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"Tydzień" wychodzi w każda, niedzielę '
) z dodatkami w razia potrzeby we wtorek i w pia.tek.
> Pojedl'llczy IIUlUer kosztuje 71 kop.
~
~lIa og-losz(lll od wiersza luh za jago llliejscQ
po kop. 5, za następne po 4, 3 i ~ kop. IV miarę
( ilości powtórzeń.
~
O,,"lo~ze .. łR przyjm uj a, się w redakcyi i w
:> księgami L. OllO,lźki; IV "'R.. ~z"ft'ie w specy~ jalnćj agencyi p. M. Frcndlera u. Karmelicka N. 7.

<

(lA"

~vvvvvvvvvV'V'VV\.l""VVV'Vvvv"v"vv'V"'v\..v"'tt

2

~

<

?
<

~
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Gertrudy P.. . . .
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W dniu 22 lutego (5 marca), jako w dniu
pamiątki wstl}pienia na tron Jego
Cesarsko-Królewskiej M'ości Najjaśniejszego Cesarza i Króla ALEKSANDRA lI·go MIKOŁAJĘ
WICZA,-oraz w dniu 27 lutego (10 marca), Jako w rocznicę urodzin J. C. W. W. Ks. .ALEKSANDRA ALEKSANDROWICZA Następcy Tronu, odprawiol'emi były w miejscowej cerkwi prawosławnej nabo~ęustwa vi obecności JW. Naczelnika gubernii i wła,dz cywilnych i wojskowych, a
jednocześnie w kośoiołach rzymsko-katolickim,
ewangiehckim i w synagodze izraelickiej.
W oba te d,l1ie wieczorem miasto byto uiluminowane.

Że oszczędność zbawiennie na człowieka odutrzymuje go w zasadach porzl);dkl\
i dobrego prowadzenia się-ot1l'ieraceljego życiu
zmienia. proletaryjusza w obywatela, a że przeciwnie bogacz rozrzutny równie jak mąrnotrawny i
nieoględny robotnik są ni~przyjació.tmi ogólnego
dobra dowod;"ić tego niema ·potrzeby. Mylnie
niektórzy utrzymują jakoby urągowiskiem bylo
mówić np. biednemu wyrobnikowi lub uhogiemu
rzemieślnikowi o oszczędności; zapewne, że bogaci
są przedewszystkiem do odkładania oszczędności
na kapitały o.bowiązani, niemniej jednak sJ'usznie
wypada zalecać. robotnikowi, aby poniedzidk6w
za dnie świlJiteczne nie uważał, aby po odebraniu zapłaty" wycho.dząc z warsżtatu , schował zarobek do kieszeni lub powracał ~ nim do domu nie
zaś do szynku i na pozamiejskie. spacery z kobietarui
nagannego życia, a wnosił coś 2awsze do kasyoszczę
dności, bo takie rady wychodzić będą zawsze z ust
prawdziwego ieh przyjaciela, gdy -przeciwne z ust
tylko fałszywych pochlebców n.ader dla nich niebezpiecznych. Właściciele i zarządzający zakła
dami fabrycznymi i wszelkiego rodzaju majstrowie, rękodzialzl.icy i utrzymujący słuzących, mofaluie przed Bogie.m i światem są odpowiedzialni
~a niepopieranie oszc~ęd-ności, która najużytecz
niejsz!!: a mniej oświeconą klasę ludu prowadzi
Jo nędzy, a inne nantża na brak uczciwych pracownik6w, sluż~cy{lh i t. p. na jaki ustawicżnie
wszysC) narzekamy, do poprawy wiele się nieprzyczyniając. Jeden ze smutnych pod tym wzglę
dem objawów dostrzegamy w naszem mieście.
Kast!. oszcz!dności zaprowadzoną tu zostala przy
kasie miejskiej w r. 1859, w pierwszym roku
jej zaprowadzenia było 112 uczestników, w latach następnych, po ostatniej pogorzeli, zmniejs7;yla
się ich liczba, później znów po ożywieniu miasta
z przybyciem wladzglfbernijnlnych i powiększeniem
się ludności, zdwoiły się sk~adki, których ilość obok
zwykłych zmian doszłaje, dnak ty lko przy końcu roku
1875 do sumy rs.2 576. Na sumę tę składało
się rzemieślników mniej więcej 12, służących 18,
urzędników 20, włościan 18, żydów 45, innych
klas l, razem 117, czyli, że ilość os6b oszczę
dnoŚĆ do kasy oddaj~cych od początku założenia
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CeRa kwartalna:
)
w Potrokowie w księgarniacb L. Chodźki
) i 8. Goldsteina kop. :/i.
w \Yars~awie w księgami i kantorze pism P6~ ryjodycznych Maurycego Orgelbl'anda l.apr7eS ciw statuy Kopcrnilca-z przesyłka, pocztowa. TS.
I kop 10.
)
Prenumerować można nadto vo vszystkit:h
księgarniach krajowych.

(

przy blisko zdwojonej liczbie ludności zamiast się
w odpowiednim st6sl1nku podnieść, widocznie się
zmniejsza. Nadto, gdy sk,?adki uczestników podzielImy przez liczbę osób skladających otrzymamy przeciętną okoJo 22 rs. na osobę,
a że pomiędzy
składającymi są przeważnie większe kwoty przez
starozakonnych deponowane, tudzież fundus7.e ma·
łoletnieh- - i takich co od samego początku zaJ'oienia kasy, to jest przez lat 15 procentu nie odbierali, to będziemy mieli dowód, że u nas in·
stytucyja tyle po7.yteczna zflmiast prosperować
chyli si~ ku upadkowi.
Ozy nieznajomość warunk6w powierzania w
pewne ręce naszych oszczędności, czy nieufność i
niewiara w to, że tak:e choćby naj drobniejsze
wkładki w każdym czasie bez ż:tdnych trudności
odbierane być mogą. (o czem z książeczki informaCyiIlej dla kas prowincyjonalnych w r. 1843
wydanej i w tuŁejszćj kl\sie każdemu uezp?atnie
udzielanej przekonać się można), - czy wreszcie nieoględność i ta nieszczęśliwa manija życia nad
stan pows7.echna 11 zamożniejszych, a łatwo udzielajf};ea się mniej zamożnym, szczególniej kobietom
chcącym zawsze mieć pod ręką fundusz na drobne
fatalaszki, to powoduje,-dość ie koniec końców
objaw ten jest widocznie l·ażą.cym w tych w?aśnie
sferach, które nalbardziej oszc7.ędzać powinny.
Nie myślimy jednak na temat oddawna znany
prawić kazania o przedmiocie, jaki gl'ównie naszą
pracowitą klasę interesować powin:en, ale uważamy za obowiązek zwrócić czyj~ należy uwagę, że
taka obojętność na. rzecz, jaką za p07,yteczną uznano nietylko za granicą ale i we wszystkich
większych miastąch naszego kraJll niczem usprawiedliwić się nie. da, i ala Lego radzimy:
Aby każdy grosz zbywający lub ujęty z wydatków, bez których się obejść moi.na, oddawać
do kasy oszczędności, bo tam tJlko jest pewny i
przynosi procent składany pewniejszy od każdego
~nnego.

Aby panowie utrzymujący &lłużących, majstrowie czela.dź, terminatorów i t. p. zarbęcali do
składania zbywających choćby no.jmniejsrych oszczędności, i sami pod tym względem dawali
im przykłady.
Aby o każdym takim wniosku do kasy oszczę
dności przez młodych szczególniej pracowników,
zawiadamiano kogo należy, aby nazwiska takich
indiwiduów mogły być zamieszczone w piśmie
miejscowem, bo takie ogłoszenia mogą się stać
zachętą i świadectwem, że każdy umiejący szanować grosz jest człowiekiem porządnym, i nigdy ciężarem dla sp6łeczeństwa nie b~dzie.
Nie wątpimy, że szanowne duchowieństwo
miejscowe i okolicy wspierając naSile dobre chęci,
przy zwykłych naukach ko~cielnych znajdzie sposobność oswajania klas rzemieślniczych i sluźą
cych w mieśeie z dobrodziejstwem instytucyi, kasą oszczędności zwanej, i zacllęcanill. ich do ko·
rzystania z niej więcej niż dotąd.

J. R.

WIADOMOŚCI MIEJSCOWE I Z OKOLIC.
- W przyszłą niedzielą (19 b. m .), jako w dniu
uroczystości ś. Józefa Oblubieńca N ..M. P., pa.trona koŚcioł ... rzymsko-katolickiego, a zarazem i
tutf'jszej parafii, w koścIeLe farnym przypada doroczny odpust. na ktÓl·y spodziewane jest przybycie JW. ks. F. Kosiriskiego, prałata oficyjała kapituły włocławskiej, proboszcza tutejs~ego i liczniejszy zja~d duchowieństwa. W wigiliją dnia 18
b. m. odvrawione będą solenne nieszpory o g. 5.
- Od dnia 13 b. m., na mocy szczególnego
pozwolenifł. JW. Biskupa dyjecezyi }\ujawsko.kahskiej, rozpocznie się już w tutejszej parafii czas
spowiedzi wielkanocnej i trwać będzie od drugiej
nit:!dzieli postu do drugiej niedzieli po WielkIejnocy. W pierwszym tygodniu, by ułatwić parafijanom spl"fnienie tego religijnego obowiązku, codzienui " " ilku kapłanów miejscowych i z okolicy
w kości e farnym spowiadać b~dzie.
= W dniu jutnejszym, to jest 13 b. m. i r.,
nastąpi
uroczyste otworzenie czynności filii banku polskiego w naszeID mieście.
= THrg na trzodę chlewną przeniesionym został
od przeszłego tygodnia. na plac przy alei,
który po stósownem urządzeniu go i wybrukowaniu, ma być stale na ryneLt przeznaczony.
TEA TR. Z odegranych sztuk w teatrze w 0statnic'h dwóch tygodniacł.l, wypada nam wspomnieć o wybitniejszychI do których nalezą: Otello
tJ-agedyja Szekspira w przekładzie Paszkowskiego; komedyje oryginalne: Pozytywni Narzymskiego; Sz/acMctuJo duszy J. Ohęcińskiego i Damy i
JJUZa1'y Fredry (ojca) - wyrażając zgóry uznanie
dyrekcyi za tak piękny wybór.
Otella pierwszy raz widzieliśmy tu w 1867 r.,
gdy w gościnnych rolach w trupie p. Trapezy,
czasowo tu przebywającego w lecie, występując
sławny tragik Ira Aldridge murzyn, przedstawił
się nam w roli Otella, w Kupcu weneckim i w
Pustotach hiszpanki. W Otellu danym na tutejszej scenie 29 lutego, wziął na siebie trudulj. tytułową rolę p. Werner i wy konaJ tli: z prawdziwym talentem, ze zrozumieniem charakteru i natury cr.łowieka pod europejsk~ ogładą kryjącego
potęgę uczuć
i namH-ltności syna południowej
strefy. Oała. gra tei była szlachetna, a wybueky
zazdrości, doprowadzającej Otella do zamordowania niewinnej Desdemony, chociaż odznaczały 8i~
sił!Jl i godziły z wulkanicznem usposobieniem bohatera sztuki, uie raziły wszakże zbyt jawnem
obnażeniem, tak ujęte były w artystyczuą formę.
Piękny basowy głos i wyraźna dykcyja p. Werpera, wielce dopomagały mu do gry tragicznej,
że jednak w pit\rwszych trzech mianowicie lik~
tach, artyllta mówił zbyt pośpiesznie i nie wyraźllie, to chyba położyć należy na karb nawyknie-·
nia jego, które i w innych rolach niekiedy objawia, czego wszakze uDlkaćby należało, słuchacze
bowiem z wielkI!: trudnością myślą swą pudątać
moga, za słowami, "'ymykającellli si~ z ich uwagi.
Pan 11ikulsl!i czarny charakter Jaga pr'Zedstawił
bardzo staranie.- W dniu 4 marca dano Pozytywnych, komedyją Narzymskiego, juz niejednokrotnie
tu widzianą, ale dla swej treści, prawdy i cha.ral{terów zawsze zajmującą-nic tez dziwnego, że
przy dobrej grzEJ, llcwa publiczność słuchała Jej
z wielkiem zajęciem i rzęsi3tymi oklaskami wyrażala uznanie .swoje tak dla nlyśli autora, jakotM;
i dla udatnego wykonania. Jeżeli wi~c Pozytywni.

r

mi nateraz hyć mit ją kopalnie węgla kamienneniemałe zaj~cie w publiczno ści, to jeszcze
go: A"stl.wer,lj , No wa, Łabęcki i r'ies::kowsl. i, tuch:i!;lt
większe wrażenie sprawiło Szlachecll/io (Z,ł
wszystkie kopalnie rud żelaznych, wraz z nieczynSZyi komedyja J. Oh~cińskiego, zestawiająca z jednej strony przesądy i blagę, a z drugiej prac~ i nymi od lat kilku zakładami, zwanymi Hutą
Bankową· Szacunek, od któl'ego ma się rozpocząć
s!l.lachetno ść z jej pięknymi owocami, oblecl/;ona
nadto w prześliczną forl1!ę jędrnego języka i na- lieytacyja, oznaczony został na 1400000 1'6,. z
der udatnego wiersza. Ze artyści wyst~pujący w tych 500000 1'8. winno być zaraz wyplac~ne, resza'j sztuce, już w niej samej znajdowali podnietę ta zaś pozostawioną b~dzie na wypłatę w ciągu
do gry starannej, i że rzeczywiście wszyscy usi· lat 30.
. Kopalnia w~gll\ Reden i przyległe jej 110we połowali n!tleźJcie wywiązać !'ii~ ze swojego zadania, tego niepod obna zaprzeczyć, 7, tem wszyst- le lwpalniane w lesie rządowym przy drodze
kiem i tu par~ uwag sifi) uastrfi)cza. Wilczura, ten sławkow8ki~j , wszystkie kopalnie galmanu i huty
typ zacu ego i prostodusznego ozłowieka, górujący cynkowe" pozostać mają nadal jako własność
swoją szlachetną prawością, nie można powie- . skarbu pod adfJlinistracyją rządową.
Ozy jednak, pomimo powyższego projektu, w
dziM, aby :7.nalzł zJ'ego przedstawiciela w p. Szaderzp, OW5zem nie brakJ'o temu artyście ani c:iep~'a zasadach swyc:h pl'zyjfi)tego i zatwierdzonego,
ani prawoy i werwy, lecz w wyrażaniu róznyrh sprzedaż neczywiścJe nastąpi i znajdą sj~ nasytuacyi zama~o było cieniowania.-Głos zanadto bywcy-o tern przedwcześuie byłoby dziś stanowpodniesiony utrzymyvfa,t sifi) w silnych tonach i czo wyrokować, pomimo ró~nych co do tego
tam, gdzie naleiałoby go umiejQtnie złagodzić; przedmiotu krążących wieści. Wolno wszakże wyrazić gorące życzenie, by nabywcami zostali kragdyż bąd~ co bąu:l, 'przy całej prostocie Wilczury, w jego charakterze przewaznie palluje powa- jowcy-którzyby, jakby sifi) spodziewać należało,
ga i szlachectwo duszy" które brawurą pNlługiwać dla kapita,łów miejscowych rozległą otworzyli 10siIJ niepowinny,-z tego Mż powodu wybitniejsze kacyją, a przy energicznej 6lksploatacyi, szerokie
sceny nie wywarły od powiedlJiego wrażenia na pole działania dla inteligencyi krajowej, odpowiednie w tym kierunku posiadającej siły. l tu przesłuchaczach, dopiero w 3 akcie przez ujęcie w
karby donośnego głosu gra artysty wiele zyskała. cież, pomieszczona niezbyt dawno w pil'lmach
panna Rakow5ka, w r oli Anieli, z całym wdzię warszawskich wiadomość, słuszną budzić może 0kiem i głfi)bokiem prz~jfi)ciem się myślą autora u- bawfi). Jeżeli buwiem jedyne u nas l'owa1'zystwo
gómicze było zmuszone odraczać termin podpisol"ydatniła idealną pifi)kuość i szlachetne uczucia
zacnej dziewicy. Pani Mikulska znakomicie przed- wy swych akcyj~ to i o zgromadzeniu w por~,
u nas IV kraju, kapitału potrzebnego do rozwini~
stawiła Baronowę, wierzącą tylko w herby i bbłdu
cia wielkiego przemysłu górniczego W Dąbrowie,
ją('ą fałs7.ywej opinii świata, o Damach i lm ::a1'ach
ponielnj,d powątpiewaćby było można,
napiszemy w nast~pnym numerze.
W Pl'Z1szł~ Sobolfi), to jest 18 marca daną b~
dzie tl'agedyja .MarIJja S ztua1't Julijusza Słowackie
NOWA OLEJARNIA. W Dziepułci, odległej o
go, a dalćj ukazać się mają na tutejszej scenie naj- 1) wiorst od stacyi drogi żel. wal'S!l.awsko-wiedeń
nowsze i najlepsze nasze utwory, dla wystawienia skiej Uadomsk, w opustoszałych murach po zwiobudzili
może

których teatr w nowe dekoracyje zaopatrzony zostanw, jak zapewnia o tem dyrekcyj a,
SKŁAD BURAKÓW. Poniewaz z łatwo domyślać si~ dających powodów, ruzpuszczane są wieści w okolicy, że zaniechaną została na 1'. b. myśl
otworzenia tu składu buraków dla cukrowni w Rudzie Pabija.n\ch3j, uważamy za właściwe podobnym twierdzeniom zaprzeczyć, a za~'azem zawiadomić pp. zi€mian okolicznych, że blankiety lwntraktów już nadesłane zostały, życzący sob e zatem zawrzeć umowy, zgłas~ać Sl~ mogą w tym
celu do redakcyi Tygodnia. Nasienie uuraków, w
ilości po 18 funtów na morgfJ fabry ku. dostarcza
bezpłatnie- zaliczenia w ulllówionych terminach
"'ypłaca.

UPRAWA ZIEMNIAKÓW dla fabryki syropu i
8eholten'a, takle przy·
tylu pretendentów do
znwieTIUlja kontraktów się znalazło, że zarząd fabryki uznał ;(a stósq'łne zniżyć cenfi) o 10 kop.
na każdym koJ,'cu, a nadto ograniczyć zamówienil\ u upoważnionych przez nią agentów. NIewielkIł reszt~ potrzebnej jeszcze ilości ziemniaków,
fakryka l<ontl'aktuje po kop. 95 i kop. 90, stó1I0wn;e do terminu odstawy, cebulki zaś po 1'/1. 1
kop. ;) i .rs. l za korzec.
Na to znaczne dla producentew znizenie ceny,
o ile nam wiadomo, przeważnie wpłynęło oświad
czeńie pewnego aj'e1'zysty, który w widokach osobish~j spekulllcyi i wyzyskiwllllia rolników, obie('ywał podjąć SI ę dostawy ryczałtow~j bardzo znaCznej ilości jwrcy ziemnial,ów z okolic .Radomska
po kop. 90 za korzec. Przywiązanie tak wielkiej
wagi do ryzyl\O\\nego, bądź co bądź, zaofiarowania prtez jednego 7. tych, co to ani sieją ani
orzą i obniża nie cen przez zarząd fabryki, zadziwiać sJ'uszni.e tylko ruoże, eg~ystencyja bowiem
podobnpgo przedsi~biors,twa, opieraćby się winna
na wyrobicllych, stłlłych i bezpośredl.lich st6sunkach ~ prodncentallli a nie na wyzyskiwaniu chwiluwego poło:6enia ogółu zien~ian na korzyść pojidyńczego spekulanta. Dzisiejszy zysk bardzo tu
lfl,two w jutrzf'jszą, stratfi) zamielllć sifi) może,
Strącanie wres7,cie 7°/0 od udz.ielanych zaljcz(~.ń,
Oraz termin odstawy, dla zyskania wyższej ceny,
w pone Dl:Ijniedogodniej!il~ej dla ziemian, wyznac:.:ony, są nader uCląiliwymi warunkami, które przyjmować do czasu, mezbfi)dna koniec~ność tylko
mączki ziemniaczanej p.
brała rozmiary, n. raczej

/

zmuszać muże..

KOPALNIE J ZAKŁADY. Donoszą nam z Petersburga, 7.e los zakładów rządowych górnic7.Jcb
w Dąbrowie niezadługo rady kalne.j ulędz m()~e
zmianie, postanowioną bowiem zQstał'a i5przedaż
więliszćj ich poJ'owy przez licytacyją. Sprzedane-

(

-t-

nifi)tej fli.bryce fGruierów i posildzek, wkrótce nowy przemysfowy ruch się rozpocznie.
Pan A. Ch. donosi nam w tym przedmio:>ie
naslępujące szczegóły: "Zabudowania fabryczne
nabył w tych dlllach pl'zedsifJbiol'ca fl:lcho~y z
Czech przybyły i zakłada w uich olejarni~ o 2
prasach, które poruszać bfi)dzie machinn. parowa
o sile 12 koni. Zakład przerabiać b~dzie pocz~t
kowo J6000 korcy rzepaku, - przy pomyślnym

wszyscy nietylko naokoło, ale i na na!l7yrh wla
inyrh śmiecia('h.~ C')
SĄDY WIEJSKIE. PraWodawca w ush-lwacll,
~tóre otrzymają mor obowiązuj!}cą od dfll ,l ] ( t;J)
h~ca r. ?,~ powołał do u~ziału "! ,",:ymiltl'ze spr..!.wJedhwoScl w sądach gmmnych I Ole prawnil,Ów.
Wskutek tego, jak mniemamy, ciąży na prawllikllciJ
moraln:r obowi~~ek uczynienia w~zys.tkiego, co tylko 1110\'6 u.fatwlC należyte wypełmaDlo przez lliespecyjalistów trudnych a wielkiej doniosl o ś ci zadań s~dzjego.

. 'T~ myślą P?WOdOWalli, prz~dsi~wzięliśmy wydame w dwóch Językach, ruskim I polskim, dzieła
p, t.:. PODRĘCZNIK dla ~qd61V gmilmycll !wóles(wa
polshego, w którym ~Hmlel'Zamy pomieś('ić z nowe.go praw;'\ o ile mo~ności wszystko to, co ztla jdZH: złlstosowani6l w przyszłych są,dach gmInnych, a mianowicie:
1) PrZEpisy z dnia l (13) czerwca 1875 roku
opracowane pl zez W. lI-liklaszewsl.·iego.
'
2) Organizacyj!} władz sądowych Opl':.tcowaną
przez W. lI-liklaszetOskiego.
'
3) Ustaw~ Vostępowania cywilnego, opracowaną przez ~ . Okolskiego.
4) Ustaw~ postępowania karnego, opracowaną
przez W. .Mriklaszewskiego.
?) Usta~ę o karach, wymierzanych przez sę
dZIÓW pokOJU, opracowaną przez S. Budzi71skicgo.
. Opr6cz poprawnego tekstu prawa, obowiązują
cego nowe sądy gminne, nmierzyliśmy pod l~aż
dym artykułem pomieścić, o ile możności, dohła
dne objaśn : eni~, czerpane już to z motywów prawodawczych, JUż to z wyroków kasacyjnych H.zą
d~ącego. Sel.latu, a nad~o .własne nasze uwagi, jakle okazą Slę potrzebneml dla należytego zrozumienia ka~dego przepisu przez niespecyjnllstÓw.
Podejmują,c si~ tej pracy, postaramy s(fi) wy/(onać ją jak najdokładniej, o ile na to krótkość
czasu i materyjały, którymi rozpo11ządzać może
my. dozwolą,.
Druk "Podr~czllika" u J. Nosko\Vskiego już
rozpoczęty został.

Celem ułatwienia z jednej strony nabycia, a z
drugIej wydania n PoJręćznika,' b~dzielJly tako ·
wy wydawać w zeszytach ó-cio arkuszowydl
wielkiego formatu. Tekst prawa drukowany bl;)dzie grubem pismem, uwagi drobnym garmontem.
zaś rozwoju pl'zedsiębiorstwil, jJo,~ ć ta pOWJększo
Zeszyty wychodzi? będą w mjar~ postępu praną będzie. Ludzi zatrudnionych ma być 20, po
cy, z początku w 'vYl~kszych, a następnie w Coraz
wlększ~j cz~śó miejscowych. Licząc na konieczne
puszczenie w bieg zakładu w r. b., nowonabywca mniejszych odtlt~p9.ch oz~su, tak, aby w kazdym
razie przed wprowadzemem rdormy, całe dzieło
poczynił zamówienia rzepaku w cesarstwie i w
Krakowie. Na przyszłość wszakże zamiarem jego ukończone zostało i doszło do r~k prenumeratojest wejść w bezpośrednie stósunki z miejscowy- rów.
O terminie wyjścia ka~dego zeszytu ogłosZOn8l.:1
mi rolnikami w różnych okolicach kraju, tak co
do lmpna rzepaku, jak wzajem i co do zbywania będzie. Zeszyt pierwszy wyjdzie przed końcem
miesi:}ca marca n. s. Cena każdego b-ci o arkutymże makuchów bez współudziału praekupniów,
szowego zeszytu 62 1/, kop., dla prenumeratorów
wyzyskujących zwykle obie strony."
Samo nabycie opustoszałych murów przez cu- Gazety Sądowej Warszawskiej kop. 50. Przy opłaceniu należności za zeszyt I-szy, należy UIścić
d~oziellica, nasuwa p. A. Oh. wniosek, który poopłatfi) za zeszyt ostatni, który następnie darmo
dzielając w zasadzie-przytacz~mJ:
"Zagraniczny nabywca, po obejrzeniu murów i prenumeratorom rozesłany zostanie, a. przy opła
miejscowości, szybko sifi) zdecydował gdy tym- cie za każdy zesiyt należy dołączyć marek za 4
czasem popno:ednio nikt z krajowców nie zgłaszał kop., jeżeli zeszyt ma być przesłany pocztą, a nie
odeorany na miejscu. Od chwili wydania przedosi~, pomimo, że od lat kilku ogłaszano i mówiono o łatwości założenia jakiego przemysłowego stlltniego Ze6/1ytu, cena poaniesi<HJą zostanie do
kop. 75 za każdy zeszyt.
zakładu w budowlach, choć wzniesionych z wiel. "l'odrfi)cznik". Dllbywać można jedłfnie w księgar
kim. bo przeszło 20000 rs. wynoszącym nakła
dem, ale będących podówczas do nabycia za UI Stoppelle l Stan w WarszawIe (Krakowskie
znacznie niższą cenę, z powodu zwini~cia istnie- Przedmieście Nr. 7), pod adresem której naldy
też przesJ lać wszelklł kOl,'espolldencyją i wszelkie
jącej w nich poprzedmo fabryki foruierów i posadzek. Mimo to czas upływał, pamiętny w 1872 nalei.ności w przedmiocie niniejszego wydawnictwa.
Wydawca W. Miklaszewski.
roku grad i burza, uszkodziły dachy, mury ni. JEDWABNICTWO· Z pow?du zbliżającej się
szczeć poczęły, a nikomu do zuzycia ich na cel jaki nie przycbodziła ochota, Wiele osób z War- w108ny, czasu d.ogodnego do zajmowania sią. uprawą m~rv:y, a Jedyme ,stó~o.wnego do ~odow1i jeSZl"wy odWiedzających Dziepułcię, mifi)dzy kt6remi
byli technicy i doktorzy, przyznawało, prócz pię ~wabDll\Ow, Zarząd społki J~dwabllJczeJ oznajmia
knoRci położenia i wszelkie inne korzystne dla o- llltere.so,,:anym, że dom kO~l1Isowo-hantllowy p. A.
tworzenia jakiej fabryki warunki, a jednak czas ~odklewlcza (~'Wursza~l~ p~zy u!icy .Miodowej
Nr. 462), przyjmuje w lmleDlU społki Jedwabniubiegał i wbrew powszechnemu dowodzeniu zazamÓWlema na nasienie morwy, płonki morczej
kład kupca nie znajdował i murom Coraz wifi)k.
sza zagrażała ruina. W ostateczności myślano o u- wowe, jajeczka j~d,wab~icze, oraz u~ensj'lija przy
hoduwh JedwabDlkow uzywane, po Jak najniiszej
rządzeniu hydropatyczllego leczniczego zakładu,
leez i to si~ jakoś nie wiązało, głównie dla tego, cenię dC'stawić si~ ma;ące. Zamówienie. obowią"u
jące Zarz~d, czyn:ć można tylko do końca marca'
że u nas rzadko sifi) łączy w jednej osobie specyjalna praktyczna znajomo ść rzeczy z posiada- żądaniom, . po , t~m te~lUi?ie Dads~łaDym, tylk~
niem kapitału. Stąd niedziw, że niejeden nie u- wedle okolIcZllOSCI uczynionem będZIe zlidosyć
mie, a mało kto może na własną rękę podejmo- co się szczególniej do płonek motwowycb i jnjewać obszerniejszego zakresu przedl;iębiorstwo.
(") Źywo rozumiejąc złe 4k.utH· 1. braku specrjalllt!go
Najgłówniejszą wszakże przeszkodą jest ogólny
prakty czllcgo wyksztalccnia wynikajll,ce, zamIeścimy niczabrak technicznego wykształcenia - a łaciną ta- d.
lugo tlo ' wiadciollllln piórem 'Śkreśhlbe ńwagi o potrzebi~ i
kich rzec&y się nie buduje. Wyprzedzają też nas znaczeniu zakładów naUKowych realnych.
(przyp. rell)

-8f'zek jedwflhnicz~ch odnosi, kt6rych sp6Znionemu
l!rzf'syłall\ II
rj'"olia w I.ględnie temperatura mo7.e
stanl1ć lIa pl'lcsf.kodzie. Ktoby mial do 7.bycia doI re ,1:!sif'HlP llllll'Wy lub cll'zewk:a. morwowe, zgło
sić ~I(t także nlOże do haudlu p. Rodkiewicz[\., z
wymienieniem ceny żądanej za swój pt'odukt.
(>oi.:!clHIlI"m jest, aby osoby potrzebujące jajecf.pk jpdwalll1it:r.ych, a uiewiedzące ile ich zamó'
wi..: mają w stósunku do posiadanych przez i:liebie
(h'zew morwowych, dawały opjaśnienia co do il<1śei i· wiek n tych drzew, mających pok[(rmu jedwabnikom dostarczyć. Można rZlłdzić się wreszcie
zasadą 'l doświadczenia powzi~4, że drzewko mor·
wowe wicH,ości ś edniej śliwy, daje okolo 10·ciu
funtów li,kin., którego jedna liszka jedwabnic:r.a
przez !',lly s\ ój krótki żywot, !Dało co więcej
lak dWlt łnty potrzebuje do ubMego wyżywieuia
się·
Instrukcyją krótką

,,0 uprawie morwy i hoJo·
oraz "~prawozdanie Zarząrlu
spółki
pJ dzień l czerwCA. 1875 r.," nabywać
moinn, w handlu IJ. Rodkiewiczil i w l.sięgarniach,
po kop, 5 za egzemplarz.
Zarzfld uprasza osoby, które przyj\jły obowią:r.
l,i "l'l.lśrcr:1ników" mi\jdq spółką. a public7.DGśw!,
aby teraz wlaśnie raczyły się gorliwie zakrzątnąć
około (,zYJłDU6Ci pr;;~yjętych na siebie, oraz aby
przesłały Zal'ządowi reJacyją o tem, co dotąd dokonano, o ile tego Jeszcze nie uozyniły, a to na
imię JÓZfja, 8i/~O'I'skiego w Warszawie, przy ulicy
~lar8za.\kowsh~j 1śr. 79, gdl.ie także wszyscy żą
daj,~cy wyjaśnień dótyczllcych jedw&bnictwa, zgŁa
wIi jed\\'!lb:llków,"

sznć się lllllgą.

l:ar7ąd zapewnia, że za pośrednictwem hatidlu
p. Rodkiewieza nabywać będzie kokony z prouukcyi krajowej, po reDle odpowiedniej wartośei
ich handlowej, 1!stalającej się corocznie w handlu
europejsldm po ukończonej hmpanii hodowlaneJo czem blIższe olJjt\śuienia w S.\ oim czasie dane
będą przez pi::;mll publiczne.
Zl1rz~d uważa. Za niezbędne dla WZl'Ol!tu przemy~lu jedwabniczego w l.raju Ilaszyta, ahy osoby
trudniące si\; jć\ką/\olwiek: gałę;"ią. tego prz~mysłu,
racl.ył)
~I~ ?nosić z Zarządem, prze>!yłaJąc mu
swe spu!>1 rt.l'Żt.ma, dane statystyczne., dotyczące

.

.

gu były
łuytc- Włochy cieszyl'y się już wiosennem t:ie ,n a zielone pola. i J:!ki, gaje i ogrody,
na mnio ll'zynajmniej, przyzwyczajonym c\b powolnego l'ozlJ\ldzania się rośJll1nego życia naszej zi,emi, czynią dziwu<l wrażenie i zmuszają do pytar1ia
samego siebie-czy się to jl1Ż tak niezmiernie daleko 0(1 rod7,innych stron odbiegło,-czy też przebuchenie pod włoskiem niebem poprzedzitł' jaki~
bezwiedny sen letargiczny, któty 'usunął z przed
oczu i p,\mięci stop))iowe pr7.Cjśćie od śniegu do
zieleni - od po~ornej śmierci do rozwini~tego Wpel'ni zycia?
Florencyi, 0(1 ostatniego mego w ńiej pobytu,
przyhy,!'o wiple gm[(c!Jów, pałaców, jak je słusznie
zresztf): \\ Jusi nazywają. Wzrost miasta szczeg61niej w stronie Lllngo Atno widoczrty. Na górze
San Wniato postawiony niezbyt. dawn.o oll,rzymi
pORąg sr,i:i.Owy Mi{'hała Aniola góruje nad'l'artistil:a
Pil'PltZl'. Ozy l{'loreJlcy ja I1spra«,ierHiwi i utrzyn:ia
w pl'''yszłośei to minnor Ozy wrócą, dla niej kiedykolwiek czasy Kuźmy'l\Iedyceus7.a. i jego następ' '\
eów nie pod względem odrębnego bytu poli.
tycznego bo tego nikt wobec wielkiej idei zjednoczcnia W,loth pragnąć niepowinien, ale pod wzglę
d!'ITI przodownni1\. \Y dziedzinie sztuki? Ozy też pozoŁ'Łauie spokojntlm schronieniem dawnych artystycznyth skarbów, z których tyle juz jednak po szer(\killl H/zeszlo się świecie, - i cichym przytułkiem
dawnych rodzi II, wysłn~onyoh zlUtkomito' ci wło
skich a j'l';.ystanią bog-atyrh cudzoziemców'? Oto
myśli, jaKi!> przye:hod7.i,l'y mi, gdym przebiegał ulice PlOI encyi, gdym patrzył na. jej wspaniałe pałace i świ:1Lynip,
W kościeln S. Croce, który jest jakby Panteo
nem W.fnc'b, ty le IV nim mieści się grobowców i
pomnikc\w ł'Jajwakomitszycb synów Italii, znajJuje
się i :-:ilka wtipania..łycll nagrobków naszych ro,jaków, popi('rRia Ogiński~go, Skotnickij'go i inuych,
fi
w(hi~kit'1ll art.l'~tycznego wykoU!\nia odznacza
się sarkofag z ks. CJlartoryskich brabin Zamoyskirj.
.
W galel'yjaeh lJf1i:.~'(i i Pit.li, więc6j ouecnie jak
kiedykuhirk, spcihkać mozna zwiedzający('h cuclzozil'mców. Ga,le sale zastawione sa nadto staJugilmi a rtj'stów lwpijnją<'ych nagrom~dzoJle tu ar-

morwy i hodowli. jedwabników, pytania, relacyje
i t. p. Ta}, ie bowiem tylko zestrzelenio wiadomoścI dać może wyobl'uienir o tem, co jur, zrobiono i O kleru ukach i sposobach, Ja.kie przyją~
lub zastósowal- należy, aby jerlwabnictwo nasze
zysl<al" znaczenie ekonomiczno i przyniosło krajowi netelne korzyści matcryjałlle j lllorałn e.

KORESPONDENCY JE TYGODNIA,
LISTY Z PODRÓŻY.
Flo/'elUwja,
Pl'flwi(': nil' zatrzymnjąe się po drodze slan;lJelll
we Fiorencvi 4: Intego. h,\staJ't'llI ja Vi żalu i ża
łohie, .karn~wM nawet, który tu by\\~a obchodzony
z ca.t], świetno~ci~ i llroznH\.icany VlllJlit'l,Jl(~mi ludowemi zahawami, Z<1!ml\yającemi na powszechne
narodowe urocz'ysto~ci, z Wf'so,tym tylkl) a niekiedy i J'0zpustnym nalrojem. karn:a.\ral nawet,
a raczej jego jaskra \\0 r,tdOSllP objawy zosta.!:( na
dui parę sllulllione-:r. (lowoclll śmi('rei i pogl'7.elJu
~lawnego historyka (lino Ua)l]ltlni, autora ,,,ielcc
przez \~,torhów ceniollt~i }fi.~tOl·yi /'zec:ypospolitIU
.flo1'el1cki~j i wieln i\ll\Jl'll prac w zill,re"h clzit>jów.
Pochodził' on z~ stal'c7.ytllej rodziny toskańskie!,
U rodzony w Pistoi 14 'i\l'7,eśnia 1792 r. docz~ka,t
si~ późnej starości. Tlumy ludu odprowadzaly na
cmentarz z\,.Łuki ukol'lmnego dziejopisarzn, pOIJrzedzaue przez długie szeregi zamaskowanych \y obwisłycL opończ/lC'h ludzi, postępuj,!CyCJl poważni@ z
pocLodniarni IV ręku.
Byli to c:douko\\ je bractwa znanego poJ nazwą
j;'atelli dei I/l;s~r·icordi('. założonego we f1'lol'ł'ncyi
w XllI ,vit'ku, z celem nies:enia pomocy chorym
i z<ljrnowania się l)ogrzeb,llri. Dziś bractwo to
jest w pe.tnym l'!J'l.wojll RWe-gO dllbrocz)'nltrgo o/.ialania i należą dOtl lud/.ie zUllkornici, bngal'i i na.iwyższe w kraju 7.tljlll1lj:1CY stanowiska.
Rzadko może kiedy jak \v tym roku udprzaiącą
jest różnica kłimntu \\'.łoch i ~rodko\Vej l~uropy.
. Podczas gdy po za l'ótHot'llymi stokami Alp doliuy
nawet połnduic.w)'ch :t\ipmiec gr ubą; wa.rstwą śnie-
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łcydzieła,

Hh'ym, bądź co bądź, choć najciebszy
l'ót,nonal'ooowAj publiczności, peWltą,
przeszkodą w pracy Rię staje. Pomi~dzy pracuj tcyrui tu artystltllli, spotkałem z rodaków malarza
Padlewskiego, odtwarzaj1lrego F01'naQ'inę Rafael'a.
Nie przeci~tając li8tu mego szczegółowóm sprawozdaniem ze zwiedtenia tutejszych galeryj s7,fuk
pięknych, które może (~la wieI n z czytelników
Tygodnia i obojętnemby było, zachowuję wyniesione stamt.ld wspomnienia w dzienniku podróży
i przerzucam się do Rzymu. Droga doń z Florencyi wiodąca, jest o kilka godzin obecnie skróconą
przez przeprowadzenie nowej linii kolei żelaznej
z Perugii do Viterbo, po i1rugiej stronie 'rrazymeńskiego jeiliora, pospolicie dt:iś Lago cli Perugia zwanego. Dymi(~ce parochocly unoszą teraz po·
dróżnych przez tę samą, równinę, na któr6j kiedyś
w odległej starożytności Hannib..\l odniósł tak
świetne nad Rzymianami zwyrięztwo.
Naczelnym inżenijerem tej nowej linii koronnikacyjmlj, jest p. Brochl'cki, z którym zapoznawszy
się tu, wyruszamy razem za dui kilka do wiecznego
miasta.
P... .. 'l'J' ....
gwar

tej

OGŁOSZENIA.
POD FiRMĄ

E. TCHORZEWSKI
w P etrokowie.
Uwiadamia niniej~zćm Szanownych Obywateli ziemskich,
że na mocy danego upoważnienia przez fabrykQ syropu pod
ł'etrokowClll, zawiera kontrakty na kartofle z tegorocznego
plonu. Zaliczenia na Ulorg'i udziela.
(:! -1)

Agent Rossyj sInego Towarzystwa
UBEZPIECZEN OD OGNIA

w 1835 ROKU

w Petrokowie.
Podaje do wiadomości publicznej, że jak przez lat 8, tak
~ i w dal~zym ciąg'u przyjmuje wszelkie ubezpieczellia ruchomości i nieruchomości tak rolllych, jako i Illlcjskich.
Zwiększająca się z' każdym dniem liczba ulJezpieczonych,
zaszczycajl\cyrh Agenturę moj'\ bwojćm zaufauiem, Ilajlvybltniej ŚWIadczy o akuratności w wykonywaniu zleceJl, Jak
rów nie i o szeroko rozwiniętej dzialalności reprezentowanego Towarzystwa.
J:'ręlilde lik wiliowanie strat, oparte na sumiennem zrozumieniu przykrej ~ytuac)'i po~zkodow:l.nego, jest wybitna. cechą reprezentacyj 'l'ow,~rzystwa; fakt tan stwierlizają najdokładniej wypaliki wydarz~nych u mnie pogorzel.
W końcu wiuieneln objasnić, że dla zmniejszenia inle10"San tom wydatków, ubezpiec1.enia od lat I,illm u mnie zalatwiane, przeprowadzam przez korespondencyją, jeżeli poloże
nie budynKÓW pozostaje bez zmiany,- pOlrzcbncm je~t tylko
oznaczenie iloś"i 1.óp, wysokość omIotu i wzmianka czy zboźe w ~lerty ub.!adane będzie, jak ni'Cmniej jaki ga llUlek w
hid6j stercie l'8mieszczony zostanie.
(:.! _ 1)
E. l'chorzc1l"ski.

10 RU])LI NAGRODY

"y-

temu, kto odprowauzi lub wskaże gdzie znajduje się
ŹKIA czarny, liobrze utrzymany, z długim polysktljD,cym
wloselll, z małą pod piersiami biaJą cdmian~, OgOll dlugi
kOlimaty, lat ti wieku. :Na szyi mial obrożę z czarnej lakierowanej skóry z czerwonq oh wódką, zamknięlt\ na lllOSlęzną
klódeczkę. ~g!osić się osobiście luu Jislowuic l,ulcży do redakcyi l'IJgodnia. ł' 1'. myśliwi i osooy ceni~ce wierilego i
dola'ego psa, niech raczą zachować w pamięci to ogloszenie
(3-1)

HANDEL WIN
TOWAROW KOLONlJALNYCII I DELIKATESÓW

~Qj~U~Al8J& ~Q)Q!łIl~&
W

Cz~stochowie.

Zaopatrzony zoslal na nad';hodzące święta, w wielki wybór towllrów kolonijalnych po ceuach nUJprzyslęjllllCJSzycllj
w wina Francllzkie, Hellskie, Włoskie, Hiszpańskie, ~zampal)
skie, jak i Węgierskie, począwszy oli dnoch rllbll za garniec, oraz w porter i piwo ungiebkill.
,.,
.
SkIad piwa z browaru parowego W. NIJoka. l spójka w
Wal'szawie, w którym to składzie tak hurtowa jak i detaliczna odbywa się sprzedaż na. butelId po 10 kOJl.
\V restauracyi w pokojach olidzielnie urządzonych przy tymże handlu, poleca się na post l!lI to Idil!!f Z i wszyslkie inne
~wieże U,.by smacznie spllIząlizaue.
(3-1)

ita
•

"Ił, .. o jednóm zlożeniu z
wszelkimi n:kwizytami do 81ł1·l.ed'lIIliR lub

PnIJie.·nER i
wydzierżawienia

w

każdym

czasie, w.raz z na-

leżącym do mtyna gruntem i wyborną ląką, we

wsi ŁOJ'ki położonej o milę od Częstochowy ku Herbom.

,

W drukarni F.

~-D

Bełchatowskip.go

wykszfaJcona w
życzy sobie przyjąć pRJlienk~: praS'uącą gruntowneg'o muzykalJleg'o wydoskonaleuia. \\ iadomość w redakeyi "','godll ••.
(3 l)
~

Wc wsi Nosalewice (o wiorst 2 ou miasta Przedborza) je t do wyprzedania po cenio przystepnej
I!lIZKOŁIi& szczepów 1f.·U8ZkowycJl i Jłłbloll
kon,.ch najwybol'lliejszych gatunków, l do 5 lctni<:h)
sztuk 4000. Chcącym nabyć cay calą ilość, czy część j~ką.
wskale właściciela tej szkólki pan ekspedytor poczty w
Pr7.edbor;;u.
(3-1)
~

w Petrokowie.

b" lub trochę wrze
posznkuje posady RZĄDZCY
DÓBR człowiek wszech.stwonie z go·
sponarstwem rolnem, l('śnem, prowlldr.eniem gorzelni i t. p. obznajmiony. W razie wymagania.
prze(lstawió może opinije ludzi znanych w kraju.
Adres złożony w redakcyi "Tygodnia."
(6-3)
Oc[ 1 lipc.a r.

śniej,

Praktyczne i rozpowszechnione

EI,STYNI{TORY

Dla PP. Obywateli wiejskich.
Zawiadamiam niniejszem, że z początkiem marca r. b., jak lat poprzednich, rozpoczą~em zawieranie umów o plantacyj e kartofli dla fabryki syropu i mączki kartoHanej Scholten'a w Petrokowiepr7.y podpisaniu których udzielam odpowiednie zalic7.enia.
O wczesne zgłaszanie si~ upraszam, w listach
zaś o zamieszczanie dokładnych adresów i marek
na odpowiedzi.
Romuald ~"ysocki.
(3-2)

DLA WIADOM08CI SĄSIADOW ROLNIKOW,

DOM I-10MISO",,"Y

ZAŁOŻO.NEGO

I'''.ZYC''.

Osoba wy_oko

IU!I-~- mieszkająca na wsi,

. Przy nadchodzącej porze wiosennej, podaję do
WIadomości, że w majlłitku. Lubiec, najbliżsqm
stacyi pocztowej Szczerców, niżej podpisany, wszedł
szy W stósunki z l'enomowanemi gospodarstwami
zagranicznemi Szl~zka, Czech, Saksonii, Belgii i
:Francyi, posiada nH. składzie nasiona bU/raków:
wielkich (Leutewitz), bialych olbrzymich, czuwanych nalI ziemią rosnq,cych ma1'chwi, 1'zepy, lucm'ny,
sp01'ktt, espa1'cety, kukurydzy (końskiz~b i węgier
ska), różnych gatunków zboża i t1'aw, i takowe
ma do sprzedania po cenach bardzo przystępnych.
Z żądaniami i o bliższe objaśnienia co do cen,
prosz~ adresować: "Oskar Saint-Paui w Lubcu
przez Szczerców."
Tara~e wiadomObÓ o kupnie MAJĄTKA ZIEMSK lEGO w okolicach l'etrokowa, maiącego rozległośCi 45 włók, w których 25 włók lasu. Wiadomość. o nim powziąć można i w redakcyi "TyOskcl1' &int-Paui.
godma."
(6-4)

E:iiI

W mają.t.ku. Byki pod Piotrkowem są
- - - - do sprzedaOla DRZEWKA owocowe
uszlachetnione, grztszki i jabłka, po cewach nast~

ZABI/A
GCJlel'alni

rClll'CZCnt.ancł

Warszawie, Niecala NI', 8.

W
w Petrokowie Zaleski Cbotkowski i Wyżnilricwicz.
Ładunki do ekstynktorów w razie potrzeby
każdy sam przygotować może.
Ekstynktor duży, obejmujący 36 (1ltrów) kwart
wodv, wraz z lO-ma ładunkami, t,'lko BO I'S.
Pojed,.· ń~ze ładunki

D"Wie poses:v.je

do nahycia w każdym czaaie,
jedna narożnia naprzeciw koś,;ioła po-pijarskiego, N-rem 29 oznaczona; dntga
zaś obok hotelu W. Tchorzewskicgo pod Nr. 207.
O warunkach dowiedzieć się można u właści
ciela, mleszkającego przy ulicy Połta wskiej pod
Nr. 24, gdzie także można wynająć l-sze i Il-gie
pięt1'O tegoż domu od l lipca 1'. b.
Istniejący 'la dole w tym samym domu pod .Nr. 24 SKŁAD SUKNA, właściciel zamierza pozbyć ryczałtem, lub
wysprzedać przed 1 lipca r. b. częściowo po ce·
(3-2)
nach fabrycznych.
_

_.

eL_

Zawiadamiam niniejszem Szanowże stale przyjmuj~
do szyciel bieliznfJ mezkCf i kobiecą za
cenę bardzo umiarkowaną w pa.rterowym domu
W. IlkowiczR, gdzie sklep farbiarza Hejninger'a,
przy placu Mikołajewskim (Nowy Rynel<).
(6-2)
B1'onisfawa Nowicka.
ną Publiczność,

OKIEN INSPEKTOWYCH 36 jest
do zbycia. Obejrzeć je możmt w ttomu ~lichalcckiego przy U. Petersbur(Kaliskiej) pod N; 194
(3-2)

A03BOJleHO IJ,eHsyporo.

1'0 kOI.·

z opakowaOlem.
Objaśnienia sposobu użycia w kantorze.
(4-2)

,a,

ADOLF SULlGOWSKI, patron przy hybunale
cywilnym w .Warszawie. otworzył tamże kancelaryją przy ulicy Miodowej w domu pod N I'. 9.
(12-7)
~
~

Poleeając

MAGAZYN mój, egzy-

stujący od lat kilku w uomu Aufiłowa przy placu Mlko.tajewsktm
(Stary rynek), wzgl~dom łaskawej pu blicztlości
miasta i okolIC, mam honor uwiadumić, że w
bieżącym
karnawale przyjmuję OBSTALU.N-

KI SUKIEN j STROJÓW BALOWYCH, tak z dostarczonego, Jako tei i własnego mll.teryjału, nadmienialtltc, że takowe na termin oZl1acilouy z
wszelklłi starannością i gustem, po cenach prqst~pnych, wykończane będą,

w

Zielińska.

K.

(6-4)

clwlIletllie . . . • . . . po kop. 20,
t1'zyletn'ie . . . . . . • po kop. 30,
czte1'olelllie . . . . . , po kop. 4,).
Tamż jest do sprzedania piet·rusz/ci korcy 20 iuumkówe ćwiklow!)ch w najlepszym gatunku kor
cy 30.
(3-3)

nI

Comp.

.srrUERJVIER & Comp.

pujących:

. . ..
Q

(~

z półtorawMlanem sodu i kwasem siarczanym
(reaguhcemi w chwili użycia przyrz~du).

K 5i1 Zawiadomienie. lit a
dniu 15 lutego r, b.

urzlłidzony

i otwarty

został

SKŁAD MATERYJAŁOW APTECZNYCH I FARB
pod firmIli

"HENRYK ORZECHOWSKll SllÓU\A.,"
w l<tórym to ~kł~dzie oprócz zwykle utrzymywanych przedmlOtow w tego rodzaju zakładach
spn:edawać się stale b~dą; - wszystkie p7'eparat;
laboratoryjno·cllemiczne,- wszelkiego rodzuJu spec!)jalija zagraniczne .i k.:-ajowe,- ekst?·a/.:t!),- wody
mmemlne naturalne l sztuczne,- na1'zedzia chi1'W'giczlle,- pelfurny i ',·osw.et!)l.."i,- nasiona w agronomii i ogrodowDlctwie uiywane,- nawozy sztuczne,worki amerykańskie na zboże, wszclkieO"o rodzaju h-I'ochrnale i farbJ.:i , ~ musztard!!, - l~f,i do
pieczętowania, snul1'O..tJidia do maszyn i osi,zaprawy do llodł'óg,- szkło apteczne, - oliwa,~ct!),-różnokólor(')we atrament!) i t. p.
Polcc"Jąc łaskawym względom Szanownej Publiczności naszą: firmę, 1.apewuić zarazem mam ilaszczyt dwa najważniejsze warunki podaży w handlu
a miano,~icie:. ~obroć towaru, którą gwarantuj~
fachowosc mOJa Jako aptekarza, oraz umiarko\Hnie cen, które będą, stałe i ściśle zflstósowallc d()
cenników k~?,dego rodzaju towaru, wydi1wauY"h
przez pIerwszorzędne firmy warliz!l.\\skie.
(3 - 3)
B. Orzeclwu-ski i spółka.

----

Jest ~o spr7.,e,dania Łllbiltu. żólt~go kor:
100- '" taoomosl' w redakrj'l 7!Jgodnia
lub na miejscu w MokraclU, odległym ou Petro:
kowa wiorst 17 od Bełchatowa wiorst 7.
(3-2)
__
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POJ'ębski.

