllrokowi,e.

