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Petroków, d. 21 grudnia (2 Stycznia) 1881 r.

Rok IX.

Nr. 1.

Prenumerata 'w miejscu.
rocznie.

f

.

Cena

rs. 1 kop, 50
rs. . kop. 75

p lilrocwić.

lr"'artalnic.

,.

z przesy ~ką:

rs. 4 kop. 40'
1"S, ~ hOQ. 20

re· ·mie.
pc.lroczni~.

Cena ogłoszeń na pierwszej stronicy po-

Gl

~s. l kop. 10

kwartalnie

ogłoszeń.

za 1 razowo po kop. 6 za wiersz petitu lub za jego miejsce.
za 2 - 6 razowe !lO kop. 4 za wiersz.
za 7 - 10
3

fS. ::3 kop.

7,a odno'z.afl cio domu kwartalnie
kop. 10

•

dwójna.

Cena

ReKlamy po 10 kop. za wiersz.
pojadyńczego numeru kop. 7 i pór.

Reda~cyi i eksne~ycyja główna, w domu W ~go Michelso-I Prenumerat~ prZyj~TlUjl! w Petrokowie: Biuro ~adakcyi; obie księgarllic-:-i dem 7.lcceń
'
.
., .
...
komlsowo-rolmczy p. ChotkowsklegOj kSlęg. Kohua w Cr.ęstochOW1C, oraz:
na obok JJagl'3tratu . - Ogłoszenia przYJmuJą: RedakcYJa, - oble- IV Częstochowie W. Zieliliski.
w Lasku
W. Józcf Pniewski.
dwie księaarnie w Petrok(\wie - agentura
Rajchman i Fren- w Będzinie
" Janiszewski Stan.
IV J,odzi
" JMtiSUIVSki Leopold.
w Brzezinach
"Szolowski Teodor.
w Radomsku "Ruszkowski Erazm.
dlel
\'I' W!lI'SZaWle. agentura "Natansohn I S-ka." w ŁodzI. w Df\browie
"Hłasko Ahtoni.
w Rawie
" Leszczyński Klemens.
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I. Teodor '''edeman.
sze rozpoczętej niedawno powieści p. t.
Adwokat Przysięgły, Obl'OJica n.OIlSY- "Janina" roztsłane bezpłatnie.
@t6rski, wylączni.e w sprawach karnych i konsystor- \
.
skich. Warszawa, Chmielna X. 9, codziennie od 4 do 6 po południu, łub listownie.
(9 -2)
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-----------:-------. I "0 nkOllCZemU obecme drukuJącej Slf~
W mieście Petrokowie
powieści-rozpoczniemy nader zajmującą

Dr'. Adam Podolski·

i

zajmuje się wyjmowaniem, oczyszczaniem
i plombowaniem zębów; tudzież przyjmujo
zamówieni.a na sztuczne zeby. Mieszkanie przv
ulicy GreCzeskoj (1łlaślany rynek) w do:'
nlU p. Suchal'skiego, od godziny 11 do 3 po

południu.

-

N re d z i e I ę, w r z z o d d z i e ł n y m s t a ł y m D o d a t k i e m P o w i e ś c i o w y m.

umiejętnie opracowaną powieść:

Z kroniki Ktyminalnej.
CENA "TYGODNIA"

dla pl"enumeratorów zamiejscowych.

(3-3)

rocma ..
pólroc:zna. . .

OD REOAKCYI.

1'8.
1'S.

Iydawnictwa

4 kop. 40.
2 kop. 20.

wiłeRskie.

powodu zbliżającego się terminu
składania prwdpłaty na "Tydzień" .za
kwartał I -szy 1". 1881, redakcyja uprzejmie upras7,u szano,<mych swych prenuRok blizko mija, gdyśmy mieli Sp0 50·
meratorów O bezpośrednie przesyłanie bność zapoznać czytelników z pierwilzą ksi~
takoweJ' do redakcyi, lub składanie na żkq, wyszlą. nakladem firmy wile liskiej "E.
Orzeszkowej i spółki". Ta sama firma zaręce osób 'vvymienionych w nagłówku powiedziara prospektem, nielltety nie dosyć
pisma. Upras:la się również o dokładne rozpowszechnionym, szel'eg książek treści
podawanie adresów i ostatniej stacyi ~lauk~we:j i beletl·ystycznej .. J.eżeli prawdą
pocztowej
Jest, ze Jerlen z naszych naJśW!ętszych oboWsz: sc nowo)' b
.
,
wią,zków polega. nlt popieraniu literatury
,
y. y
l r.zy. ywaJl1~y plenume - rodzinnej, to ze względów fatwo odgadną,ć
. ratoro''[le będą nlleh początkowe arku- si\) dają.cych, ksil}żki z prospektu, o którym

Z

l

mowa, . na szczególuą, zasługuj ą uwag~'
Oprócz komedyj Lubowskiego, poezyj Ko~
nopnickiej, oraz noweli M. Bttłuckiego i
Meyeta, znajdujemy w nim rzeczy nauko·
we i społeczne, których autol'owie dają r~.
kojmię sumienneO"o rozbioru. Do cieka''fSzych rozpraw'" zaliczamy studyj um ,,0
włościanach w Polsce i gdzieindll:iej"
alereO"o Przybol"owskieo-o i Chmielowskiego
'"
'"
. h l ~t
"Zarys
literatmy polskiej
z osbttmc
szesnastu". Pierwsze dlatego, że kwestYJ a.
wtościal15ka rozwią,zamt na drodze prawo~
d~wczej, nie schodzi i d!uo'o jeszcze schodz ić nie będzie z porzq,dlmo dzienr~ego, jako
kwestyj a społeczna; zaznajomienie się wię~
z fazami jej rozwoju w naszej pl'zeszłoścl
je3t interesującem i pożytecznem. Pan P~'zy
bOl"owski, jak '.TIamy prawo mniemać z Jego
zamiłowania badalI historycznych, da nam
pracę źródłowq" fi, wartość jej powięk.szy
pewno popnla.rnością wykładu i wdzięklem
stylu barwnego 1); brak tych zalet przeszkodzit ni ezal'f"odnie rozpow8zechnieniu się szerszP.j pl'acy jego znakomitego poprzednika
('."vaclawa Al il ksandl"a Maciejowilkieg o ).

yv

I!'orm~ 8z1dIJÓW uprzyiltępni może szel"sze~1l
ogóŁowi zbadanie w pl'zeszlo.-lci kwa~tyi, me
będąc ej bez zn'tezeni·l. i dltl chwili obec-

n 0j.
P1.l.U Chmielow5ki Piotr należy do najgl".llltolVniejszyc~l umystów krytycznych.
!) Dzie ło to

świeżo wl'aśnie opuściło prasę .

(Pl'ZYP. Red.) .
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NA . JEZIORZE.
Obrazek z

życia

Syberyi.

Kapisltł

S ta I i c k i.

( Ciąg

dalszy-Patrz M :\2) .

Putkown;k dl"zemał. Zabiełlo ukrył twarz

w dłoniach i czegoś zadumał się głęboko.

Pewno gonił myślą. ubieo-łe lata. Przewijały się widno przed oczy~a duszy jego cudne obra\l:y, ubrane w ojczyste barwy, rodzinnym językiem przp.rnawiają.ce do serca... Marzył" on na jawie o tych niwltch
czarnoziemu, kędy biegał w chłopięcych latach ... Dziś widział on tam 'l'Szystkich sercu drogich... lecz przed oczyma swej wyobraźni tylko. Pobiegł tam myśl!)o, gdzie i
"ln0.la błą.kała si~ w tej chwili: - zaraz się
o tern przekonał'3ln. Kiedy bowiem cudny
obrazek domowej zagrody i rodzinnego
szczęścia migną t przed okiem mojej duszy,
łódź nasza ud0rzyła gwałtownie o jakiś Jwrzell podwodny. T9 mnie wyr~ło z zadl1my.
Taż pr7.yczyna musiała i Augusta otrzeź
wić;
podniósł bowiem głowę zwollla i zapytał mnie cicho:

- Jak to tam u nas teraz ładnie być ten czaI' rozlltny IV pl"zyrodzie, CZltl' wi.()~
musi?
senny, co zmysły upaja i kochać każe n[1,~
Te słowa były c1ahzym ciq,giem jego my- wet te zimna pótnocn-a kt-L\iny; ptynęliśmy daśli ...
lej gnani krwiożerczym instynktem czlowie~
-- Czyż może być gdzieś piękniej i szczę- ka któl"y dla swej pl"zyjemności gotów poświęśliwiej jak pośród swoich odpttrłem.
cić l"zeczy nftjpiękniejsze, któl"y dla zadowole. Wraśnie wprynęliśmy na jezioro. Ogrom nia siebie kOl'zysta z mirosnego z ltślepienia
jego majestatycznie piękny, a t.ak spok:oj - gtuszca, aby w chwili, gdy ten, clrż:}CJ rozny, a tak wspaniały, silne robił wl"a.tenie koszą., zwoŁuje lubi!- SW'b i r.1duje się już
na każdej duszy, która choć iskrę poety- grosem jej bl'zmiącym w oddali, bal"barzyń.
cznego miała w sobie usposobienia, która sieim wystl"zatem przeCliq,ć pasmo dni jego
choć odrobinę umiata odczuć to, co piękue i przygotować sobie n~zajutl'z smaczne~
i pl"awdziwe...
pieczyste z mięsa tego zapalonego kochanka.
Ciepło było jak w lecie. Ł'ldk·t nllsza
Bytbym sobie rozmyślat spokojnie, w re.
l
alno - i(balnym kiel"unku, pu,zcza.ią.c SIVitgnana czterema paramI ży as tych ra.mion,
lotem jaskółki sunę ta po gtn.dkim osrebl"zo- wolnie cugle f ,tnt,tzyi, gdyby nie Pl'zerw!tt toku moic\ myśli pLltkolvail.c, który
nym promie6.mi ksi ężyca wód prze~twol"z'l.
.
O t
. ś
ór
t·
ł
kiwaj 'ł c się na wdzyiltkie stl"ony, tt'a, 0ił mUle
• 3.1':1. pler,' cz
na rouy\va:" zlmue ono dosyć silnie w ramie a obudziwilZY ~ię rzekt
JezlOra, a Sl"ebl'zyst:\ bl"ózda, mby r,ma dl"ga- . ,
'
,
.
]:l.Ca, jaką. łódka zostll,wiabt Z? sobą., bty- I zICw'~Hc..
•
ł
"j"'
. lś'
I'
l
.
- Jak Wichę, UCiąłem chrap~usza, a pl"zez
szez !\, li; m l 1J onaml
mq,cycl l prze ewan·' ten czas uje Ila liąmy panie tego spory (lwl
1
cyc l SLe f a.
. k
t Z
I '[ b d .
Zawi;~t cieply, wonny wietl"zyk z za- gl
T :~ ,c lWI ę
~ l~;e!llYt )~:\ w Y4
t
chodu i oblat nas zapachem ~iosuy, aro- ce. :- t e. a.
';'Zlę l cie -; Z g;rl .t "l
wca e
matem tego życia nowego, dobywają.cego p~l~ keg~~ y Ok Y 0lk
. Dle o l".zec;-y
się z pq,czka' rozkwitłej brzozv
z tysia- t~ . Y
efllz l"~pe. ę : l zlmuo mUI(~ Ja,
ca kielichó\y skromnycl~ pierwiósnków i fi- kIes prz: eCla o po oścmc ~.
jołków wyolą.dajq,cych z pośród h'~w zie- Mlarem szczel"q, chęc - rzekłem leni.'
'"
wzią.ć z sob~ manijel<k:ę, ale fnt:1.lizlll c]wiał,
Przejrzyiltll wód taJia zmal'szczyla się, że ją pustą. zna.lazłem.
jakby gniewna, że śmiemy przerywl\ć jej
August oświadczył, że także nie wziq,ł li
spokój w tę noa cudną" świetlaną" wiosen· sob~ wódki, sądzą.c, że putkownik j ą3t
n'ł... A my, barbarzyńcy, nie zważając na w nil} zaopatrzony,
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S tudyjum jego o nlChu umyslowym od r. cnych usiłowalI i dążności wydawnictw wi- odpowiedniego swemu at!tnowi, a sądz~,
że już przecie nadeszła chwila, abyśmy nie
1864 powinno być wyczerpującem, bo nikt leilskich.
Henryk Elzenber{J.
grali dobrowolnie roli zacotAńców.
bliżej od niego ruchu tego nie śledził. Sam
też brał w nim udział niepośledni, jako
J. R.
współprRcownik i wspólrecl:Jktor tak żwa. - (Nadesłane). Nietylko za granicą, nIe
wej w swoim czasie prasy młodej, której
WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
l
w Warszawie, utworzyły się już odbezwątpienia był ozdobą. i podpoq. Doba
dawna
Towarzystwa opieki nad zwierzę
ta ruchu umysłowego tem ciekawszą. być
może, ile że z jej nastaniem drzemią.ce siZamiast powinszowań noworocznych zło tami. U nas dotq.d o tem nie pomylilallo, fi.
ły młode pozyskały możność wniesienia do żyli: dla tutejl!zej ochronki św. Kamilli: T. bJ:łoby do życzenin, iżby przynajmniej w
literatury, a przez to i do kraju, ożywczych Bordo rl!. 5, G. Lewy rs. 3; -- dla wyjąt ~laetach ludniejszych prowincyjonalnych,
soków postępu, opartego na myśli niepo- kowej nędzy: S. Stępniewski 1'8. 3, W. Za- ~ak np. w Łodzi, Petrokowie, Częstochowie
dlQgłej. Inna ruzprawa pana Chmielowskie- leski rl!. 3, H. Wojewódzki 1'8. 1: J. Mia- 1 t. p., gdzie je~t znaczniejszy ruch hancllogo: "Liberalizm i obl3kurantyzm na Litwie nowski re. 2, M. Dobnański 1'8. 1; -- na w~, towarzystwa. takie zaprowadzono. Ży
d.Zl w naszem mieście przeważnie trudniąc
i RllSi", ma nam podać epizod z walki o osady rolne: W. Hausbrandt re. L
światło. Do cennego zbioru książek wileń-- Z miasta. Zbliżył się karnawnł--chwi eI~ handlem, utrzymują kilkadziesi'łt par
skich, wejdzie Jeża: "Studyjum krytyczne In prze. młodzież nfl~zą. z upragnieniem koni, żywią je nędznie, nad siły pracą przeDad socyjalizmem i komllDizmem"; Wale- oczekiwana; o zabawach publicznych, ja- ciążają i nielit03ciwie biją. Widzimy to
ryi Marrene (MorzkowEkiej): ,,0 })rzes~dach kie dawniej nau:ą, miejacowość ożywialy, codziennie przy transportach produktów i
towarów przeprowadzanych z kolei i na
w wychowaniu"--i Jana, " K:nłowicza: "Po- dotą.d jakoś nie słychać.
kolej
i do młyna p!1l'owego. K~żdy się nad
radnik dla 08ób, wybierających książki dla
Nie myślimy wcale zachęcać nae>zej pudzieci i młodzieży. Sama wydawczyni 0- bliki do hucznych zabaw, bo cza.y nie po- biednemi zwierzętami lituje, a władza na
to obojętnie patrzy. Czyby więc nie było
głosi powieść "Zburzone gniazdo", oraz "Rzut temu: pierwsze potrzeby życia coraz droż
oka na hist09'ycZ1le i 8polec~lle polożenie J.·obiel". sze, a środki do ich zaspokojenia. z dniem na czasie, aby i u nas jaki taki pod tym
Kwestvja kobieca, najl'egularniej rozwijrt- każuym tl'udniejs:o;e, ~cale eię ku temu nie względem porządek zaprowadzono? 1). R.
jąca sfę w Stanach Zjednoczonych i w An- nadają; ale nie idzie zatem, abyśmy, zamglii, w ostatnich czasach występuje z pe- knięci jak ż?łwie w ~kor.u'pie, przebyli karl) Wsrsz. T01,.. opieki nan zwierzętami dzj&łal
wną, natarczywością we ]'rancyi, gdzie mo- nawał tnk, Jak przepędZIlIśmy czas ponu- ność swą, na cały haj rozszerza; o ile nawet wiemy
że w rzeczy samej położenie kobiet woła \ rej jesieni i owych niE/znośnych długich to i w naszem mieście liczy kilku członków, potrzeb~
O reformę pil~ą i gruntown~. Wpływ, ja- wieczorów..
.
..
.
ty~ko, ~b>: ci ):>yli czynniejsi i aby współdziałał"a z nikiego Frnncy,J!t na kontynent Europy wyMyślę WIęC, ze znajdą 1!lJę ochotmcy, któ- mI poheyJs, Jak to ma miejsca w Wltr8zawie. Wre.
d'
.
1_
b szeię ee d~ nAS, to j estelmy zdania, że dobra jest opiewierać nie przestała, powoduje obecnie I rzy się znJmą urzą zemem WleCZOl'Jf.ów, a y k& nad zWIerzętami tam, gdzie ii~ już zaklimatyzowazwiększone zajęcie się tą. kwestyją. N a- naszą rozdzieloną nl\ kółka i koteryjki pu- la opieka nad ludźmi.
wróceni~ się Dumas'a syna w kierunku blikę ku /lobie zbliży t: i ożywić, a. b~dź co
(Przyp. Red.).
wyzwolenia kobiet, list wystosowany do bądź, jest to konieczne dla. rodzin familij- W lesie :z:aj.bliższym n8!!1zego miasta,
niego przez E. Giral'dina (L'egale de nych, bo zaz1Hljgmia i zbliża ludzi do 1u- przy dr~dze bItej do miast:!. Wolborza prol'homme), gorącego zwolennika podniesienia dzi. oswflja mlodzież z mnnijernmi towarzy- wadząceJ, zbudowaną. była niegdyś kaplikobiety z nizkiego stanowieka, na które ją skierni, wytwarza niekiedy związki mntry- czkr." jak wieść niesie, na. pamiątkę pokotak nies1usznie strącono, d(maganie eię pra- monijrdne j czas miJ"j sehollzi. To w!!Izy- nanut Szwedów w 1'. 1656 miasto Piotrków
wa głosowania i t. d~- w&zystko to znpo- siko nie wymaga wi lkich ani kosztownych ob~ega~ących, gdzie prawdopodobnie znajwiada ustanie ciezy, jaka na czas pewien zacl!odów,-- oby tyJ] o panie nasze nzekły dUH Slę groby poległych, jak tego dowozapanowała "\>r tcm ::~' c}~'('aż:nem zag~(1nie- się wysb~nych tunJ, t, atlasów, koronek i dz:j. trzy nnsypowc TV lesie pultlieu..iunym
niu spoJecznem.
t. p. pJ'zyborów, n pomiędzy niemi, oby pagórki, obecnie zaroślami pokryte.
U nas kwestyja tu jest tylko kwc!'tyjf) uzy- star8ze i zamOŻIliE'jszc daly z óebie prq- . Knpliczkę tę czas zniszczył, lecz jest
akania wykl3ztałcenia i oc1powiE'clniej prac)'. khlCl--n " '1'zystko tl'1k 8ię ułożyć mote. że JUŻ odrestaurowanf); jeżeli jednak odnoN,ie mo~e ?y~ mowy o prawa~h, któr?,ch ltillim. kosztem . cza~ .mile. epędzimy. Tak wienie tego .dziejowego pomnika ma być
me posJadaJą. Jeszcze mężczy7Dl. Ale 1 w nam SIę pl'zynaJlllllleJ zdflJe; taką myślrzu- trwałe, powmno być wykonane staranzak.resir, "'!' j~kim s!ę u nas oh~'nca ~yz,,:o- camy:, a .r~ezię pu~ostawi"amy tym, którydl nicj, odpowiedniu do zn~0zenia pamiątki,
le~le kO?JCt, .le~t wlelc ~10 powled~('m:J. Są- to WIęceJ 1~tCl·.e8uJe.
. . Ido :vymagml czasu. i miej sca, tak licznie
dZlmy. ze w tej materyl Dlkt z wH;,h7ą od
Zl1~tl'zeghhysmy tylko, aby })oclobmc ,1nk letmą porą przez mleszklnlców miasta zwiopani OrzE'8zkowej powa~Q, l)l'Z~mówic nie w Ja(ach pGpl'zecl~ic~l uniknio~o roz.dwoj ~{l : dzanego; głównie zaś, należałoby kapliczkę
!Z~lola. U!alentowanu })lEaI'ka 7.Je?nnb ~o- CZ~I\~ ~'ytwarz~m~ Slf;) bst, ktore n~\JczęścIeJ tę pokryć blachą lub dachówką, obrazek
b1e u kobl.et, za swą wuJkg przf'.cnv kOleb z .pr?z~wczeg? zyCH!. po:vsta~ały, Dlepow~o!- św. Jana . w niej pomieszczony odnowić,
u~ośle.dzenJU, za8łuż~n.ą sympa~Y.lę. ~a~J: me JUZ przen~męly. DZI.ś kazc1y przyzWOJCle kratą druCJaną zamknąć i baryjel'ką otoczyć.
tez meplonną. nadz1E'Ję , że mkt gorlnYHilJ wychowany l dobrze SIę prowadzący czło- Mamy nadzieję, że sukcesorowie fundatood pi ~ knych czytelniczek, nic poprze za- wiek, ma pr:rwo należeć do towarzystwa rów tej pamiątki, pp. Gorczykowscy, oby-

-- A wzięliście też co przegryźć przy- mu to właśnie Jll.śkowski wskazał miejsce
najmniej, panie tego? - zapytał skwaszony gdzie tokąwisko miało się znajdować.
trochę pułkownik.
Było już około 2-ej po północy.
Znów okttzało się, żeśmy jeden na druPrzy wysiadaniu uczułem jakby powiew
giego liczyli, i jak to zwykle w t.kich 1'1\,- zimnego wiatru, który przejął mnie do ko!Zach bywa - przeliczyliśmy się. Zresztą. ści; chlód tego wiatru tłomaczyłem !!lobie tem,
nie było się czego niepokoić; mieliśmy prze- że nad ranem na świeżem powietrzu, zwycież nuznjutrz wrócić na śnindanie.
kle się chłód czuje.
Tak gawędząc i żm·tują.~ potrosze z zaZagłębialiśmy się w knieję· August profrasowanego, a więcej udającego zły hl1mor wadzą,c, szedł naprzód, za nim ja postępo
pułkownika, wesoło dojechaliśmy do wy- wałem, a pułkownik zamykał orszak.
sepki.
Wedle upewnień Augusta, mieliśmy przed
II.
~obą ~aJd'mni~j jeszcze pódł godziny tej przyJemneJ rogI, tego prze zierania się pośród
Wysepka, na którą. wylądowaliśmy, by-! poplą~anych gałęzi. Miejs?e, do którego
ła to wielka ]{ępa, zarosła dzikim, dzie,,-i-I dążylIśmy, leżało na drugIm końcu wyczym prawie lasem.
apy.
Tnm, pomiędzy olbrzvmich sosen i brzóz
Zaledwie kilkanaście zrobiliśmy kroków,
p-niami, krzewiły się cułe zOl'ośla drzewek gdy uczułem silny powiew wiatru, który
mniE'jszych i h;~ków powikłanych ze 80- w tejże chwili z~szumiał ponuro w kona~
bą, poplątanych tak, iż tworzy}y jedną. nie- rach ~rze~ bezhstnych. Oblał nns deszcz
przebit~ prawie gęstwiny śeianę, t!1mują.cą, strząśmęteJ .~ gał~ze~ :osy:
.
- Czy me uwazahśCle kIerunku tego WIaco chwlla kroki wędrowca.
To też nadko kto przedzierał się przez tru?- spy.tlll .mnie August.
tę knieję. Z drzewa nieużytkowano prawie;
- Zdaje SIę północny.
więc tylko myśliwi, !1 głównie włościanie
-- T? byłob7 dla nas zgubnem - rzekł
!Zastawinjący tlltaj sidła nu zwierzynę, po- po ~hWlh.-- WIatr P?łnoeny w tej pOl'zerobili t? i owdzie kilka ścieżynek.
to zlm~ za p~ł gO~zllly, z ~kompanijam~nWyslac1J'szy z łodzi, odprawiliśmy wiośla- tem śn~egow?J z?-wleru~hy l mrozu; choClaź
rzy ze statkiem do domu i zapuściliśmy ~el:a~ Clepł~ l kSIężyc SH~ tak do nas przysIę w las.
Jazme uśml€cha.
Zabje~ło miał p:'owadzić, świadom miej- Czyż to być może, aby... Tu przerwał
scowośCJ, gdyż tu już nieraz polował i je- moją mowę jeszcze silniejszy poryw wia-

I

tru. Hucząc.e jego t?hnienie przebiegło po
nad nasz:-I~1.l głowy l utonęło gdzieś w ła
su gę8tWllll€.
Dziwny chłód jakiś zmroził moje członki.
l
-: Pal'lowiel -- kl'zykną.ł szczękając z~
~aml J?ułkownik-za cl~wilę będziemy mieh zaWIeruchę, możeby Jako ...
. Resztę słów jego zagłuszył uragan wyjący z całą swą demoniczną. siłą. Wicherw!ł, gwizdał i ryczał z szaloną. wściekło
~C1ą ;

łoskot łamiących się O'ałęzi naślado

wał. o~ień rotowy pułkó'; wstępujących
w W?' bitwy, po~ród którego rozlegał się dl wi.

laml huk pękających ogromnych konarów i
o~brzymów lasu wywracających swe koror:m?y wystrzały jakiejś szatańskiej o,rtylery1.
Rnieja drżał~. w swych p.osad,ach, jakby
~alce z legIJo~e~ pOtępl€llCOW, nal!eł
llla.Ją.cych swym p1eklelnym wyciem las c.ały ...
SkOl~ystll,liśmy z chwili przerwy w tym
szturmIe szalonym, aby zamienić słów kilka w kwestyi dalszego postępowania. Nie..
podobn:l. było myśleć już o polowaniu.

w:

(d. ,. n.).
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watele naszego miasta, ezanują,c pamięć ni<Jmcy nietylko że się rozwielmożnili, ale
swych przodków, zają.ć się tem zechcą, zwła z upodobaniem chełpili się czcią, i sławą, paszcża, że to żadnych wielkich nakładów nie tentowanych zuawców!..
-wymaga ...
przez
Uznaj~c się dobrowolnie mówi "Gołos"- za jakąś niższą. rasę, stawaliśmy doX.:8_ VV_
- Mianowani radcami ubezpieczenia po- brodu8znie w pewnco'o rodzaju zależności
w iatu petrokowskiego: K. Biedermann; po- względem tych legendowy~h opiekunów na~
wiatu brzezińskiego:
GI'zędzica, L. Le- 8zeO'o losu i naszej cywilizacyi. Niemaro
Styczeń.
mański, P. Hel·kner.
ubi~gło czasu i upłynęło wody, zanim odDnia I. roku 1467, urodził się 'I'l' Kozienicach ZyS l Z' d
,yażyliśmy się zwątpić w to specyficzne po- gmunt I. kr61 polski, z ojca Kazimierza Jagiellonowil ·
-P Posiedzenia
Iw eJne ~l u Jaz owego
córki Alsrannict ~o Ui\1WeÓW L.. N'lestety l. dO tegll re- cza kr61n. i z matki Elżbi"t1 Ausrr"J'aczki,
J,
k
k
11
1881
W
etl'o owie W 1'.
, (a spraw rybrechta cesarza. nKronika Bielskiego, Stryjkows kieminalnych odbywać się będą: w styczniu zultatu nie przyszliśmy sami, wlasnym 1'0 - gon.
W środę cI. 7 (19); w lutym we czwartek zumem-ale na zasadz1e wskazówek owego
Dnia 2, roku 1235, Grzegorz IX papież, w Witerbie
d
. d . l l l 2 zoniłeO'o zachodu '1 ... gdzie niemiec odda- potwierdzir nadanie ziemi DobrzYllskiej krzyżakom,
5)
. 3 (1 k; W marcu w pome Zll1e \: c.
""'.JUŻ'" zostal umcestwlOny.
..
Z gotowat~ tam uczynione przez Konrada ksi"ż~cia
lllu~owiecki0e:o,
kt6.
, ci d 1 (13)
wna
... ~
~
(14)
; w wletnm w sro ę·
; w ma.
k
. ry ich do Prus wezwał. "Codex Diplomaticul Regni
ju w pi~tek d. 1 (13); W czerwcu w poni .. on sobie taki los własnym nieta tern l Poloniae".
dzialek d. 1 (13); w lipcu w środę d. 1 (13); aroO'ancyją. Znamy go już na wylot: przyDnia 3, roku 1601, zwycięztwo otrzymft.ne nad szweus~czał,
że
l)ozyskawszy 5 mi.lijardów, stał: darni u Karkusft., pOLI wodzem Wl'l\nglem przez Dębiń,
d
(
3)
P
w sierpniu w sobotę . l 1 ; we wrzeCI
skic!"o i Wincentego Wojnę. nKrouika Gwft.gnina".
śniu wc wtorek d. l (13); w październiku się wszechwhdnym panem śWIata... " lerBnia 4, roku 1663, zwycięztwo Stefana Czal'llieckieW pif!tek d. 2 (14); w listopadzie w ponie- chez la femlUc"-tlomaczyć należy teraz "da go nad wojskiem Zaporoskim pod Staryninem. n
Ko działek d.2 (14); w g'L'Udniu we wtorek d. steckt ein Dputsche".
chowski Climactericlt".
.
. , .,
.
Dnia 5, rokll 1663. Bycholl" przez Moskwę zdobyty,
1 (13).
_ W Jednym ze ZJazdow
pokOJU, przez Jana Kazimierza kr61a odzyskauy. nKochow- Teatr. VV ciągu ubie.głego tygodnin. przy rozpoznawaniu sprn.wy sukcesyjnej, Iskin. ,
,
,
.
powtórzono na naszej sceme: w niedzielę prezydujQ.cv znpvtftł obrol1cy:- jak pat'tl!ki , Dll1a 6, roku Y,73, seJ~ plennzy k?nwokacYI,z~07
d · 26
b
k
d'
P
"
. '-1
"
, l l
k
.
. zouy IV \YlI.rszawlC w czasIe bezkr610wla, po ŚmIerCI
mit' -go . m. orne YJę " apa, ,V' po- klijent J.ll'og nalJyw~ c sc Je( ę I!U cesYJną l Zygmuntft. Augusta. nBielski. Volumina Legum n.
niedział'em operę "Boccacio" i we wtorek mieszać eię w stosunki familijne? Obrol'loa
Dnia 7, roku 14,59, zjazd lV Łueku Zygmllllta ceSRoperę "Ksią,żą.tko".
I odpowiedział: mógr nabyć, bo jako pelnole- rZ3, Władysla\'1'8. Jagiełły króla, i Witołda książęcia,
't'
. 'est ogl'anl'czon v \V 11żyCI'U IH'aw litewskiego. nBidski".
" pet ro kows k"lej.
m, '1me chJ
J
D nu\
' 8, 1'0 ku 175S, lllwestyturR
'
- Wypa dk 'I w gu b
ernll
(G S d)
1, l10 IdK aro l Do syna,
Pożary z przyczyn niewiadomych:
CyWI ny .
. ą·
Augusta III króla, na księstwo kurlan(hkie. nMann skrypt. Dzieje Królestwa Polskiego",
- Biblijografija. Zwracamy uwagę czyD'lia 9, roku 1433, Przywileje i llft.dania WładysIa- Dnia 27 listop. spalił się dom l stodoła we wsi Korablew pow. laskiego, za- telników· naszych, na wybór poetów pol- Wft. Jagielly króla, w Jedlnie uczynione, spisane i po~sekul'owane na 300 1'11., oraz ruchomości skich w przpślicznej edycyi lwowsk~?.J AI- twierdzone w Krakowie. nKronik3 Kromera. Vol. Lena 200 rs.
t~nberga (b. Richtera) p. t. "Antologlla pol- gum".
- Dnia 30 listop. we wsi Goślinka pow. ska," z ilustntcyjlLmi Andriolego, Bmndrawskiego, spalił się dom i dwie stodoły, ta, KO!l'!aka i Lessera; jak również na
ubezpieczone na 300 rB., ruchomości spali- l'ozrywkidziecinne nakładem księgarni
LISTY Z POWIATÓW.
lo się na 100 1'8.
F. Jędl'zejewicza, wmUug metod.v F. Froe- Dnia 4 ~rudnia we wsi Łaznowska bla p. t. "Roboty z grochn", "Wyszywa"-ola pow. b1'zezióskiego, spalił się dom i nilt" i "Koszykarstw')".
I
Łódź 13 grud. 1880 r.
stodoła, ubezpieczone na 2501's., ruchomo.
,
Bci na 250 1'8.
Przybywa od no~ego ro~u nowe pISI~O I Życie obyczajowe. _ Zepsucie się maszyny. _ Poro- Dnia 6 grudnitt w gminie SzycHów, luclo~e "G-n.zot:!.. ś\VJą.teczn~. RedakcYJ~,
żenie robotnik6w.
na fol warku Belzatka pow. petrokowskie- której przew?<ll1L cz y zusl uz?ny młodyk p~-1 Smutno jest dopmwdy kronikarzowi nogo, spaliły lię 3 stodoły i śpichlel'z, ubez- earz lu_dowy ~ pe.dagog, prOSI w prospe CIe tować fakta z życia, ujemne i wstrętnc, ala
.
2710
1
ś .
l'ł
o zal)lSVW'l111H SIę lJl'onumeratorow oraz o
.
.
.'
N"10 WIem, ezy Sl~
.
pIeczone na
1'6., ruc lOmo Ci spa lO"
'. 'd
k' l" Z'. t t
ommq,0 lch meplldobmt.
.
14 "'00 '
z:1Chęcallltl o t.ego wszyst IC l .
ww en I
.
.
l
"
l' k
SIę 11:.'1, .-' { rtj. .
.
'
' , . " , tk' I
l t' _ I u nas- znn.JdZle c l'ugw mIasto, ta (mz o sto.
- Dma 7 grudllla w m. ŁodZI, spaliła dotyczy m:1 S,I~ IOZUllllec :v~zy. IC'i' l >: o jace pod wzO'lodem moralności, jak Łódź.
się fabl'yk:.t llrci, zaasekurowana na 57,342 rym In:7. y szłośc nasz?~~o. wlleJ~lncgo ue u, a - Kury jer \Va.l'szawski" niedu,.,.no ubolezatem
l pomyś noś c JU'aJu ezy na, sercu.
"nad
. . mnożącelUl' "
rs., 1'UCIwmo Ś CI• na 18, 000 ri!o
< . ,
wat
SIę CIą.O' Ie w W al'szaZ podI?alenia: .
. ~,."
_ Pod redakcYJ~ pp. B. Z~~towiczfl: i~. wi,? kl'?,dzieżami ~ oszustwa~i;- a~~ gdybJ:'
- Dma 15 h8~Op. we ~SI .I\.uzmczka n7.iewulskic~(), ma wycho~lzlC. llPamlętmk "h.urYJel'" zech?Ial zapuścl~ sWOJ ~okoh
pow. częstochowsklego, spahł SI~ ~lolU za- FizvjooTnn.cznv", dzielo obeJmuJllce Spost1>ze- 1WZl'ok w zaulkl naszego miasta, ktol'ych
asckUl:owany nn, 200 rs.? ru?hO~UOSCI na 150 żeni~; n~d /J1,zyl:odą nas=ego krojn. Zadaniem ciemności, stojąca. na skraju .horyzontl~ la1'/1., wmn! w p(~dpalenm lll~wmdo~y.
takmyego, jak znpowiadn. świeżo wy(~an}~ h.wnia, nie jest w stanie roz?Ja,6, P~'zYJ,rzał
- Dma 26. llstop. w~ ws: Dm(>lll~l po~y. prospekt, jest: przynieść nasze~u ~1'aJowl SH~ .1',ozry~vkom ~::Lszych rzez~llllOs~kow l l'~
nowol'aclomslnego, spah} SIę dom l dl'ilC I takrJ' k()l'zy~ó, jaką. przynoszą. Galic~I "SpJ'a- bUSIOW l przelllknQ.l w taJe~11lce .ŁOtl.ZI,
stodo~y, zaaS~klll'OWana na 250 1'8., w pod-I wozdauia Komisyi Piz'yjogl'afic~neJ kra~o- któ~'e c~ęsto po~ost.a.l.l1 p~'aw<lzlwcml taJ epalenIU 'Q0c1eJ~'z~ny H. H.
.
'
wskiej". Redakc'yj~ ma zapewlllone WllpO~- mlllcaml dla POllCYI l .ŚWIata: _ zttplakałby
- DnIa 2b hstop. na. foh."ark~ vVu1.llek pracownictwo prll\yi: wszystkich pl'zyrodn~- nad stanem, na.szego gr.odu.
,
pow. 1I0w.oradomskwgo, spalIły: SIę 3 stod,o: ków nasz,ch. Rocznik ohejmować będzlC I RozbestwlCllle, gl'unlCZl!Ce ze ~WHlrj;ę~o
ły, nbezpJecz~nc na 2,900 rs. ~ ru~hol~lOSCI 30 al'kus;y druku i oddany zostanie do rąk ścią w niż;;zych warst,,:ach, panuje do mena 800 1'8., wmny w podpalenIU męwlado- czyte1nikó'w w pierwszej polowie przyszJe- opisania; powodem: PIJ_~uSt~o, :t czę~to ~ę
my.
.
. . go roku, za cenI? l·S. 5.- Adres: Podwal dza, - bra~ rouot}~. t\~edzll·b l )?oUledzl~-- Dma 8 grud: w m. ŁodZI, ~ s~lepIe :\~ 2.
lek-to dme, w ktore WIększa cz~sc robotm.
kupca Borucha Zllbe1'be1'ga, spah[ SIę toków wlóczą.c się z szynku do szynku, przewal' perkalowo y uhez.pieczony ,na 5,000 1'6 .
- "Niwy" zeszyt 144 za drugą połowę b. m. wy- pij' a' c~\lotyg.odnio.wy.
za. ro.bek, zaI,)omina~
l
B Z
szedł '" dmku i zawiera:
~
l k
10 d
W podpa e.m,u .1 .eJl'zany . CJ.
"Projekt ustawy o pożyczkach n~ m~lijo~acyje,~ oraz ją,c O glodneJ żome l dZleCIacl, tOl'~ POWypac11n SmIel'Cl:
jeO'o motywn z przcdmow:j, rcdakcYI n:t\lwy .- "Z Ko- zostawione własnemu
przemysłowI, ca.
- Dnia 29 listop. w kolonii Pawłów lo~yi" liaty'profes, Stan. Tal'llo:vskiego (doko{~, ). - lemi dniami włóczą. się po ulicach, że
pow. pet1'okowl'!kiego, 2-letnia (lziewczynka "w aprD,\Yie Judu wiejskie~o I, Potr3eby ,e.kol:o~lcz,ne: brząc, lub upalrują.c sobie zdobyczy, i tym
.
k
.
b c1
przez J, Jele11skiego.- "Goethe, Byrou I MICklC\VlCZ
.
l l
1:
~ ł oścmńs ~ pozo~taw~ona ez ozoru znpa- przez Edw, Lubo\1'skiogo (dokońcume). ,_ "Sprll.w! sposobem ćwicz~c, Się z~ lU .oc U W Z 0lił:t na sobIe odZIeż l z otrzymanych ran biożace v.n napisał Bogumił Mir. - "M.ęsnnllly h- tlziejskiem rzemlOsie, stfł,Jf} SIę potem wyumarła.
terac"ko-artYityczne XUI," prJez Lit\1'osa. - "Ruch tl'a\~nemi oszustami. _ pbgą. spoleczeń- Dnia 1 grud. we Wl!l Chodniew. pow. literacko·uuukowy: 1) Wielkft. rodzill3 w wielkim na- stWtt. :y(ą,dea to pOllO i wielce filantropij:
.
1
ś
.
,
k
d
rodzie
p. Ludvrika Piotra Leliwęj 2) Gambett&, stud'
.
raws k"iego, 4- l etDIa W O Clan! a ZlCwczy- dyjum z dziej6w współczemych Francyi~ vre:118, doku- na myśl: zają.ć się zIećnll, OpLlszc;;oneml
na, pozostawiona bez nadzoru, zapaliwszy mentów ul'>ędo'~ych, ua.jnows"ych pllbhknc1J l hcz- pl'zez rodziców i poprowadzić jo (hogą UlOna sobie odzież, umarfa z ran.
uych notatek, przez J. K. Conin-Piotr?wsk:iegoj i a) ralności, by nie wstępownły w ślady swych
- Dnin. 4 grud. we wsi ICozuby pow. Nauka o ' ..ycholVft.niu p. AleksIllldra Ba.m'l\, prz~k!,ad oJ'ców; ale kiedyż nasz projekt 'IV rzeczy~
·
ł
.
k
d'
Itngielsk:iego, pomnożony Brozdzlalcm
o wykładZIe Jg- wistość si" zamieni ,r...
laskiego,
4- lotUla w 'o!CIańs It zlCwczyna zzyklt
.
polskiego, ocenił R. ,n
'i
umarła z ran od poparzenia.
Tvmczasem dziej'ł si~ rzeczy, które Ja- Dnia 4 grud. na 157-cj wiorście ~ro- nPrzeglądu Techniczny" zeszyt XII wyszedł z dru- sno 'dowodzą, że człowiek I!topniowo tra. W
W' d
. d
t
. ku i ZDowicl'l\:
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•
k
gi żelaznej
ar.- le. lmę zy e aCYJaml
"Nat1chmiastowy rozd.iał pary w maszynl.ch 8y8to- cą.cy moralność, staje Sl~ w OllCU gOl'BZYJ?
Gorzkowice i Kamińsk, dróżnik Grzeg~rz mu Sękowskicgo", przez A. Sękow~kiego. - ,,0 roz- od zwierzęcia! Tak: bo czyż cZQste ~,~b?J
Gnyp, nu.jący 30 lat wieku, został zabIty kładltniu się ciśniefl na osi parowozu" prz,ez A. Ostl'ze- stwa, kL'aclzieże, oszus'wa, a bardzI0J J eIliewskiogo. - "Tor i sZylla>' ((lok:ończome). przez R. szcze-llltstwienie sig barba l'z:w<ki e nall ofia~
Przez I)ocią.g pas:1żel'ski.
GOlltkowskiego. - "Przegląd kongres6w, wysta."., kOIl"
ł
.,.. 324
..
b J km.6w i t. p.n - Krytyk:!. i biblijograftja". - Kro- rami po7.walają,jeszcze powatplewac o zupe Gł "
" O os
W i.'!
'_ przyznaje;. ze "y nik3 bieżII;ca,"
nem' zdemoralizowaniu u ll;l.S niższych kla;s?
Ras,.n fZ~s to .mo ta~. odle~ly, bl'led.f c~a
Czyż stróż usilujQcy oclstmszych mbusió w.
,osYJa
Il)ya.
,~ftJPbewn.1eJ,s~~,
zSe
tezk'
memte
w
c1obiemją.cych si~ do sklepu i zamol'dowa~
me ma ( a mej .Z aWMl!ta.
lUl lem ego,
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ny pl'zez nich czterdziestoma przeszło uderzeniami :nożów, i mnóstwo podobnych zb~o
dni których nie przytaczam, są. popełma
be przoz tych, którzy m~j, choć O.dl·o~inę
ludzkości? .. To też w mDlej ludne l wldne
ozielllice miasta tylko wielka potrzeba sd~
la zapędzić, pod paniczn.ym sil'Rchem znaJdującego się mieszkańca; liczne tylko .lIm~
torki nocnych przechadzek, . od~naczILJ~ .elę
chwalebną, ochotą, męztwa l, me zwazaJąc
:na. niebezpieczeństwo, roją. się nocną. porą.
po wszystkich ulicach Ło.dzi...
.
.
Żeb)ście mnie łaskaw l czyt.e1mc:r me posądzili, że jestem szp~rnczem lud~klCh zdrożności na zakończeme podam fakt dowo.
azą,cy: że i w ~odzi nie b~'ak ,?czc?wych
ludzi: w tych dma.ch np. w Jednej z fa.bryk
p. Szajblel'a, uległa zepsuciu maszyna, skutkiem czego przeszło l,200 robotników pozostało na parę tygodni bez ro.boty; jedna.k:
że p. Szajbler, znany ze swej ue:ZC~WOŚCI. l
pieczołowitości o swych robotmkow, me
przestał wypłacać fabrykantom pieniędzy,
które przedtem zarl\.bi~li, do ~hwili, w której maezyna znów me będZIe w ruch puMr. Gl.
azczona.

Z powiatu la8klego.
Rabusie schwytani. Loteryja klasyczna.
ktorzy. - Fułapka.

Kole-

N.

stawiołlych u siebie biletów, za _pośredni
ctwem faktorów, którzy n:J. wszystkie strony zaofiarowują takowe rdo nabycia. Pozostawienie bowiem biletów w piątej
klaliie już jest ryzykownem, choci8Ż i w tej
kIMie je15zcze pewny odsetek pozostaWIają, Bobie,
mają.c nadzieję wygrania
w pierW8tyclt drdaclt odbywającego się cią
gnienia. 5-ej kl/lsy. Ponieważ zawsze pewna część wykupionych biletów wyl080wanlł
w tej klasie zostanie, potrafią, jeszcze obietnicami wygranych, w ostatnich dniach cią
gnienia, znchęcić wł'a.ścicieli wylosowanych
biletów do nabycia od nich pozostałych
Okazuje się ztą.o, że cała korzyść grania
w loteryję, bez żadnego ryzyka, pozostaje
lię nR stronie kilkunastu kolektorów; im
też w ostatnich czasach dostał:l się znaczna
czę~ć większych wygranych; nie zada walniając się tern jednak, przy wypłacie wylosowanych wygranych, potrą,cają. sobie zamiast przyznanych im prawem 16 procent20 procentów! 1).

o

l)
ile potrącanie sobie wyższego od wygranych Bum
pl'OCłlUtu,
jeMt istotnie bezprawneJ!D nadużyciem, o tyle cała manipulacyj a .przedaży bilet6w jut tylko jawnem i powsZ8chnem dziś wyzylkiw/lniem tych, kt6rzy:
albo 8~ tak .aiwni, żO ?tle WIl'dtqc o nicz8m, wyzyski"
wać silt dają- albo tak słabi, że 8i~ nie umieją oprnd
}lokulie wygranej, choć wied:q, że są wy:lyskiwllni.
(Przyp. Red.)

- Położenie gabinelu G!adstcna etaje się coraz
JdopotliwlZe i bardzo być możc, iż zebrać sil;l m~jący
za tydzień parlament, sprowadzi jego upadek, a przynajmniej częściową. zmianl;l. W Afryce rozpoczęła sili
wojna pomiędzy anglikami i boerami, kt6l"ZY ogłasza
ją nicu,leżność rzeczypospolitej Transwaalskiej; waika
ta rozpoczęta si~ por3tką wojsk angielskich na drodze do Pretoryi. Tymczasem gabinet Gladstona musi
wydać 30,000 żołnierzy do Irlandyi, gdzie panowanie
królowej Wiktoryl jest już tylko nominalne i gdzie
właściwie włada liga krajow3. Blizki upadek p. Gladstona prawdopodobnym jest jeszcze z powodu zupełne
go niepowodzenia jego polityki wschodniej, ośmicszo
nej demonstracyi flot, niepowodzenia propozycyi zaj\lcia Smyrny i wytrącenia przez Francyję z rąk Anglii
berla przewodni~twa w kwestyi greckiej.
(GlU. Pol.).
- Przebiegły sułtan. Dzienniki wiedeńskie opowiedziały w tych dniach rozczlłlając~ historyję o mal'okańskim suItanie Sidi Muley Hailsanie, kt6ry chcąc,
po ostAtniej wojuie domowej, zredukować rozchody
p3ństwowe, dla kraju uczynił ofiarę: harem sw6j
zmniejszył z 400 kobict do dwustu. Marokańczyey
wielce byli wzruszeni tą skromnością swego wJadcy, i
gdy przed kilku dnis.mi wyjechał konno do meczetu
w swej rezydencyi, Fezie, stał się przedmiotem g0l'lł
cych owacyj . O ile z jednej strony zasługuje na uznanie gotow_ość do ofiar marokaiJskiego monarchy, o
tyle z d.rugiej, wi~kszą należy cześć oddać jego....
prs.biegłości. Poczciwiec ten zatuymał mlede kobiety, ale tem zapewnił sobie tylko jedną konyść; druga-pole~a na tem, że się pozbył
Itarych, trzcciaże m6gł je podzielić między swych oficer6w, którzy
poczytAli to lobie za wielki Z!U~czyt, i czwarta - te
ZA8ZC~yl 'en okupili dość zlIacanem potrąceniem ~ swego żoldu. Cztery te manipul3cyje, kt61'e jemn tylko
zysk przyniosły, zjednały dobre!llu sułtanowi popularność i czeŚĆ u ludu, który widzi w nim męczennika.
Czasami nieźle wcale być męczennikiem!

- Porwanie dziecka przez cygan6w. Gazeta .Miń.kie Wiadomości Gubernijalne" donosi o następującym
wypadku, ze wszech miar zasługującym, by na niego
"ład za zwr6ciła uwagę·
Przed dziesięciu muiej więcej laty, zginęła w Moi zyrze 4-1etnia córka żyda Gołubovra, z ulicy. Strata
ta di .. l'ouzicuw byla okropną.
Na pOBzukiwl!nia za
uzicrk;cm. Golnbow straci l prawic caly sw6j majątek,
o
stawleme waronk6w.
.
a mimo to dzieckn nie zunleziouo. Uważano je wrebiona została propozycyj a nabycia owego
- Pa~lU. Dobro'lO.krem1! w Petersl!Ul·gn. Ser- Izcie zn zupeluie stracone. Naglc, calkiem niespotowaru, dał znać o tern wójtowi gminy dcczne dZIękI. ~~zekuJe.my:
.
dzianie, przychodzi do nich z zagrallicy wiadomość, że
Bujno, a n:.\Stępnie śledztwo sądowe wy- r. - Panu Lewan~0u.skteJ.',.u 1? Kob!elac;,~ ll'laIIJch, c6rka ich żyje i znajduje sie w miastcczku Stryju w
ł h
l
Ó
Ządany arkusz pOWIeścI "Thjemmczy ~ałac raczy sza- Galicyi, u żyda na~wiskicDl Wolski.
kryło i pozosta yc czterec l eprawc w ra- n~wny pan odenrać od p. Ruszkowsklego w RftdomMatha natychmiast uc1llje się c10 Stryja i w istocie
bunku. Towar skradziony w połowie dotąd sku. P
. .
SI .
k'
C:;'k li O b
znajdUje tam curke; obecnie dziewczyna ta liczy okoodzyskany. Ofiary napadu znajdują. l5ię przy
~Ol~,' OJa?I~V'S umm w ,am ae ". 50 ~ mo- lo l fi-u lat ,·;icku.tyciu i nie grozi im niebezpieczeńsf.wo_
g~ca udzIehe. nam z~?~nych dan:rch ob~cDle :",YJechaWcdlug jej opowiadalI: zostala ('na pOl"lvana przez
w ła, ~koro. tylko pOWIOCI, 2S tydZIeń, RJe omIeszkamy cygAnkę i w półtora roku potem sprzedana w Białej
Jakkol wiek J'uź raz w "Tygodniu"
~
zawlac10mlć
l'
. k"lej wł'"
' cyr ...
,- u W·J1, teroWI..
. t Ł d .
d' t
. p., -d-' k'
D
.'
,
"
gil lCyJS
aSCJClel
OWJ
k orespon dencJl· z mlas
a o Zł, prze mlO . - Pa~u . l .• e. ~tec. lmm ~ ..lI aUle.. Z napYlę:
U tego dziewczynka uczyla się g'runastyki i woUynadużycia kolektorów był podniesiony, gdy kszi ~hęCH1 plQ$lmy J, pIszemy SIę zupełll1e na PafiskI żerstwa, a za nieudolność lub niczr~ 'ZllOŚĆ biro ją, dyjednakże nadużycie to nie zmniejsza się, pog ą·
' ..
,'.
. .
.
. p scyplin:j, rzemicnnq. zaopatrzoną nil kO{lcuch w ołowia'1
ł ć R d k . k'lk
d
-. Pam Ce• . 01us.eclccJ tl Pl({ume . .~lenUmel!n , ue gałki i bardzo często zrkuwano w J:lflcuch. Od tepostanowl 'em przes a
e a CyI l a. po ~a I l 1.1 kw. nowcgo 1881 roku, ouebrahsmy; zlllegll I go rodzaju kar\". rlziewczyub ba,.dzo często chorowa.
tym względem uwag.
Je~nak Jeszcze przedplata za kwartaly: III l N roku la. Skoro nakoniec nauc~yl!l. się już wszystkiego i moUznanym jest pewnikiem, że wszystkie ubIegI ego.
gla brać udział w przedst"'l'ieniach, rozpoczęła podr6wogóle 10tCl'yje są, szkodliwe ella spoleczońżować z trupą, Wintera po różnych miastaclL Była
l!!hVl'.
Wiadom!!- rzeczą. powszechnie jest,
w Moskwie, Petersburgu i innych miastach Rosyi, a
ŻO kolektornmi loteryi klasycznej w KróleROZMAITOSCI.
nakoniec za granicą· N,t afiszach Winter nazywał ją,
.
I swoją c6rką, Franciszką, "\Vinter. O ojczyzll;e swojej
stwie, z ma]emi wyjątkami, są. przeważme
nic nie wiedzia.la, pamiętala tylko, że jest żyd6wką,
starozakonni, któ1'zy knżc1:} instytucyję pol' że ma gdzieś rodzic6w, brnci i siostry, za kt6remi e.iątmBą wyzyskać na swą korzycić. Tak «iQ mn.
.
. gle plakala.
. l
.
. -. O sla~i~ o~ecnym kw?Slyi greckiej potwl.erdz3H
Będąc we Lwowie, trawiona tęsknotą i okn1tnem
l'zecz l z oterYJą·
etf1 WJ~domosC1, ze wszystkIe mocarstwa przYJl;lI:r ~v obcjściem się wlaścicielfl, postanowiła uciec, choć nie
Loteryja. klasyczna. u nns dzjeli się na. 5 za.sadzle P?ufną propozycyję fJ"a','cuzką. rozstrzyg~lę~la wieclziala dokąd i gdzie. Podczas reprezentacyi, poklas; biorą.cy do klasy 5-tej bilet loteryjny, tCJ bveS~yl. za pomocą s.ądu rozJemc~ego eurOP?Jskle- trafila uniknąć uwagi Wintera i nie zdolawszy zmienić
opłacn. nnleżnoś6 przypadającą. za takowy go. Du~o Jedn~k uplyme czasu, zalllm wszystkIe for- kostiumu, prosto z budy hecarskiej uciekln do lam,
.
t
.
.
maInoścI, 7.filnt.wlO~e. zostan.ą...
,
.
. gdzie w okropuym strachu przep9dzila całą, noc. Ra· 5 kI
za 'wszyst k Je
as, pomImo ego, ze nIe
Wogole ~.,enlllkl wyrazaj~ Ilę doś~ p~symlst!czllle no spostrzegł ją żandarm, kt6ry uproszony od,vi6zł ją
posiadał tllkowego w 4-ch klasach pierw- o losach proJ.e~to~allego l'ozJeIllstwa, l. me Wl"~zą mu do wsi Lubliny do pewnego żyda, ten zaś odwi6zł ją do
I!zych (poprzednich). Kolektorzy, otrzyma- po:",oclzema, .Jcz.eh mocarstwa me. zdoJaJą ~kl?lllć.Tur- Stl'yja, Tutaj zająl się nią. bardzo gorliwie żyd Wolwszy do klasy l-ej pown~. oznaczoną, ilość Cyl do ustąplema I{rety, a. Grecyl do. przYJęma tej wy ski. i za pośrednictwem oglosze{l po dziennikach i zabiletów z główneJ' dVl'ekcyi, wyprzedaJ' ą, z Sp! w .zl\illlllD .za cz~ś.ć Epll"U. W kazdym razie Fra,:- wiadomienia rabin6w, zdołaj odszukać jej rodzic6w.
'_
1
.; -~ ,
•
•
cYJ~, Jak lJOWla~a Wledeńsk~ "Preise", propozycYJ~
Wedlug jej sł6w, "\.Vinter ma jeszcze;; osób obotych za\edwIC
częsc pu~hcznoŚ~l, ~ po- rozjemstwa WyŚWiadczy Grecyl rzetelną prz:yslugę, g.elyz jej pIci, w tt)n sam spos6b nabytych i tak samo trazostałe '/10 CZęsCI zatrzymuJą dla. sIebl", 0- rokowa~lIa. dyplomatyczn,c w tym p~'zedmlOcle .zajmą ktowanych jak ona. Cygauie nn każc1c Jego żądanie
świadczajac zgłaszajacym się po kupno bi- pru'ę ml~sl~cy czas~l, ktm·ego. GrecJJa potrzebuje na dostawiają mu dzieci.
t',:,
,- l
A
. uzupelmcme uzbroJeil. Ks. ~smarck także chcQ prze,
. ,. . ; .
1itoW. ze są J1~Z W8Z'yS IC1~ 7 OZJ17 .<.el.atle.
z~~ wlec rozwią.zr.nic kwestyi greckiej i projekt francuzki
tem pozostawl\vszy sobIC tak zn!lcznr). częsc w tym celu popiera.
biletów, trzyD1njf! takowe l}l'zez klM!? 1, :2, I . ~miany, jakie .w ciąg~. ~rzysz!J:ch ~i~ku miesię.cy ,
NOTATKI POPULARNO-NAUKOWE
.3 j 4-tn maja c wszelkie szanse wy"ral1ia, ~aJśc mogą. W rządzlc An~ln.' g.dzle~ndzleJ, c1oradzaJą,
•
. . ' • T l' '4
_ czekiwanie.
Jak się zdaJ c, kanclerZOWI JlleJT~"Cklemu ostrożne wyW pIel WSZ} c l
-c JI kI tlsac ll. W'10l U ~,.'
",llłJą.
praktyczne.
cych w loteryją. urzą.dza swoje życie tak,
Grecyja tymczasem wciąż się zbroi i czyni takie
jż .pomieszcza w budżecie s\vych dochodów, I przyg?towania, ja.k gdy~y l'Ząd ateński IIliał przokonajako nnjważniejszą, pozycyję, wygran1} 10- me, ze tylko wOjna sp Ol' grecko-tureckI rozstrzygnąć
teryjną, i wbrew wyrzeczeniu, podobno Fry· może.
Konie poszczące. Dla prz~konania się, o ile koń
deryka Wielkiego, że ka.żdemu przcznaczo- W Wiedniu .zwracają baczną uwag\) na ciągłe wytrzymaJym jest na gJ6d i pragnienie w razach na~
uzbrojenia Włoch. Komitet obrony krajowej pOiltano- przyklAch oblężenia, przeprowadzono przed kilku laty
nem jest wygrać w.ielki los na loteryi, ale wił założyć obóz oszarlCowany w Piemoncie pod Go· szereg prób w Paryżu. Doświadczenia te wykazały:
nie każdy tego doczeka, wielu grających ressio, gdyż to jcst punkt strategicgny bardzo ważny. l) że koń dwadzieścia pięć dni wytrzymać może bez
ma błogą, nadzieję doczekania tego wielkie- Minister wojny, jenerał Milan zalecił radzie minist. żaduego stalego pożywienia, jeżeli ma poddOBtatkiem
. k
ryjalnej buc10wanie kolei żelaznej z Cewy do Ormm, dobrej wody. 2) Bez wody tylko pi~ć dni obywać sit
l . li" ś . t Zt d t t k'
go d a Sle le Wlę u.
ą,
o a l ZWlę 8Z0- kt6rej konieczność uznał także ministcr robót publi- może. 3) Jeżeli koń dostaje karm obfity przez dni
ny popyt na. bilety lotel'yjne, na który to cznych. Tocz!! się narady o ufortyfikowaniu Werony, dziesi~ć, ale nie jest dostatecznie pojony, wtedy dnia
popyt liczą.c kolektorzy, nic nie ryzykuj~c w kt6rej ma być sklad broni i amunicyi na przypa- jedynastego nie przeżywa. Kań nie pojony wcale pnez
zatrzymują
bilety nie rozprzedane aż do dek wojny między Włochami i Amtryją, przy pono- trzy doby, na czwarty dzieii wypił 15 garncy wody w
li-tej klasy. Dopiero z nastąpić mającem wienin si\) wojny wlIchodllicj.
ciągu 3-ch minut. Inny koń, kt6q przez dni 12 nie
•
Rząd rosyjski życzy sobie, aby przy utwarzaniu dOltał żadnego stałego pokaJ'mu, 12-go dnia był w itaciągnieniem w klasie 5-eJ, zaczyna się ag"i- konsulatu w Kn.kowie, konsulem był poddany ros yj -\ nie pomimo tego pociągnąć ci~żal' prawie 7 centllar6w
tacyj;J., Illajj:}CIt nit celu pozbycie się pozo- ski.
(Gaz. PoJ.)
wyno8z~cy.

Sprawcy rabunku dokonanego na kupcuch Zelowa W liczbie 6-u, zostali wykryei
LISTY OD REDAKOYJ.
. h
. k
Z
i ujęci; dwaj z mc są, to mlesz ańcy elowa, a pozostali czterej ze wsi okolicznych.
',.'
r
"
"
Wykrycie nastąpiło w czasie sprzedaży zr&- .. - Pa~u ~tll~ldlemu w lT .a~s_al~I~. PlosImy o
bowaneO"o towaru. Kolonista, któremu zro- bhzs~e ?bJftśDlen~e dotyczące "R?k1C6w l-orwarte po-
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- Terpnltyna jako lekarstwo pr~eciwko bIonicy (di- polączonej 2i silną gorączką. Dzieciom od 2 do 7 1M
'fterHis)- W ostatnim zeszycie czasopilma ."Medicin- przepilywal on na jedną dawkę po 8 grltn, starszym
.kij Wi~ltnik", zamieszczono interesujący komunikat zaś dzieciom po 12 gran. Zaraz po zażyciu dawano
niemieckiego lekarza BOlise, który zupełuie przypadko- dzieciom mleko, aby osl'abić drażniące działanie tel'wo przekonal się o 8kutec~ności {lzialania terpentyny penty_y nil żołądek. p,) 24-ch godzinach nllstępowaW d. 26 mltrca (7 kwiet.) 1881 1'. W sltli posiena błonicę. Stało si" to w tcn spos6b, że matka dzie- lo stanowcze polepazenie. Tylko n 4. chorych Wypll- dZiń Sądu Okręgowego petrokowskicgo, na. aprzedlli;
eka leca onego, prze\! dra BOSie, na dyfteryj~, ddn mu dlo powt6rzyć dawkę; godne jednak uwagi, że -po 4.8 majątku Rozprza w pow. petrokowskim.
Tegoż dnia, tamże, na sprzedaż majlltku Broników
przez pomyłkę zamiast rozczynu tak ",,,anej ioli Ber- godziuach wszyscy byli zdrowi. Taki cudowny prawie
toleta, ClilI! stolową lyżkę terpentyny (około 3 drachm). skutek niQ powinien zreaztą zadziwiać; anti-septyczne w pow'. petrakowskim.
Drngiego dnia u dziecka, stan którllgo uważano już własności terpentyny, jej zdolność chlonilnill tlenu i
W d. 23 lutego (7 mllrca) w Iz.ic Skarbowej peza zupełnie zrozpaczony, nastą.piła Btano",~a zmiana: przetwarzania go na ozon, znane są oddawnlt. Teraz trokOlYllkiej, nil sprzedaż: l) rządowego folwltrku IWIldUlZność znikla, puchlina zmi~kła. i zepsute eZ9ści blo- powinna terpentyna zają.ć poczlISue miejlce w Itptecz- nOll'ice w pow. częstochowskim, 2) rzą.dowej o.ady
ny illuzo,,,ej daly si~ "djqć be, żadnej trudności, pro- kllch domowych, szczeg6lniej tam, gdzie do lekarza młyńskiej Kaczh"ll. w pow. rawskim; 3) gruntów poitym pendzelkiem z szarpi; wkrótce potem dziecko zu- i apteki daleko. Trzeba przechowy\uć ją we flaszkach duchownych Wi wsi Wielkowiecko Vf po". czę_tochopełni~ wyzdrowialo.
jllk nltjazczelniej zamkni~tych, bo gdy jui wchłonie wlkim.
-'":ypaaek ten skłoni! doktora BJISC uo odbycia dO-I tlen z powietrzlI, zmienili si~ - i traci swą S.lmtecfi-\
W il. 5 (17) strcsni" w magistraeie m. Petrokowa
'wiadczeń nad dzialaniem terpentyny i na innych cho- U08Ć. •
na 3-lelni" dzierża;vę oczyszczania uiic i placów w m.
ryeh i stosownł ją. w 23 wypadk&ch ciężkiej dyfteryi,
Petrokowie.

LiGytaGyjB W[uberuii

PetrokowsJnej.

I

OG-ŁOSZE:l:'f

----------------------------------~--------

Dla Rodziców!

IVlieszkanie

skl'adające si~ z

dw6ch pokoików
i k!lchni, do tego I)iwnica, g6(}j;oba obe"nana dokładnie z metora~. drwalka.
..
. dą l)oglądową i specyjalllie w tym
W~adomość u właśclC~ela domu,. ul~ca kierunku wykształcona, po(lejmnje
SlOWlltiJB~a . (KrakowskIe pnedmlOśClei S.lę J.'OZ. wij ania nmysł6w i na:M 16 polICYJny.
(3 - 2)
ucz ania bez książki małych dzie-
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ci, od l~t ~ do 7, na zasadzie wyżej

ł..t

wf;nOmnll)n~t ~n,:lof(\;r'r

Osoba

I

kt6raby chciała podjąć się dawania lekcyj języka. P.olskiego, zechce
nadesłać swoje warunki, w języku francuzkim ,lo redakcyi "'fygodnia" pod literami W. I. A . .
(3 -2-)
ftl!lłftny

'l H'R BiPC

W

mieście gnbernijalncm Petrokowie w

Idniu

2 (14) stycznia l8Sl r. będzie sprze-

dany w drodze

działów

DOM
murowany
..... j ":.!.I.1Cou..t.

piętrowy,

1'.1) J1C)" l'.a.:J..l~l;;j ~Lo.r '-'Ji

lll~t)j tst; l'U

Blakowei o 9 wioist od sta- . • Wiado~~ść bliż8:a w Redakcyi "Ty-I
~ - - ~ .,
łożony, pr"ynos~ący pl'Zeszło 10% czyeJ! koleI zel. Noworndomsk Jest do ~odnia" do godziny 2 do 4 po połu- pragnące pobIerać lekcyJe Języka pol- stego clochodu. Z szacunku 2/3 części mosprzedania !Iłocarnia prze- dniu.
skiego, - oraz literatury i historyi, mo- że pozostać na hypotece. Wiadomość w
nośna Wl'az z maneżem leżągą się ••:10sić, po bliższą pod tym wzgłęcym, świeżo wy.restaurowa- Jest do wynajęcia od Nowego roku
dem in ' .rmacyję, do Redakcyi .,Ty- Petrokowie u 'V-go Majchrowskiego komi31U'za sądowego.
(3-2)
na.
(3 3)
godni ..." . '

KAPSUŁKI

MATHEY-OAYLUS

wyrobu D-ra Clin Nagroda Montyon.
Kapsałkl Mathey-Caylas z esencyi drzewa sandało.wego w po1l!(lze~in I: esencya..m i
balsamicznemi są zalp.cane przez lekarzy na choroh.,! zaslaTzate z nowopo1.D8ta-le, bllU"e uplawy kobIet,
na choroby kana!u moczowego i wszelkie p,'zypaut'oścz Ul'ug1/W< • v,:,"
. . .
"Przyjemna ich ,forma. ujęta w ~aruk. esenc,V.ollalme !ll)l~czony. ezym. uZy(lle .~apsałek
Mathey-CayluB możhwem dla Gsób najwątlejszych I nie s zkodu w TIlc~em zołą~kowl.
(Gazeta Szpitalt Paryzklch.)
Szczegółowy opis dodaje się do ka,żdego flakonu.
Należy w'rstrzegać si~ podrobień i na zabezpieczenie każdy fial,.on kapsuMathey-Cai7lus zaopaarzonym jest w markę fabryki oraz w pot.)is CUn et
CI" i medal nał)rody Montyon.
Nabywać można w Paryżu u Clin et Ci. ulica Rassy?-~ Nr. A4.

łek

W Piotrkowie skład glówny

fi

Pp. Gampf, Soczołowskl

l

Spka

x

Kapsałlti i Pigułki D~ra Cli D, z bromku kamfory używaj~ się w chorobach nenroU"ych,
mó:gou'ych, 'ID ,IQleglilOośclach sercowych i (lróq oddechowych, o. az w następujących prz y padl0ściach:
flStmie, bezsclI1lO{.;i, kas:lach nerwowy;h, spazmach, palpitllcyflch, kok{l!s~ach, cpilcpsyi, h!fu, ry?, k01/l!JulS.'I"ch, zau'rotach gto/lJ,1j, zagłuszeniu, gorączkach, migrenie, UJ chOrobach pęcherza i dróg uT!Jnow!Jch i. na
uspokojenie całego orgauizmu.
Należy wy~trzegać się podrobienia, i każdy flakon jako gwarancya zaopamarkę fabryki, oraz podpis Clio et Ci.i medalem nagrody fi'lontyon.
Nabywać można w Paryżu u Cliu et Oi. ulica Rassyna Nr. 14.
,"I{ Piotrkowie skhd g'lówny u Pp. Gampf; Soczolowski i Spka, gdzie znajdują si\~ jednocześnie pigułki żelazne d-ra Rabuteau.

trzony jest w

~{ilkowsl{j
Adwokat przy Sądzie Okręgo
wym, oraz Obrońca we władzach włościańskich
z uwagi, Żll termin obowiązkowej separacyi i. zamiany gruntów 8zachl?wlliczych
upi.ywa w 1'• • 881, wzywa interesowanych
Q )deb~'allię pO~osŁllwlonyC)h mt' papiel'Q'w,
je eli takowych spraw nie mają zamial'U dalej prowadzić.
(6-6)
Mam honol'

zawiadomić

by interesowane,

że

niniejszem osodla ndzielania w mie-

'eie Petrokowie

Lekcyj

Tańców

jak coroczn.ie, tak i w roku bieżl\cym,
powracam w Łodzi w d. 15 grudnia.
JaŚniewicz.

LJ

4

'r

6

y

SłU'chajcie i podziwiajcie!
Przejęte

kor

Z

y

S

t n y,

w masie

Z I

D

I

dają !/Iię dal'm~).

Za przesianiem rs. 7 w rosyjski (':l banknotash wysyła się każdemu llIuL: pujący
garniku' stolowy:
k:!r:~::. I., ~, <) ,(\f\lI !':' . !~~l:, więSztuk 6 pięknych noży stołowych, rą
przystąpić można do sp6tki czka ze srebra .Britania·, klinga angicl-

100 za 100!

Z

DROGA ŻELAZNA

upadłośei

(ld wielkiej
angielsldej fabryki lIl'ebra .E ':r&nia" tO-I
wary, sprzedają, aj~ po bajecz ' :e nizkiej
I cenie, lub le~iej mówiąc

daj ący

N.

E

Prawego b r z e g u O 'd r y
nR znaczne dogodności mi~dzy WarOleśnica (SchoppinitzOeh). Dla informacyi podajemy poniżej zestawienie cen jazdy z Yvarszawy
da \Vroclawia 1'ia Katowice.
,ia Szopinice
Różnica
via Katowice
Pociąg kuryj er.
I kI. 17
mrk. i J 2 1'5. 66 k. 11,40 Inrk. i 12 r.' . hh k. 5, hO mr_
~,
" n n 12, iO
9 'l 51 n
8,60
9 " ,,1 " 4, lo "
11 • Ol " 4,20 •
" osobowy I • 15,60
11 " Ol " 11 ,40
8,60
8 • 27 " 3,10 "
II" 1],70
8 " '27 "
•
5,80"
4" 37 • 2,- "
•
" I D . 7,80 "
4" 37 "
O g. 6 r. i O g. 11 lU. 10 przed poło
Odjazd z 'Warszawy o godz. 9 m. 15 wiecz.
o g. 4 m. 3 popoł. i g. 10 m. 3 w 11.
Przyjaad do Szopinic o godz. 8m. 13 rano.
o g. 3 m. 55 w n. i g. 10 m. 10 r.
Przyjazd do 'Vroclawia godz. 2m. 33 popoL
(3-:!)
(R. i Fr. 06405)
zwraca nwagę podl'óżnjącej
IiJzawą

i

publiczności

'''rocławiem

via Szopiuice -

cej,
albo kupna, wybudowania. mły- sk~ztuk 6 widelcy z jednej iztuki srebra
na, tartaku i foluszu pod osa- "Britania".
dą. Sulej6w;-włuściciel daje woSztuk 6 maaiw łyżek itolowyeh srebl'a
d",
gruntn,
Ją,ki,
zarośla
i
potrze.Eritania".
.. ~
W
Sztnk 6 ,vyborowych łyżek do kawy
hny materyjał budowlany.
a- srebra .Eritania",
żne to ])rzedsiębieJ'shvo, zgodne
Sztuk 6 ,,,yborowych podstawek srebra
Z miejscowością, w której brak .Eritania·,
jef't tego rodza.iu zakładu pl'ze- SztukI' l masiw łyżka wazowa Sl'ib1'a
.Eritania".
mysłowo-fabrycznego, na d 0- Sztuka 1 mash.,. czerpaczek do
brze obmyślanych wurunkAch daje sribra "Eritll.nia".
spólnikom lub też właścicielowi Sztuk 12 ltngiels. filiianek "Victoria".
SKŁAD
r ..koJ· mi" zwrotu kapitału nakb- Sztuk 2 wspaniałe świec~niki stolowo..
..
salonowe.
dowego, nawet w pierwszym ro- Sztuk 1 sitko do herbaty ze lil'. .Erit·"1
~Mf
~. t( .@V')f~ aft
ku,
Sztuk i JlI\czyniw uo Cll~rlllllb l'i"przu.
~ ~ MAM~U!~~~ ~ ~
Wiadom oś a powzią.6 można o Sztuk .6 pięknych kicliszk6w do jaj lub
W Petrokowie.
kUJmie lub '3p6łce. u . właściciela'1do Sztuk
wódkJ.1 plękna
.
•
•
•
"
.
taca do kawy ze srebPoleca amatorom '''In
Węglel'sklch,
JUz od kIlkunastu lat ....
p, Dukszty W SuleJowle, lub tez ra Eritania".
niebywale \O powodu niel1rod~ajl1 Zieleniaki i tak nazwane De- . ,
u. L. Czerejskiego W petrokO- \ Sztuk l koszyk do owoców sr. "Erit.·.
~zczówki w znpełnie białym k01orze, n.a beszki od 100 do 150 1:8.
wie.
(1-1)
Sztuk 56 przedmIOt6w 0~6łemj-z ~aJ-Ill na garnce od. 1'5. 3 ko~, 30 de . 1'8. ~
WlUa te, do kO~ierwowallla

Ci:AAAAAAAAAAAAAN'cAAAAAN»
Hurtowy
,:1»

WIN I DELIKATESOW

i

i

lepszego masiw srebra "Entama", pl~kprzydatne, z kazdym roklem stają SIę lepsze. Za trwałoś c ich FIl'ma
Zrpro, zeuie do przedpIaty na rok 188J nie wyrobionych, nawet po 25-.letniem uporęcza, polecając ró~.,.nież Wina ~tare lecznicze: rok 1874
IX wydawnictwa.
ż~waniu zachowujących kolorb:aJ:y, zupełpo 3 rs., rok 1866 po 5 1'8., l rok 1834 po 8 rs. za bu- ...
}llepodobny do koloru prawd'lwego n8telkę·
. .
.,
Sądowa
brll.. Za trwalość tego białego koloru gwaKupcom odstępuJQ Sl~ stosowny rabat.
...
rantuje się, :Wymieniony gM·n.itur ~08ztO~klad. powyższych Will ~najdu~e się także w wielki.c~l zapa8~cl~"
UTARSZA,uSKA
'1'1'111 dawniej 40 l'llbb, a .dZIŚ mowa "f o
w \Yarszawle, we wsp61_nym mteresle po~ ~rmą: S. LIJewskl I
H
IV
.
nabyć po niebywałej celllc 7 rubli. I
S-ka, KI'ak&wskle 'p1'Ze(lnllescle.
....
.
.
dr
h
'ó .
Z pc,yodn trwałości piękności w wykoilNa święta nadeszly tl'an8porta naj świeższych Bakalji, 'Vi- . ,
dązy hdO rozskzerze11lla," °hwyc Pt oJ~hPrll.-1 czeniu i taniości p'oleca Bi~ go jako
nogron ltIalajskich i Jabłek Tyrolskich.
(6-5) ."..
wnye w wy szta censzyc ,yars wac n l t - .
.,
SZP~O społecze~st~va ,i ~o ~.zyniellia ~fLdoś,ć, Pod~runck ~Ra g~mzd~~. .l.!tAl\fVVV\f~~~~\p:"pJ'J':f'.}'t.Jłb
po~zebolll naszej ?lakt,rkl sądowej. ~IJednoc~eśnie ośonelll.m SIę zwróclc uJ
ezn~ w.8p6łprac?~mcy I ,korcs~onde,~cl') z wag~ Szanownej Public~ności, 31ieby niJ
krajU ~ z~gr~me)' wypeh~JaJ9. 'l'l'szy~tkle ~1I niajszcgo ogłoszenia nic brała za jedno r;
~~~
rubrykl, Jakie na zasadzle koncesyt w Gaukl\lującemi się w ostatnich cZll.l3ch
~~
zccie wprowadzone być mogly, z pożyt- z
•
,
"
"
H
A ~T~KICH
kiem nietylko dla czytelnik6w pramlik6w,
Anonsami szarlatanskmml.
LU.
~
.ll ...
lee z i dla każdego wykształceńszGgo czlonń
k 6
. t
h
ZIl. regularne i sumienne wYPlllniGnie
~~O~~~:l~:'~l' S~~;~3t~{~i~1~~lk~ ~J~t:~~a, zamówień, ręczy znana od wielu lat z SU-I
nadsyłane i!0 RedakcYl (GI"zybow- mieJlllości- i solidarności firma moja. Ty•
lilka N ~9), zawierająclI kwestyje pl'a- siące dziękczynnych listów i ponownie
~ REIMS.
wne, Ilapotykl\nc ,y praktyce, budzące czynionych, zamówieil - za szybką wyogólniejszy interes, Redakcyja odpowiada sylkę towarew ,ryborowym gatunku, o~rzy:
Zwraca niniejszem uwagę szanownych interesllnt6w i wogóle całej pl!w jednym z najbliższych numerów.
manych od os6b znanychpowezechme l
bliczności, iż mal'ka Jego ltIoJlopol, odtąd dla. Kr6lestwa.
W nadchodzącym l'oku Redakcyja postll.- szanowll.uych, z których to list6w mM'ł
Polskiego .tYlko opatrzona kapslami patentowanemi, za
nowiła wprowadzić do Gll.zety dwie no- część 'IV ogłoszeniach swych wymienillprawdZiwą uznaną będzie. Wszelkie zaś imiracyje, na
we I'ubryki, a mianowicie:
łem, t\ obecnie jedynie dla braku miejktóre baczną zwraca sili uwagę, na dl'o<1ze sądowej poszukiwane będą·
l) Przegląd rutykulów prMvno- sca nie powtarzam- znajduje się w biu-

I

Gazeta

:II
:I»

I

apołecznej treści, pomieszczanych ''" ezasopismach polskich _ i
2) 'Vykaz ogłoszeń rządowych,
dotyczących regul: cyi spadków co do majątk6w i ilUm hlpotekowanych, oraz pierwiastkowego zaprowadzinia hipoteki. Z uwagi na przepis art. 3S ust. o pos.rozm"
w m(1C któntgo v/'szelkie ogloszenia o otwarciu spadku drukują. się w "Senackich objawieniach" w Petersburgu, które
to bardzo obszcrne wydawnictwo nie jest
"ozpowszechnionem i zaledwie ,,, mal?i>traturach sądowych napotykać się daJ ej
~ c odszukanie w niem ,yiadomości jest
balldzo utrudnione i z powodu braku 8y,temu i z powodu wielkiej ilości ogłoszeń
,ą.dowych i administraeyjnych z całego
państwa' z uwagi na jawność hipoteczną.
i na int~res, jaki każdy obywatel kraju,
jako spadkobierca lub wierzyciel spadku
ma lub mieć może w otrzymaniu takich
wiadomości w czasie użytecznym, upłynie
Jlie kt6rego, pociągając za sobą. prekluzyi, może niekiedy spowodowrć nawet utrat9 praw,- Redakcyja jest przekonaną,
że mozolna ta dla prowadzenia rubryka
informr.c,yjna przez czytelnik6w, za szcze,;6lnie
żyteczną uznllną b~dzie.
Przedpłata

L. NelkeD.
WIEN, UariahilC, Windllliihlgasse 26.
. KO~lll t?war się. lli~ podoba, tQ~U oboWHlzuJę . 8H~ • p~bllCzll1e - .~ez zadnyeh
trudnośCl, plemądze ZWrÓClCj upraszam
tylko w yr&źnie oznaczyć adres i wymienić ulic~..
.
Cło od .garlUturu, wynoSl .1'8. l k. 50,
które odl'llorca płaCl przy odbIOrze towaru.
(R. i Fr. 05595)
(12-6)
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WARSZTATY

IIECHANICZNE
t Fabryka Machin i

\l7IN SZAlI P'1.r, o

HEI DSI ECK & Com P

Louis Baron Agent. ~

Skłatl

na. Petl'oków i

okolicę II

,V-go

Zaleski~go. ~
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"'"

~~~~~~~~~~

Skład gł6wny fabryki srebra "Britania":

Rolniczych.

wynosi:

w Warszawie: rocznie rs . 6,-póhocz.

rze moj em i może być każdemu okazywll.ne. Kto więc pmgnie za swe pieniądze mieć towar dobry i soliduy, temu
radzimy udać się do jedynego miejsca,
gd<lie takowego dostanie, to jest do

DO

Parę tysięcy łokci

ZAMIESZKAŁY

vv

S~

(llO

Petersburgu

Mo:iłRt J\~ .n;OM:a

14 RBa.p. 5)

Desek Jesionowych
półtorówek

ADWOKAT

i calówek,

je~t do sprzedania pod Bełcha

MarcelIi Drogomir

towem w dominium Dobrzelew.

DOBRONOKI,

(3-2)
łV y łączną. sprzedaż

pr~edtem

UrzQdnik b. K. R. S. W., delega.t prawny Tow. Kred. Ziem. i S9dzia
gminny z wybor6w, załatwia
wszelkie interesy Slłdowe, Il.dmiministacyjn", włościańskie, rozwodowe,
handlowe, przemyalowe - i t. p., we

..zystkich instytucYjach w
Narzędzi w
St-Petersblll'gu, Moskwie i innych miastach CesarstWA.
(100-1)

1'5.

Ultramariny, Polewy do kafli,
~
Esencyi Octowej
fabryki

Emila Werner

kantor B. ,,, el'nel' ..
3,- kwartal.rs. l k. 50.-w Kr6lestwie i W Dworszowicach przez Radomsk,
Comp.
w Warsiiawie Kr6leCesll.l'8twie: rocznie rs. 8, p6łr. rs. 4, Brzeźnic~,
wska Nr. 6.
kwarl. rs. ~,-w .Austryi: rocznie 15 guld.
(R.
i Fr. 05478)
(10-7)
Podejmuj e sil! wszelkich l'ob<11 w zaw. a.,- p6łr. 7 1figuld. w. !\. - W Pru$lAlh: l'ocznie 27 mk., - półrocznie 13 1/ 2 kres Mecha.n'iki wchodz'lcych, jak ró,.,.nież, wszelkie Nll.l'zędzia. i Machiny RollIDk.
Do dziSIejszego numePrenumerowll.ć można w eklpedycyi n!cz~ dokładnie zrobione ~ po możliwie ~ I?osia~aj'łca !Iuzykę, prll.gnie pnyru dołą.cza się arkusz
gl6wnej .Gazety Sl!Jdowej" (księgarnia M. Jllzklchcenll.ch, w terminie dostar- Jl!C miejsce prywatnej NauOrt;elbranda w Warszawie naprzeciw Ko- cza. Na żądanie eprowadza zagraniczne czycielki w Okolicy Petroko- 16-ty
owieśc'
. l k'
wa.
·
I Z angIe e ~ego
parnika), oraz we wszystkich gł6wuiej luh krajowe Machiny i Na1'z§:'.:! ia.
O wcze!Jl~ zam6wieni~ uprasza •
Intel'e.ancj raczlł składać liaty w Re- przez
U[re~-Bell
t. "Jamna"
"yeh księgarnill.Ch i w ka.ntorach pism
'&.. Bronlkowski.
dakcyi "Tygodnia" pod literami Z. Z.
w.p;zekłaazIe EmIlu ,Dobrzańp.ryjodycznych, Orlls na poczcie.
(12-12)
(2-1)
skleJ,
(6-6)

OSOBA

posill.da

z patentem

p

Ó,

Uedaktol' i wya-wOll Hiro8ław

P'..

DobrzaJlski.
W drukarni F. Bel'.haww.kiego w

P,tJ:~kowi.,

