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"Tydzień" wychudzi w każdą lIiedziel~,
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O;;łol1lzenla przyjmują się vr redakcyi i w
księgarni L. Chodźki; w Warlilza wie w specyjalnej ~gcllcyi p. M. Frendlera uL Leizno N. 51.
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dług praw obowiązujących, odpowiedzialn.ość kryminalna ciąży na tY(lh, którzy oszczerstwem i
artykuł:
potwarzą
godzą na byt i mienie osób trzecich.
"Niepl'awdopodobne wieści dochodzą nas z
Tymi
trzecimi
są tutaj niemog:!cy się bronić
kraju nadwiślańskiego. z Warszawy. Są one tak
urzędnicy
kolei,
na
których G%s podejrzenie
niedorzeczne, że długi czas nie dawaliśmy im
wiary i nie uważaliśmy za - potrzebne dotykać rzucić usiłuje. PrzJllominamy mu więc, że każde praich za pośrednictwem druku. Bez względu je- wodawtltwo, ciężkie kryminalne kary nakłada na
dnak, że pogłoski owe wskazywały na fakt nie- tych, którzy starają się siać nienawiść pomiędzy
poddanymi jednego państwa
możliwy, szalony poprostu,
wiadomości o nim
Uwagi te nasze podajemy nie dla Golos'u"
przychodzą
ciągle
z różnych stron, wieść
wzmacnia się
rozszerza i pojawiają się już bo uważalibyśmy to za zbyteczne. Nie podajemy
wskazówki, mogące służyć poniekąd za potwier- ich takżEl ze względu na najwyższe władze rzą
dzenie jego słuszności. Bywają wieści tego ro- dowe, o których Golos wspomina; -zbyt tam
wiele rozwagi, zbyt łatwe środki kontroli, zbyt
dzaju, że milczenie o nich jest występkiem ...
wskutek tego łatwa pewność, ~e w insynua.Mówią, że w Warszawie pojawił się w ostatnich
cyjach Golos'u niema, powtarzamy to, niema
czasach ruch sz:rodliwy interesom cesarstwa: dodaj:}, że ruch ten ogarnął jakoby eksploatacyją cienia prawdy, byśmy si~ obawiali, że insynuakolei żelaznych nadwiśh.ńskiego kraju i rozcią cyje podobne mogą tam znaleźć echo. Nie pognął się nawet po za granice jego,
na. najwa- dejmujemy ich takte dla opinii l'ossyjskiej o:t.niejsze linij e naszej kolejowej sieci. Na dowód świeconej, ta wie zbyt dobrze co o Golos'ie i
tych nieprawdopodobnych wieści, cytują istnieją jego praktykach są;dzić. Obawiać się możemy
ce już jakoby rozporządzenie: ażeby natycbmiast tylko opinii warstw mniej oświeconych, która
przy rozdl'aźnieniu i roznamiętnIeniu, fałsze tego
wydalić ze służby kolejowej wszystkich oncyjaIistów pochodzenia polskiego; mówią, że rozkaz rodzaju i w tej formie podaue, może brać za
ten dotyczy wszystkicń linij" beT. wyjątku.
. f'J'awdf!,
gdy Golas i jemu podobni, w intel'eCzyż to prawda?
Czyż ludzie polskiego posie osobistym, dalej oszczerstwami takiemi karehodzenia korzystają;c z tego, że przypuszczono mić ją będą, a uczciwa cz~ść dziennikarstwa
łch do ruskiej rodziny, zdolni są w obecnej ur05syjskiego nie zecbce sobie przypomnieć, że
roczystej chwili, naruszyć spokój i ściągnąć na obowiązek prasy, szanującej swe -wielkie powoliebie ni&ubłagane, nic i nikogo nie oszczędza la.nie, nie leży w jątrzeniu, ale w łagodzeniu".
j ące kary ruskiego spółeczeństwa? Nie może
Dla. kronikarskiej ścisłości dodajemy, że, w
być!
Powtarzamy pogłosk~ jako pogłoskę i z kilka dni potem, tenże sam Golos zamieścił staniecierpliwością oczekujemy na zbicie jej".
nowcze zapl'zeczenitl rozpuszczonym wieścio~, naPrzytoczywszy powy1sze słowa Golos'a, pisma desłan.e przez wlaściw~ władzę, t. j. prze. p.
codzienne warszawskie jednocześnie, Warszaw- komisarza rządowego przy drogach żelaznych w
skij Dniewnik nazajutrz, pisma zaś tygodniowe królestwie.
w n&jbliższych swych numerach, przed kilkunastu dniami zamieściły zarazem następujące jePowtórzenie oiwiadczenia pism warszawskich
dnobrzmiące oświadClzenie:
uważaliśmy za niezbędne dla zaznaczenia. jedno"Jest to znów - jedna z tycb potwarczych insy- barwności zapatrywań się naszych w tym wzglę
nua.cyj, któremi odznaczać się zwykla od tak dzie i zgody na wyrażone przy tej sposobności
dawna redakcyj a G%s'u. Wprawdzie Golos u- zdanie o opinii mniej oświeconych - gdziekolbiera ją w sukienkę wątpliwości, krasi znakami
wiek się takowi znajdują.
zapytania, nie chce niby wierzy,) temu, co sam
donosi. Znaną jest jednak dobrze ta forma używana
przez wszystkich oszczerców; Golos wie dokła
dnie kto te oszczerstwa wymyśla. Wymyśla je
ten sam, kto je w obieg puszcza. Golos wić
DZIEŃ ZADUSZNY. Przed wieczorem w dniu
tak dobrze, jak wszyscy wiedzą, że w tych jeWszystkiclt .Świ~tych, według miejscowego zwyc.Gą
go potwarzach cienia nawet prawdy niema.
ju, pro cesyj a żałobna od fary udała si~ na cmenDopóki nędzue oszczerstwa, niskie insynua- tarz parafljalny dla uczczenia pami~ci zmarłych
cyje, brudne potwarze Golos'u, naszą prasę do- i zaniesienia modłów za ich dusze. Jak zawsze,
tak i tym razem kilka tysi~cy osób brało udgial
tykaŁy, nie odzyw.aliśmy si~, uważając wszelką
w
tym smutnym obrzędzie, któremu jednak staprotestacyją za ujmę samym sobie.
I dalej tak
nął na przeszkodzie deszcz rzęsisty, tak, że zanim
samo postępować będziemy. Ale dziś idzie o los skończyło si~ nabożeństwo, bardgo wiele osób
kilku, może nawet kilkunastu tydięcy niewin- rozpierzch.ło si~, szukając pod dachami schronienia. Wieozorem tegoż dnia i nazajutrz lampy,
nych rodzin, więc w tej 7Iuroczystej chwili",
jak się sam Golos wyraża, idzie może jeszcze kagańce i świece, palące si~ na kilkunastu moo szersze i ważniejsze sprawy, którym takie jak: giłach, świadczyły o pami~ci i czci dla zmarłych.
"Legend& o ś. Jadwidze" praca rzeczywisteGolos'u i jemu .{lodobnycb, odezwania tylko go =radcy
stanu Kazimierza Stl'onczyńskiego, mieszszkodzić mogą.
kańca i obywatela naszego miasta, ~)rzedstawion!ł
była dnia 9 b. na posied:i:eniu komisyi historyi
Dlą tego przypominaliY Golos' owi" że we--
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sztuki krakowskiej akademii umiejętności. Sprawozdanie o pracy tej szanownego archeologa poruczonem zostało p. Maryjanowi Sokołowskiemu.
= Do składu komitetu oceniającego nadesłane
prace n~. kon~urs "Podl'E~.cz~ika korespondencyi
handlowej w J~zyku polsklID' należał i p. Roman
Plen~iewicz, d~w~jejszy mieszkaniec tutejszy, 0be.C}~le nauczyclel)ęzyka polskiego i literatury polskIeJ w WarszawJe. Z uwag zbiorowego sprawozda~ia .konkursowego komitetu, kładących słuszny
naclsk l na bł§dne zwroty mowy i wykroczenia
przeci'Y. prawidłom g~amatycznym jEJzyka w nadesłaneJ pracy, wnosic nam wolno, że członkowie
specyjaliści komitetu z nale:tytem nznaniem wysłucb~li zdania. swego współtowarzysza tak wytWO:?I~ władającego naszym językiem i o czystosc Jego zawsze tak dbałego.
CZĘSTOCHOWA w pierwszych dniach b. m.
obchodziła dwie różnorodne uroczystości-a mia-

nowi?ie: g.ościł w j~J" murach szanowny autor
"EmIgracyl chłopskJe,l Wł. Anczyc,-5 gaś b. m.
obchodzono pamiątkę pięcioletnieO'o istnienia straży ogniowej.
1:1
. Przyjęcie ~z. autora "Ty rteusza" było gorą,ce
I se,rdeczne. J!I.~ t~ łatwo przewidzieć było można,
znaJąc usposoblemE\ cz~stochowian dla. piśmien
n~cLwa i sztuki, podniesione jeszcze przedstawieme~ pełnego s~la~hetnych i ~zruszających powa1:-ow .utworu, Jakln6st "Emlgracyja chłopska"
wyborme wykonywan~ przez artyltów towarzystwa pod kierunkiem p. J. Teksla.
Pięciole~nia "znów rocznica istnienia oc4otniczej
str~ż! ogmoweJ w!mown~~ za~wiadczyla o goto~~S.CI. ~o . czynu I godnej nasladowania energii.
Jesll JUZ me całego ogółu mieszkańców Cz~sto
c~owy, to przynaJmtliej wybitniejszych z 'pomi~dzy
mch w tym kierunku jednostek.
Po'."'zi~~!łI prz~d p'~fiu ,~aty myśl zawi~zania 0ch?tmc,zeJ. strazy ogmoweJ w Częstochowie pod~~~l glo.wme .p. p. Fu<;bs l Łagodziński i nio zraz~Jąc Sl.~ 80m ,,:y~a~ną, nieje.dnokr?t~ie objawianą

Dl~cb~Clą zamozmeJl'Izych mIeszkancow, ani różna

mI napotykanemi przeszkodami - wytrwałl} &wą
energlJ,ą, wsz~~tko przełamać zdołali i nietylko nie
P?zwohh, pÓJsc W z~p~lDnienie pozytecznej dla 0gołu mysll, ale, WCIelIwszy ją rozwinęli i doprowadzili do d"isiejszego wzor'o;ego stanu.
Straż cz~stochowska posiada dziś: 6 sikawek
odpowi~d.nią ilo~ć beczek, wozy, drabiny bosaki:
kubły l lIlne mezbędne narz~dzia. Fundusze na
ten ('.el potrzebne, przez ten przeciąg czasu około
rs. 5000 wyn~.szące, zebrały się w cz~ści z zapo:mOgl rz~d.o,!eJ z dochodów miasta w części z
przedstawlen teatralnych i t. p. tródeł. Obecnie
ponieważ fundusz tak mozolnie zbierany zupełni~
wyczerpał SIę, dl.a zaradzenia bieżącym potrzebo~ .1. utrzyma~la .na~al pożytecznej instytucyi
własclclele do~ow) meruchomości zgodzili sj~
podobno P,O~?~J~ d~br~wolną, obowiązkową skład
kę,. d~, ktore) I .mul ~leszkańcy, dobrze pojmując
waz~~sc. zabe~pleczema swego mienia, także przycZynIC SIę mają.
Ob~bód' r?clIOicy rozp.ocz~ty rano msz l!! świ~tą,
zakonczy~ Sl~ popołudnIU wspólną ucztą; odbytą

w ?grodZl.e Wolberga, po odprawionych na rynku
pro bach l manewrach wszystkich 5 oddziałów straży. ~rzegllld~m, kierował p. Łagodziński oraz na.
?zel.nlcr oddzlałow p:p. Fucbs, Span, Gogolewwiki
1 Klszhch.
Na paullątk~ rozdano wspólne fotografije.
~ÓQŹ. W d. 2? b. m. urządzony będzie w Ło.
dZl uJ'Lecz6r tańCUJąCY, z przeznaczeniem dochodu
na korzyść biednych uczniów tamecznej wyższej

-1rzemieślniczej 8zkoły.

Bal

odb~dzie ~si~~ w Bali

.Ru~kiego zebranw- za opłatlł po rs. l od osób pojedyńczych i po rs. 1 kop. 50 za bilety familijne.
Przygrywać będzie do tańca Ot'kiestra p. R. Orze-

ChowBkiego.

CENY ZBOtA w ostatDich d wóch tygodniach
stale idą, w gór~, na korzyść co prawda głównie
handlujllcych zbozem, którzy wcześniej mieli pozawierane umowy a obecną podwyźklil starannie
ukrywają lub też usiłują przedstawić jako nie pewną
i wkrótce przemin~ć mającą.
W rzeczywistości zaś powody podro~enia zboża
Sił bardzo poważnej choć różnorodnej natury.
Pierwszym bezwl}tpienia jest nienamłotność zebranych kóp, których pokaźna. ilość łud~iła rolników W pierwszych po żniwie chwilach,-jak niemniej gwałtowne zepsucie się wielkich ilości ziemniaków, już to w gruncie-już nawet po wykopaniu, szczególniej u włościan.
Za drugi, powód słusznie u-ważać można, wzrastającfł różnicę pomiędzy walutą obiegową u nas
i za granic~ - i zapowiadany w gazetach zagranicznych zakaz wywozu zboża. Jeżeli bowiem za
mark~ pruską płacić trzeba kop. 41-to kupiec
tutejszy, sprzedając chociażby za. cenę kupna i odbierając należność talarami lub rublami wedle
kursu, na samej jego r6żnicy, przy cenie np. 8 rubli
za korzec przenicy, zyskuje 2 'i'S. 94 kop. na każ
dym korcu. (Rubel w tym stosunku wypada. k. 63).
Trzecim wreszcie powodem jest wstrzymanie
transportów na drogach żelaznych cesarstwa, co,
jak w Warszawie, oddziałało już nietyl~o na. cenę zboza, ale i mi~sa.
Okowita, z powodu zysków jakio przedstawia
różnica waluty, bardzo Jest poszukiwaną na. wywóz za granic~.

KORESPONDENCY JE TYGODNiA.
Z 11'kttcka.
Krasnojarsk położony na. dolinie przy ujściu Kemy do Jeniseja pomiędzy wyniosłemi górami, z
prawej strony od wjazdu~okrytemi lasem, z lewej zaś zupełnie uagie4 Strome ściany tych
gór, czerwonawej barwy, nOSZllC nazwę "krasnoj
jarU nadały miano i samemu miastu.- Wogólnym
Pog1lldzie, Krasnojarsk przedstawia się nieile, posiada wiele pięknych gmachów, ulice szerokie,
ogród publiczny, teatr i wiele innych zą,kładów.
Od Krasnojarska droga wije się już pośród samych
wzgórzy,' pokrytych niebotycznym lasem, pomiędzy
któremi dominuje wspaniała syberyjska sosna.
Minllwszy 43 poczto ycll stacyj, między temiż
Dieźle przedliltawiajllce się oku podróżnika mia-

WSPOMN~BNU' SZłUJL~B

WYJĄ.TKI Z PAMIĘTNIKÓW SPISANYCH
przez

FAUSTYNA ŚWIDERSKIEGO.
III_
Nadzwyczajna
pułku

podróż bębna g-ej roty austryack!ege
Hohenek z odwachu do ratusza.

Przed zaj'ilciem zupełnem Krako\,u i rl'zyłącze
niem go do Austryi, wojsko cesarsko-austryjackie
cZ'ilsto oddawało wizyty brnu miastu, i zabawiwszy dni kilka, wracało do Galicyi;-a w takim
razie milicyja krakowska ustępowałi\ z odwachu,
którzy austryjacy pr:l:ez czas swego pobytu zajmowali.
W owym czasie żołnierz austryjacki obrzydliwie był umundurowany - kaszkiety sukienne jak
dzbanki z dwoma daszkami,-fraki bit\te z różno
kolorowemi, stosownie do pułku. wyłogami, - takież pantalijouy obcisłe, okryte od kolan czarnemi kamaszami, - od których żołnierzy "krowierni
nogami U nazywano. Rzecz bardzo uaturalna, że
mieszkańcy miasta Krakowa, młodzież i stare
grenaayjery, fizylijery i woltyżery milicyi, niebardzo byli koutenci z wizyt, pr:l:ez austryjaków oddawanych - dokuczali im też jak mogli, aby się
ich jak najpr~dzej pozbyć.
Żołnierz austryjacki wtęnczas był straszliwie
niezgrabny, ospały, powolny, niel'ozumiejący mu-

sleczko Kańsk i nędzu3, mieścinę Niżllieudill~k, położonll na prawym brzegu-rzeki Udy i przebywszy szereg rzeczek jako to: Kan, l3irussG, Wiorblud, Zimną" Orkę i Bicłą (majllcll to do siebie iż
wody jój nigtly nie przybywają ani ubywajll) dnia
t5 lipca I'.b. slanąłem nad b;rzegiem Ang'ary,-a przel'rlL wi wszy się na drugą, stronę, tryjumfalną bramll
wjechałem do głównego miasta. Syberyi wschodniej.
Irkuck, leży w nader pięknej okolicy, nn. pra·
wym brzegu Angary, dokoła otoczony górami,
już to zupełnie nagienri, to znów porosłellii iglastym lasem, lub karłowatą, brzezinll. Zajmuje
znaczną przestrzeń, ulice ma szerokie, chodniki wszę
dzie drewniane, sklepów obfitość niezmierną" zarzuconych różnorodnymi towarami miejscowcgo
przemysłu, oraz moskiewskimi,
wal'szawĘlkimi i
chińskimi.
Tymi ostatnimi haudlujll sami chiń
czycy, stale osiadli w Irkucku a mianowicie:
Wa-sje-ju-ci, J u-czen-chu, i Juj-chu-ty. Krom
gmachów rządowych, które wyliczać byłoby zbytecznem, Irkuck posiada wiele okazałych budowi
drewnianych i kamiennych. W samew mieście
znajdujll się: szkoła powiatowa, gimnazyjum mę
skie i żeńskie, szkola. techniczna, muzeum techniczne, laboratoryjnm chemiczne, szkoła wojskowa,
biblijoteka miejska, kilkanaście cerkwi, dwa klasztory męski i zeński,-i Rkromny kościołek katolicki:- dla pl'zyjemności zaś mieszkańców, 0grótl wód mineralnych, tak zwany nintendantskij
saj" i dwie miejscowości \V malowniczćm położeniu "Kosy-bród" i "Głosków" dla pozamiejskich
wycieczek.- Ką,piel używa się tylko w rzeczkach: Uszakówka i Irkut,-pierwsza pod samym
miastem wpada do rzeki Angary. Rzeka zaś
Angara, mimo swej przezroczystości i tlogodnego
dla kąpieli łożyska tak jest Zimlll\, iż pośród
największych nawet upałów, niemożna się w niej
kąpać.- Z Irkucka rozchodzą się dwa. główne
trakty, jeden na Jakuck, drugi za.ś tak zwany zabajkalski. do Kijachty i na Amur,
Stanąwszy już u celu podróży, jedną, z głów
niejszy-ch kwestyj, przedstawia się konieczność
poznania miejscowych warunków. A IbJipml, nie
łatwe to z<1daniej gdyr. w któr[Lko:v-ie 1 zwróCISZ
się stronę, zewsząd cora~ to i1 ne o~l'zyn:;ujesz
wieści:
i Utll'fłszcie przycuodzisz do t"go prze
konania, że chc,\(\ cóśkolwiekbą rL':, wicuzi.\>.ć, i
chociazby nawet maleńki naszkicować obraz
stron sybcryjskicl1, musisz sam wszystkicgo do·
świa.illzyć, wszędzie być i widzióć.- bamo poznanie i właści we ugrupowanie plc~.1 ion, zamieszlmją,cych krainę wiecznego śniegu, wprowadza w
chaos, z którego nie tak łatwo W}''uJ'Jl~ć świado
mym nti.wet rzeczy.
Okoli'1e Irkucka zn.luJ~;ajll bratcy spokrewnieni z buryiatami zamieszkującywi zabajh.ajski

obwód; czukczowic zt'Ljmują brzcgi uatlmol'ilkicgo obwodu, w którogo południowym kntllcu osiedleni sa mn.nzowiej na pńłwYllpie kamczatskim
czukczo.wie, kamczadale i koryjcYj w okolicach
Leny Ja~ut?wie,-w północnym pasio samojedzi,
tunguzoWIC l telengulej w okolicach rzeki Obi,
Qstyjacyj w południowych stepach przebywajll kirgizi, b<1.rantacze. lmrabińcy, boczatcy i e Cl'iucy;
na wyspie Sachalin linowic, tatarzy za'·
rozproszeni po całćj niemal Syberyi. Krom wymienionych, jest jeszcze wielc drobnych plemion
nos zllcych rozmaite nazwy, których za jednym
zamachem pióra, nie spo~ób pochwycić, jak gilijacy, kaczyl'lCe, kouaIlcy, uryjanchowio i t. p.
Jcdnakowoż przyjrzawszy się bliżl~j wszystkiemu, musisz wyzuać otwarcie, iż to co czytałeś lub
słyszałeś poprzednio, o Syberyi często mija się z
prawdll i w większej części jest wymysłem pisz1ł
cego lub kompozycyjll opowiadającego.
Sama, podróż, nie~ylk~, iż bynajmniei nie jest
utrudzaJllcą, odbywając Jll nawet na tak zwanej
"perekładnoj" na której jechałem 1866 wiorst t. j:
z Ekaterynbul'ga do Tiumenia 306 i z Tomska. do
Irkucka 1560, ale dalipan bezpieczniejs,m niźli
w Europie,-odbywając~zaś. tę drogę "tat'(l,ntasem~
nie pozostaje nic do życzenia,-Całll podróż przebyws.ly w cia.gu 40 dni, nie tylko iż sam nicd?znałem zadnego przykrego wypadku, a1e nawet
me zdarzyło mi się słyszeć o jakiójkolwiekbądź
~mtas~rofio.-- N a "perekladnoj" wypadło mi przeJechac 74 pocztowych stacyj; na każdćj stacyj
bez mego nadzoru) ~ami "jamszczycy" przekładali
rzeczy z bryczki do bryczki a nictylko. iż nic nie
zginęło, nie zepsulo się dzięki ich tro::;kliwemu
układaniu, ale nawet gałązka cedru wrzucom
przezemnie do "te,legi" przy wyjeździe z 'romska,
wraz z zemną dOjechała do Irkucka.
,l?lemię buryjatów, jest jedllćm z najwiąouj ucywlltzowanych i naj bal'dzićj sprzyjajllcem postQPowi.
Część ich pod nazwą, "brackich" zaLuduiaiąca okolice Irkucka., niemal zupełnie zlala się z nalJły
wową luduościQ:. Również i innych plemion zamiesz·
kujllce Syberyją, pod żadnym względem nie nalezy stawiac w rzędzie dzikich ludów Afryki lub
wysp oceanu spokojnego. Kirgizi są, ludem nadel'
g08oi,wy- o palem iu'uligcnr:;,yi IVewlI(;Gt'zneJ. Dzię 
ki ich goscmnosci, uczona ekspedycyj;). niemiecka.
pod przewednictwem dra Bl'elll'a, kt,rzys!ała bezpłatnie z 24 koni dziennie pod przewóz rzeczy.
Chociaż, idllC utartym torem wyobrażell enrl)pejszyków, !.raktowab kirgizów jak dzikich mieszkańców wy::;p, dając im, za ich g'ościnność szklanne
przedmioty i konfitury.
O tej ekspedycyi podczas bytności mojćj w Tiumeniu opOWIadano mi ciekawe szczegóły. Uczony
doldór niemiccki, między illllemi wiadomościami

stry niemieckich oficerów, którzy chlonami galicyjskimi, prosto od pługa wzię ymi, k~,mendero
wali.- Widzieć go można było na warcie ze zwieszonym w tył karalJinem, łażącego jak żó.tw z jcdnego końc:~ odwachu na drugi-palącego fajeczk'il-nie zwaiajlllce:;tl 1130 D1e, co się wkoło niego
dzieje.
Było to więc jakeś w końcu miesiąca października,
wiele lat już temu - w wieczór przed cukiernią
łllalis:l:ewskiego obok odwachu, sta,t elegancki, w
d W !b dzielne rumaki zaprzężon y powóz, stangret
czekał widać ZfL długo, bo drzemał na koźle.
W cukiel'lli popijało sobie modny wówczas Eje]'puntsch dwóch panów Mohlów, elegantów, nadających szyk cl1.ł'emu miastu. Zógar na mieJski~j
wieży wybił gud. lO-tą-ruch na ulicach /Jylniewielki, bo Kraków, jak dawniej tak i dziś, bardzo
wczas spać chodzi-gdy powracaliśmy we trzech, ja
i koledzy Franciszek i Włodzimierz, ze spaceru
do bliskiej kwatery.-Ostatni zaprosiJ' nas na Eje1'puutsch'ik. - wstąpiliśmy wi'ilc na chwilkE2 do cukierni. Właściciel cukierni ś. p. Maliszewski, był
wielkim amatorem polowania i rybołóstwa- stl'óż
więc w jego kamiellicy, także amator, miał pod opiell:ą najlepsze w caUim mieście ogary i wyżfy- oraz na składzie różnego rodzaju WPadki na ryby i
tym podobne przyrządy.
Włodzimierz wypiwszy z nami połowę szklanki
Eje1puntsch'u- wyszedł bocznemi drzwiami z cukierni do sieni-i w kilbnaście minut powrócitPo wypiciu i przekąsce wyszliśmy, uda,jlic się o kilkanaście krol{ów na kwaterr. - przed którą jednak
siedliśmy ra kamiennej ławeczce, bo szanowny

kolega obiecał nam przez drogę za kilka chwil
bardzo przyjamne widowisko. Księżyc przy~wie
cał - noc była wIąnu. i piękna. Dzwonek w cukierni zabrzęczal- bracia Mohl wyszli - wsiedli
do powozu i zawołali na stangreta:
- Ruszaj! pod Barany! (pn~ac hr. Polockiego).
W chwili wszakże, kiedy konie z miejsca ruszyły-b~ben na koziołku przy odwachu stojący, :l:erwa.! się jak opa!'zony z swojej kotlIny, a podskakujl!c na kamieniach, z okrop~ym hukiem pędził
za powozem braci MohlÓw. Zołni erz stoją:cy na
warcie, chłopek galicyjski, krzylm~.ł na calu gardło:
- Gwerast... lIol! Berda? .. (Balt! Wer da?, Do
brO!li! Kto idzie?).
Cała rota wypadła zaspana, chwytając za karabiur, a nie wiedCląc co si'il stało- wydelegowany
od oficera z plutonem fic-patl'ol-pl'im, kapral czyli gefreiter, zakomenderowal na swoich odwa~r,ie:
- Rechc um! - Kierda!... (Rechts um!. Kebrt
euch! Na prawo w tył/-Zwrot!
! pogl'zmili ku ratuszowi za Sukiennire,-gdiie
nieszc~ęśliwy b~beu, majlllc 7agię)tą siJm! na szczupaki w'ildkę w sobie, - z dlugllll urwanym mocnym sznurkiem, zmęczony odpoczywał.-Przyrzą
dy te, dziś już na boskim sądzie będą:cy Władek,
od stróża nabył-a przymknąwszy SIę cichaczem
do b~bna, kiedy żołnierz gramolił si'il na drugą
stronę odwachu, zaczepił i do resora stOjącego
przed cukiernią pOWGZU przywiązał,-przez co ów
instrument 9-ój roty pułku Hohenek, dopóki SlQ
nie urwał, do samego ratusza po bruku uderzając:,
wywołał trwogę na odwachu.

Sit

-8oJuoszącemi się Jo nauk przY1'oJzonych, skrzętnie
zbierał wieści: czy aptekarze mogą, tu porobić
maj:l;tki, jakie rzemiosła rnajwięcejby popłacały;
czy potrzeba guwernerów i guwer,n,a.ntek, .a ~e
osta.tnie jak prędko mogłyby znalesc dla Sietne
męiów?- Co do tego <Jstatniego punktu, mógłbym
7.apewnić szanownego doktora, iż przybyłe do 8yberji Wschodniej ni.emeczki, śmiało mog~ liczyć
na powodzenie, -dokonany bowiem np. niedawno

spi,;

luJności,
wykazał, iż

miasta portowego Władiwostoka,
w niem na każdych 1023 męzczyzn,
pl~ypada tylko po trzy kobićty.
Jako dowód. świadczący o d~żnościach tutejszych
plemion do postępu, cywilizacyi i oświaty, moie
POsł\lży6 fakt następujący.
W dniu 16 lipea rb.
do Petersburga na zjazd oryjentalistów, udało się
trzech jalmtów: jeden z wyboru naczelników
plemienia, drugi kształc~cy się w mleJscowem
progil;n.nazyjum, jako przedstawiciel młodego pokolenia jakutów, a trzeci z własnej ochoiy. Przy
tej sposobności jakuci mają wnieść prośbę, iżby
co rek kOllCZąCY kurs nauk w tutojszych zakładach
młody jakuta, był przyjętym na koszt rządu do jednego z wyższych zakładów naukowych, aby p?tern, wróciwszy w rodzinne swe strony, stawał Się
krzewicielem oświaty pomiędzy swoimi wspól',raćmi.- "Nieco wcześniej, dla wzięl'ia udziału w
'ym~e s:l.mym zjeździe, udało się do Petersburga
~ztercch naczelników plemienia buryjackieg'o; a z
gubernii jenisejskiej, równieź mieli przyjąć udział
w rzeczonym zjeździe, przedstawiciele tamtejszych
plemion;- kirgizi zaś nie pozostali wtyle, wysła
wszy przy tej sposobności i okazy miejscowego
przemysłu, które od wiózł do Petersburga najbardzićj czynny w tej sprawie kirgiz, major Dżanaj
da.row.
Z tych paru słów, możecie się przekonać szanowni czytelnicy, iż 8yberyja nie jest tam, czem
110wszechnie nam się przedstawia.-Kiedy u nas
z trudności/l przychodzi założyć szkółkę wiejską i uży
wać trzeba niemal represyjnych środków celem zapewnienia utrzyma.nia nauczycielowi; tu kirgizi dla
kształcenia swych dzieci, sami zakładają ochrony.
daj~c po 1201's. rocznie na utrzymanie każdego
dziecka. 'ro też zalożenie uniwersytetu w Omsku,
i przoprowadzenic kolei żelaznej, jalw dwa głó
wne motory, m()~llace diwiguą.ć i posuuąć naprzód, tak bogato uposażoną. od natury kr~inę,
bezwą.tpieni,\ zgotują Syberyi świetną przyszłość.

?

historyjolofJja-napisal F. J(. Towarzysl1vo kredytowe ziemskie W" króle5twie polskiem-napisat Jtb:/ Kirs:7·o6. Ludwik
Wolowski. O spekulacyi !Iieldowti,i w' Uossyi. Kronika nallkowa pn:ez B. Rcjclwwna. Krytyka: Tragedyje Sofoklesa
przeklad Z, Węclcwskicgo (P. O"miefowski)~-Modlitwy Waclawa, zabytek języka polskiego z wieku XY-go, przez L.
Malinowskieg·o (sprawozdanie A. Kr!J1/.sMcgo).

PRZEGL<\OU TE()H~U.JZl\'IiJGO zeszytu IX
za m. wrzesieu r. b. treść stanowią:
Kilka uwag o procesie fermentacyi alkoholowćj w zaslósowaniu do g'orzelnictwa (wykjad dora J(. lV. Mi:erskicgo
miany w Poznanjll). Niektóre nwag'i o belkach mostowych
według prof. Winkler'a. O wyrabianiu stali, wedlug sposobu Martin'a-z rysIUlltami--przez A. R=eszota'·skiego. Przegląd kongresów, wystaw, konlmrsów i t. p. Wystawa IV Brukselli przez R. de Solclenho;fj'l!. Biblijog'l'afija. Przegląd wynalazkólv, ulepszeil i colniejszych robót.

DOK~rOR

FAJANS

mieszka przy placu po-bernardyńskim obok rostauracyi p. 8kibińskiego. Przyjmuje od 8-9 rano i od 2-4 popołudniu.
(3-1)

lizukftjąc,.ch

l.rRc,' w \Varszawie,
ulica Nowo-Zielna (z Królewskiój) Nr. 1064 B., mieszkania Nr. G.
DZIAŁ

L. rrechnic1.llY
w tój liczbie

IPOS~dY\ Kanj~~~- dydaci
28

114

16

140
162
44
31
19
14
2

inżynierów

cywilnych .
ini.ynierów mechaników.

"
"
2. Handlowy.
;
3. Rolny . .
.
w tój liczbie rządzców.
ekonomów i pisarzy

żonatych.
nieżonatycll
żonatych.

72
4
6
28
8

.
"
"
ogrodników
1
nieżonatych.
"
16
p.raktykantów.
4. Naukowy
Gl
29
w tój liczbie nauczycieli prywatnych
20
25
korepetytoró IV( w Warsz.)
27
6
"
"
5 . Ogólny.
fi
247
Biuro zaznacza Lrak kandydatów na następne posady:
W dziale IV dwóch guwernerów do konwersacyi francuskiej na prowincyj a, w grednim wieku i ucznia do apteki
\V dziale III brak ogólny uzdolniollych ekoJlomów, pisarzy i
ogrodników.
NB. Binro nprasza pp. Pracodawców, którzy obsatlziJi
jui zapisane przez nich w bilrrze posady, jakotói pp. Pracowników·, którzy znaleźli zajęcie ucz potirednictwa billI·a, o
nadesłania stósownego zawiadomienia.
I

1

1\IIWY zeszyt 44 z 15 października r.b. wyszedł l. druku i za,vióra: Sine Ire et studio, uwag kilka z powodu

artykulu

..t.TE"Ell~I

zeszyt IX za m. wrzcsicll r. b. zawióra
prace: Zamach Augusta II-go na Warszaw~ w
r. 1704 przez l1azi?nierza Jarochou:'skiego. l!!ldyjanie PólnocL'j AlIIery~i przez .dleksatldra SwiljtochowskicfJo. Nasza
następujĄce

200 korcy wapna
lasowanego lO-cio-letniego jest do sprzedania, wiadoII wlaściciela w dOlllu p. Jakubowskiego przy ulicy
Moskie'l'skiej (Bykowskie Przedmieście).
(3-3)
mość

MŁOCARNIA

przenośna, pasowa

z przystawką, przyrZĄdem do bukowania
koniczyny, i IlieratelBl czterokonnym, oraz sieczkRrni" czterokonna, bębnowa i " 'j"iui", wszystkie trzy maszyny z fabr"l:k! }~. Cegielskiego w PoznaQiu Illaloużylvane,
z powodu ZWlmęCla gospodarstwa są do nabycia.- Wiadomoś ć w redakcyi TIf[/oclnia.
(10-4)

Para HOtwl powozowych, liaszt::nowatój

HENRYK JUNGOWSKI

wiadomoś6

b. asesor prokuratoryj, miauowany Adwokatem
i p. o. Obrońcy Prokuratoryi przy s~dzie
okręgowym petrokowskim, zamieszkał w tlomu W.

i walach, jest do sprzedania,-

w redakcyi TIf[/odllia.
(3,-2)

przysięgłym

Gampfa pod Nr. 2 przy placu :Mikołajewskim (Stary H.ynek). Przyjmujó sprawy do wszystkich iu·
Iiltaucyj sądowych.
(6-3)

MACHINY PAROWE

paryzlde z ],oUallli stoja,cymi nadzwyczaj praktycznej jtonstl'llkcyi.

TOKARNIE

najnOYl'szych konstrukcyj różnćj wielkości, tak do pasów zaslósowallc, jak i peLlalowe.

MARCELI BOGUCKI
PRZYSIĘGŁEGO
warszawskiego sądu okręgowego, zamieszkał w Warszawie
?la Tlolllackihr~ Nr. Dmies:.}./'. 18.1'rzyjmujcsprawy C) wil·
ne i kryminalne do wszystkich instancyj sądowych, oraz do
departamentó1v kasacyjnych rządząceg'o senatu, będąc jllż
praktycznie z nowowprowadzou.!m sądownictwem dobr7.e obcznauy. Nadto lldziela porady w illterc~ach prowadzonych
w cesarstwie. Przyjmuje klijelltów od god, 8 do 10 zrana i
od 4 do G popoludnill. Interesanci z prowincyi zglaszajqcy
się listownic, rychła, odpowic llż otrzymywać będą.
(6 --0)

POMOCNIK ADWOKATA

WIERTARNIE

francuzkic różntij wielkości i konstrukcyi.

HEBLARNIE

do żelaza i innych metalólv.

TŁQCZN.IE (SZTANCE)

do wyblJama dZIUr w blasze z Iloźycami'

NOŻYCE

OGŁOSZENIA.

MACHINY

~

M

;~ra:WyszedJ

!

z druku i

1,<1-1

Jakio wino, ta1.a łacina Niezly wy- ~
Na ulicy- Przyslowie -Na targll-Interesująca ~
wdóweczka. Za granicą.
~

R)'ciny:

Treść:

Na czasie (Fantazyj. Serenada (Janko
Zawiitak), KorespondencyJe: Z Kalisza (Aiaks 2-gi),
kfl Z Suwalk (Hanio). 'l.'clegramy. Depesze. Wydarle
kartki (.li". O. T.). M'li i pantofel-baj ha. Notatka z
~ :lwiata muzycznego (B-ta). Pod sokretem. Nasi wspJlni znajollli (Makollf9tct! 1V.). n07.maito~ci (Eks-Bocian).

dl

l(ij

~

m

dl
XI

li

t

~

~

Prenumerata kwartalna .synosi:
~
W Warszawie. . . . . • • . . r9. 1 kop. 50. lit
N a prowincyi z przesyllią pocztową. r s. 2.
YJ

~

llu'R(;u. Nakładem i, drukiem Aleksandra Pajew- ~

~. skiego wydawcy "KOLCOW" wychod7.ą zeszytan;i:

~

m

~

!&
~

Idl
~

1&

to,

ClI!
~
~

"PO\YIEŚCI PAWŁA. de KOCK'i\"

Cena zeszytu:
w Warszawie. . . . . .
kop. 15.
dla prenumeratorów Kolców.
kop. 10.
z przesylką pocztowĄ . . .
lwp. 17{.
dla prenumeratorów Kol ców.
kop. 12 ł.
Prenumerata na "KOLCE" i powidci "KOCK'A"
przyjmuje się w Warszawie w I,antorze r edalicyi
"Kolców" przy ulicy Niecalej pod Nr. 12, oraz wc
wszyskich księgarniach.

~
~
fj{
(JIl

~

EX

ll'
8Ą
~

~~~~~~~~~~~~~~~e~~
~ Tylko wrogowie własnego humonI, a tóm sa- ~
mem i zdrowia, nie preuumerujĄ Pon' łeśei l-awl"
tle Rock'R, wychoLłzących w War~zawic 11 rajewskieg·o,
przy ulicy NiecaI6j pod Nr. 12.

Sążnie

opalowe karpino we

są do sprzedania

w dobrach Byki. razem 300 lub
częściowo.

(3-1)

Osoba umiejąca robić prawdziwe HO. . . . . .
80,,"HI, może obznajmiać z t1\ robotĄ osoby życzĄce sobie wyucz yć sję jej (lokladnie. Wiadomo ść w sklepie Klementyny w domn W. Sllana
przy u. Moskiewski6j (.llyJwwskie Przedmieście).
(3-3)
PrzyjmujĄc od 1 października r. b. ;u'''- ~:::
D'iecczyzn\~ i Rt.oielizll~ damską i ~ ~
In~zką po cenach przystępnych, ]lolccam się łasl<awrym
"Względolll SzaJlownćj Publiczności. Mi,!szl.tlnic moje w domu
p. Langa przy u. Moskiewskiej lBykowbkie Przedmieście) w oficynie na prawo.

(6-S)

olirąglómi

i taśmowemi.

KRĄŻKI

~~~~~ ~g:.~~~~~~~?~~~~

I "KOLCÓW"

'

do krajania blachy i żelaza.

z pilami

"Russkawo J!!1·lfsta",

pomieszczonego w
"JJzz·en1!iku lVaTi>'~awskill~" (Artł!r 1łla1·knsfeld). Gdailsk
pod względem hand1Ll i przemysłu (dokoiwzouie) (E. WlIsitowski). Wzrost i rozwój armij stalych w Europie (d. c.)
(Leopold Wiilkter). Z1e ziarno-komcdyja (Kt.d11lierz Zaleski). Kronika przyrodnicza i przemyslowa (JJruno Abllkatlowicz). Przegląd pibmiennictwa (dr. P. Ohmiotowski-ZIfgmunt Jaros:ewski). Sprawy bieżące (Jacok SOlJtica). Rozmaitości. Najnowsze dzicla zagraniczlle.

podpisana, z dniem 10 sierpnia r. b. otwerzyla IV
Pelrokowie przy u. Pocztowej w domu Horowicza
IV orricynie PI'"eou'lIią
!!iiukieu d"lnskleJl i
bieU:ln,. o czem ma hOllor uwiadolllić JW. i WW. Panie-i polecić się ich względom.
(10-5)
Maryja Uchańska.

maści, ogier

~ kręt.

JJillro dl"

Niżej
mie~cie

E. Lisowska.

szmerglowe i odpowiednie do tychże lIIachiu.
Oraz w~zelkie inne M."'SZY~T pomocnicze dla blacllarzy,
Stolll1"=If, litUSfll'=Y, kou'ali i l. p.
Poleca po CeJlaeJl lIader umiarkowanych Sklad Maszyn i
Wyr,luów Techniczllych
pod

f:l'mą

(F-G- 5,

B. SOlUYA
w Warszawie, Marszałkowska Nr. 41.

MftGAZVf~ UB~ORÓW M~ZK~CH

W. ZASACKIEGO

w Petrokowie, przy ulicy l etersbnrgskiej (Kaliskiej) w ho.
telu Wileńskim.
na, obecną porę jesiennĄ zaopatrzony zastal w wielki wybOI' M"-'l'ERY.J~:LUW francuzki ch, angielskich, austryjackich, ja!. również z pierwszorzędnych fabryk krajowych, z l. tórych poLłlug wszelkich wymagań, szybko i doklalinie, z naj~wieższych żurllali paryzkich, garderobę męz
ką po przystępnych cenach wykonywa.
Również poleca wszelkie przyhory toalety męzkiej, jako
to: kl''''''Rty, koluicl'ZYki, 81. llIki l t. p. i ';0-

towe uba·auia mtzkie.

ZAKŁAD

(5 -5)

NAUKOWY

kapitana von Galler'a

dla wstępujących do wojska i pragną
cych pozyskać prawo 3-go rzędu
w Warszawie przy ulicy Leszno Nr. 25.
, ~awiadamia, że kurs MUl. rozlloCZą! się z dniem 1 wrzesnla r. b. Porozumieć Sl~ można codziennie w mieszkallit~ kal~U".Il' ,'on G"ller'a przy ulicy Nowy-Swlat Nr. 67 od gOll. 2-ej do 4-ej i w mieszkaniu

uauc:t<,·ciela

IUiclu\łow8kleor;o

Hazhnierz"

przy ulicy Leszno Nr. 25 od 5-ćj do 7-ej popoludniu.
Szczeg'ólowe przepj" y i warIUlki przyjęcia ogłoszone zostaly przez redakcyj 'l lygodnia w Kl'. 22.
(12-9)
~~

W domu W. Dutkiewicza przy u. Slowiail~l[iój

lihe-a (IuakowskJe PrzedmIeŚCIe) Jest bardzo DllŻY

POHÓ-Y do najęcia, dla jednego lub dwóch kawalerów
którzy w razie ż,\dania lllogll się tamżo stolo wać za bardzo
ullilarkowanĄ ce::ę·
(3- -3)

~ Jest do sprzedania nOlłI pi<)trowy murowany
. , . . , . Nr. 54 przy rogu :i\Iikokajewskiego Placu (NowegO'
Hynku) i u. ~Iosld(;wskićj (Bykowskicgo Przedmieścia), niegdyś ZarębirJY, a obecnie Grabowiediej. Bliższe szczególy
(3 -2)
u wla~cicielki.

-4-

FRANCUZ KlE
KAM~BN~B MłuYŃSK~B

z WŁASNEJ

NAJNO WSZE WYDA WNłCTWA JOZEFA UNGRA.

BM~GRACYJA

FABRYKI,

Kamienie szlązkie, oskardy,

szyny do czyszczenia

zboża,

ja-

.
-- n
• II '

ERNEST SCHNEIDER
"" Wars:&awle (Praga Nr. 402).
Obstalunki przyjmują: pan
Helllpiil8ld, sUnd że
laza w Sieradzu i pan F. Wuttke u PP. EisenhrauJI

n.

Łodzi.

Powolując się na powyźsze ogroszenie, mam zaszczyt donieść
Szanownej Publiczności, źe powierzone mi obst&lunki z wielkIł akuratności/ł, możliwym pośpiechem i po umiarkowanych

cenach wykonane będą.
"a~lelnlkł i inne kamienie do wszelkich potrzeb w
przemyśle, znajdują się zawsze w znacznym wyborze w moim, od lat przeszlo 3D-tu istniejącym

Składzie żelaza

i materyjalów malarskich.

prócz tego zawiązalcm stósunki z pićrwszorzędnemi fabrykallli i domami handlowymi, tak w kraju, jak i zagranicą,
celem sprowadzania na zamówieni~ wszelkich lUa8z111 i
LWarzędzl dla g'ospodarstwa wiejskiego, gorzeliJ i innych
zakladów przemyslowych; a jako agent Ruskiego Towarzystwa ubezpieczeń od ognia, przyjmuję ubazpi eczenia wszelkich ruchom!lści i nieruchomości.
Z wysokiem poważaniem

(F. 3-2)

M. KEMPIŃSKI
W

WŁ.

Sieradzu.

W

Warszawie • . • . • • • • • kop. 40.
na prowincyją i do cesarstwa kop. 50.

przesyłką

~~m~~~~ W ~~~~~a~~~
przez TISSOT' A.

Tissot, autor dziela p. t. "Podróż do krainy milijardów",
maluje w świeżo wydanej pracy stan Niemiec po wojnie niemiecko-francuzkiej. Spisuje więc spostrzeżenia czyni ODe w
podróży po Niemczech, dotyka polityki zewnętrznej i wewnętrznej, obyczajów, handlu, przemyslu, oświaty i wogólo tego wszystkiego, co jest objawem życia narodu zwycięz
ców. Kryty ka przyznała Tissot'a poglądom bezstronność i
gruntowność, kryjącą się zręcznie pod powabną osloną dowcipu i opowiadania prowadzonego z francuzką werwą i
elegancyją. Nawet niemcy przyznali, że jakkolwiek obraz
Tissot'a malowany jest tu i owdzie pendzlem w iMci maczanym, jest pomimo to prawdziwym i wiernie przedstawia
dzisiejszy stan ich kraju.

Cena: rs. 1 za

do trunków, odpowiednie dla
szynków wódki i piwa,
nowej formy (podług Ukazu Rządzącego Senatu
z dnia 14 marca 1873 r.), wymagane przez wła
dze akcyzn,!, z miedzi, kute lub lane, pobielone
wewDllitrz i zewnllitrz, bardzo trwałe, ?,~echow~n~
w st.-petersburgskiej lub warizawskleJ .komlsyI
weryfikacyjnej, a mianowicie:
jedD~-dwóchsetna część wiadra ceny rs.l kop. 50,
jedna-setna część wiadra ceny rs. 2,
jedna-czterdziesta cz§ść wiadra ceny rs. 2 kop. 50,
jak również komplety tychże miar, składające si§
z S-u sztuk, począwszy od wiadra aż do półczar
ki, nabyć można w zakładzie mechaniczno-fizycznym JAK ÓBA P I KA w Warszawie, przy ulic-y
Miodowej Nr. 497 A.
(F. 3-2)

SKLEP WIEJSKI
w domu W-go Ilkowicza
otrzymywać, ~ę~zle ~o
dziennie z zagranir.y wszelkiego rodzaju owoc6w sWle~ych l w
doborowym gatunku z zachowaniem stale cen u~iark0.w~nrch.
Sery limburskie, śmietankowe i pil/czowsk!e ze sWlezego

,erwy, 'marynaty, konfitury i soki,.

(3-3)

Oetrzeienle. Bilet na broń myśliwską wydany dla
1ózefa Gampfa na r. 1876 zaginąl ~ Znalazca zwrócić zechce gdzie należy.
(3-3)

Ji cbuW.Il F. Belchatow.kiego

W

8. u'!rIZER8KI

~.

jący

nie

Kosztow

ponoszą.

przesyłki żąda

(3-2)

HANDEL WIN
Lud-wika

So:rn:rnera

DAWNIEJ

""\Vojeiecha So:rn:rnera
przy u.

D'ug:~j

Nr. 580 w \Var,,1:n '"

egzystujący odł 1807 roku,
posiada znaczne zapasy ,,'in rl'alleuzkicla białych i
czerwonych, tak oryg'in:linych w butelkach sprowadzanych,
jakoteź w okseftach i tu ściąganych; willa laisZltRń
.. kic, relłl!lfIde, 8zanlpal.sklc; wino lUadcl'ę
wprost z pierwszej ręki z wyspy Madery ~prowadzane.
Nadto przez coroczne i osobiste zakupy na Węgrzech posiada znaczny dobór ,,·n .. u'ę;r;ierlOklela, od lekkich zieleniaków, do 5.0 i O" pudowych lIułślaczów, które
sprzedaje po prEystępnych cenach na hecz ki, gafJJce i butelki,-ruloy a .. ~ielskle; "I'aa,i bialej stare konlald I ślino" lee; likiery zagranicznej porter
angielski w buteikach sprowadzany i beczkami tu ściągany.
Dla dogodności osób kupujących wino beczkami lub okseftami, poLlejmuje się zlew'ania lIa butelki z opakowauil'l1J
i odstawą, gwarantując za dobroć i czystość towaru. - Ma·
jąc od wielu lat stósullki handlowe z pierwszymi domami
zagranicą, podejmujo si ę komisowo l!Ipro ....·adza.. in żą
danych win z zagranicy podlug prób i życzenia, za malą
pro wizyją. - Dla PP. Hltndlujących przy taniej i rzeteln~j
obsludze, ustępuje się stósowny rabat. - Tonże handel posiada ",yłączną HIJI'zedaa; Ekstraktu !'iiłodo
"'ego (MaizIlxtrakt) z browaru anglika Edwarda M. Hall'a
w Warszawie, który w dobroci swojej przewyższa wszelkie
tego rodzaju ekstrakty z zagranicy sprowadzane.

'WAB8ZJ\.'VIltJ

Ił!

~

.

~~ ~~~~~

W dobrach Kociollii jest na sprzedaż w każ
dym czasie 70 sztuk on'lec macior 3, 4 i 5
letnich, zdrowych, wy~oko-poprawnych, z obfitą we1ną, zdatnych tak do chowu jakoteż i zaraz na rzeź. l'amże są na sprzedaż tl·,..ki rozpłol[ ..
czystej krwi Negretti-ro róźnych cenach.

"'e

(3-3)

1500 SZTUK
dębiny:rnateryjało"'Wej
jest do sprzedania o mil 3 od kolei źelamćj. Wiadomość.
Wladyslawa Pas~kowskicgo "II' Wiclg'omlYJJach (przez Prze
bórz).
(3-3)

!!! K W I A 'r y III
Milośnicy pi ęk nych

ro,lin doniczkowych mog" dowiedziEić się o sposobności nabycia talwwych u ,,'l. Paszko1r'
skiego w Wieigomłynach (przez Przedbórz) lub w redakcyi

1'ygocl1lia.

W zbiorze tym roślin znajduja, się i prawuziwe rzadko~ci
cieJilarniane - cena z powodu zamierzoucgo zwilli~cia. ciepłar
ni uadzwyczaj przyst~plla i nitika.
~3--3)
~~~~~~~~~~~~~~~

j F~~K!~,~~~!~l~CH

~~
[

z dniem l-m kwietnia f. b. z ulicy ranskiej pod Nr.
211~12 wWartizawie, gdzie dotychczas eg'z}~towala,

PRZENIESIONA

m

m na Pragę pod Warszawę do domu pod
li
Nr. 434 przy ulicy PaDieilskiej.
ID Wyrabia kamienic mlYJis1ie fr~llcllzkie wszelJdch wiel-

111 kości, z najlepszego materyj alu Zakład ten daje gwal~ rancyj'\ za dobroG wyrobu. Posiada r6wnież sk/ad

li

fi)

l~

ID
ID

Uazy Szwajcal'sldej do cylindrów,

42 eale szerokiej.

\Yszelkje~obtitalunki dokollywają się punktualnie i
bliczane są po cenach Jlajprzyst~pniejszych.

0-

Trzy I_okuje z kuchnią, Llnvalnią i piwnicą
IV oficynie IV domll Krc(3--3)
skego przy u. Zelaznej.
7

są do wynajęcia zaraz

Budowla przy donośnój wodzie na r"Y!i;zerlub IlIłyn odpowiednia z zabudowaniami
g'ospadal skiijmi, nowym upustem i pogródkllmi, Llo
której pr6cz zarybionego stawu należy ,,,,Ióka
łąki i 4 ,,,łókl ""Ulltu z tych 3 powyciętym lesie,
jest do sprzedania. Wiadomość w redakcyi Tygodlłia.
kę

(6

PeW:okowie.

W

l;:~~~~~!!!!J

(F. 16-2)

tiiil

01

Zakład buduje także tartaki wodne i l~
młyny parowe.
ID

4)

~ P.r..Ó'l'~'" I "'YRUDY L~I"'

zaopatrzony zostal we wszelkie towary kolonijalne,. kon-

transportu potrzebującym poleca.

całe dzieło.

Adres: Józef Unger, Nowolipki Hl! 3.

Zarząd .klepu wlt>Jskie.o zawiadamia niniejBZem Szanowny eh mieszkańców miasta i okolicy, że z d. 1
października r. b. otworzyl 8kla.1 wę,.la kamlen-

MlARY

!

Ulica Cicha przy Tamce Nr. 2843 (6).
Przyjmuje zamówienia, wykonywa, sprzedaje i urządza-tak IV Warszawie jako też w Cesarstwie i KrGIcstwie: '1'ododągi i zJe,,·,.. z I.omplctllem u- ~
; rządzeniem, '''ntterklozec,.. różnych systemów, (
I·OIUI8Y naj rozmaitszych kon"trul.cyj, ~'u(łnie
murowane i drew niane: Świch'ou' e robot,.. różnyGh średniG i glębokości, Sika"'ki pożarllO i
og-rodowe, Dren,.. allgieJ~kie różnej średnicy,
oraz roboty drenarskie i inne w zakres hydrauliki
iI"l wchodzące-tudzicż wszelkiego rodzaju relłel·acyJe.
Ił!
(P. 12-8)

C E N A:

z

~

I WARSZTA~r ,!ECHANICZNE
~

Utwór ten dzielnego pióra, cieszący się bezprzvUadnem powodzeniem na scenach polskich, dotyka bard~o ważnej sPFawy, trapiącćj ludnoś,~ Galicyi i W. Ks. Poznańskiego. Zywiol ludowy, odtworzony ze znajomością niepospolitą ludu, odgrywa tu rolę pierwszorzędną i na jego tle rozg'rywa
się smutny dramat, który w s7tuce Anczyca przewija się w
mnóstwo scen i sytuacyj pelnych barwy i życia. Pierwszy
to dramat ludowy w naszej literaturze, a jak to uznała krytyka, dramat celujący wyborem przedmlotu, żywotnością i
artystycznem wykoilczeniem.

SKLEP "rIEJSKI.
neKo przy stacyi towarowej w Petrokowie. Dla ulatwienia zamówień pozaprowadzane zostały książki obstaluukowe
we wszystkich haudlach win, cukierniach i glówniejszych
sklepach- kantor zaś główny zamówień w sklepie w!ł"J
.klm. Za dobroć, rzetelną i miarę zarząd poręcza.
Węgiel sprowadzany będzie w najlepszym gatunJ.u z kopalJi
krajowych i zagranicznych- Cella najmoźliwićj niska-nadto
furIIlanki do skladu naleiące rozwozić będą węgiel codzicnlIie po mieście w celu detalicznej sprzeJ.aży.
.
(3-2)
J. CzereJsl.;a.

L. ANCZYC.

,I

Fabryka Hydrauliczna

napisal

•

mlynów podlug najuowszych
- poleca po najprzystępniejszych ceuach i warunkach

et comp. w

CHtOPSKA

obraz dramatyczny ludowy w 5-u aktach uwień
czony lła ostatnim konkursie krakowskim

szwajcarską gazę jedwabną, ma- •

koteź do kaszy, kompletne urządzenia wodny~h i. parowych

r.~'2'.~~~~

~E zagraniczne we wszelkich gatunkach,
!'iZP&G..\.T ~zary i kolorowy, oraz
wszelkie wyroby FilIlandzklej r"'JI'yki IUianeJ
w największym wyborze poleca F. Bierna' w War~za
szawie ulica Senatorska Nr. 22, dom W-go Józef& Ep,t~llla
~ Bielizny gotowej u mnie niema. ~
(F. 1Q-1O)

lli'ićj

podpisany podaje do publicznej wiadomości, że .posiada na stadzie lUc._le &,ięte ory"łllahDe w·.edeńskie "Braci Tb.onet" po cenie rs. 24- za tuzin krzesel.
(4-4)
L. Lew~o,,,ił:z.

Becfaktor

Wydawca

!ntoni

Porębski.

