Rok IX.

Petrokó,,', d. 16 (28) sierpnia 1881 r.

Nr. 35

Prenumerata w miejscu.

!

.
.
odnoszil!lie do
kop.

ogłoszeń.

za 1 razowe po kop. 6 za wiersz ll ~titu lub za jego miejsce (30 lit.).
za 2 - 6 razowe }lo kop. 4 za wiersz.
za 7 - 10 , , , , ,
3

przesyłką:

roczuie. .
pólrocznie.
kwartalnie
Za

Cena

rs. 3 kop.
rs. 1 kop. 50
rs. - kop. 75

rocznie. .
p Mrocznie.
i:wartalnie.

rs. 4 kop. 40
. . rs. 2 kop. 20
. . rs. 1 kop. 10
domu kwartalniE'

Cena

II

10

Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W -go MiCbelso-1 Prenumeratę przyj~ujl!

ogłoszeń

na pierwszej stronicy po·
dwójna.

ReKlamy po 10 kop. za wiersz.
Cena pojedyńczego numeru kop. 7 i pól.

VI Petrokowie: Biuro ~adakcyi; obie księgarnie-i dom zleceń
.
.• .
.
.
komJsowo-rolmczy p. Chotkowsktell'0; kSlęg. KohD,a w Częstochowie, oraz:
na obok MagIstratu. - Ogłoszema przYJmuJą: RedakcYJa, - oble- VI Częstochowie 'V. Zieliński.
w :Lasku
W. Józef PD,iewski.
dwie księgarnie w Petrokowie -oraz po za granicami guberni petro- w Będzinie
" Janiszewski Stan.
w l,odzi
" Jalliszewski I,eopold.
VI Brzezil'lach
"Szolowski Teodor.
w Radomsku "Ruszkowski Erazm.
kowskleJ wyłączme agentura "RaJchman I Frendler" w WarszawIe. w Dąbrowie
Hlasko ARteni.
VI Rawie
" Leszczyński Klemens.

..

.
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W każ d ą

Ni e d z i e I ę, wr a z z o d d zi e I n ym s t a ł y m Do d a t k i e m P o w i e ś c i o wym.
Do

otwarte codziennie z rana od godziny
południu od 2 do 4-ej.
Oglo8~enia przyjmują si~ w tym samym
czasie.
Adres: dom MicheIsona obok Magistratu.
otwartą

wydzierżawienia.

czasie

w

każdym

PROPINACYJA 2- ch KARCZEM

9 do 11, i po

we wsi kościelnej Białobrzegach, przy szosie, o dwie
wiorsty od miasta fabrycznego Tomaszo.,.,... J odna.
z karczem w samej wsi, druga przy przewozie
na rzece Pilicy, kt6ry r6wnież, może być wydzierża
wiony w miesi licU kwietniu. W Tomaszowie dwa targi tygodniowo.
(3-11)

Dom

zo-

stała

KSIĘGARNIA

I

.. I

Biuro redakcyi dla interesantów

Od l:'i-go Sierpnia r. b.

I

Zleceń

Rolniczo-Handlowy

NOWA I CZYTELNIA

ANTONI CHOTKOWSKI

pod firm;

..E. Koliński i M. Pacewicz" / '

w Petrokowie.

I!la honor zawiadomić, iż posiada wyborowe gatunki
w Tomaszowie Rawskim
Zyta do siewu, a mianowicie: żyto tl'zcinowc,
żyto Corens, Szampańskie i Krzycę
guber;nia Piotrkowska powiat Rawski.
W ęgierską. Pszenica w właściwym c1<asie,
Przyjmuje prenumeratę na wszelkie czasopisma r6wnież w gatunkach wyborowych znajdować się bę
krajowe i zagraniczne i na gazety codzienlle.
dzie.
Dostarcza wszystkie nowości literackie, i dzieła da(3-3)
A.ntoni (Jhotkowski.
wniej wy1fnn, tmlz kaiążki szkolne i matcfYjaly pi\
śmienne.

Przyjmuje zam6wienia na nuty muzyczne.
Zarządzaj lica księgarnią,
(2-2)
J. Mazaraki.

4-Klasowa
PenSyja Żeńska
z klasą przygotowawczą i pensyjonatem

EMILU DOBRZANSKIEJ
(da."'VVniej :El_ Xrzyvviokiej)
W

Petrokowie

zawiadamia nimeJszem Szanownych Rodzic6w
Opiekunów, że za·pi!!! uczennic, tak przychodnich jak i miejscowych, rozpocznie się dnia
lii-go sierpnia r. b.; egzamina zaś trwać
bę(łą od dnia 2:'i-go sierpnia do li-go
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Fabryka Stolarska
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łody człowiek pragnie mieszk.'1ć od l września r. b. przy familii i mieć obsługę i ~a
l'odzienuy st6l za. 6dpowiednill zapłatę. Zy-

cz;cy sobie przyjąć go, raczą, powiadomić
B. J. w domu Kowańilkiego, w mieszkaniu P. Proszkowskiego.
(2-2)

(1Jlica Kaliska (Petel'sburska), dom
Micheisona obok Magistratu, tam,
gdzie Redakcyja "Tygodnia").

CZTEROKLASOWEJ SZKOŁY MĘZKIEJ
z kursem gimnazyjalnym
wraz

g

(5-5)
-

-

Jakub Popowski.
..
-

O

APARAT
r z e l n i c z y.

ze statkami gorzelniczemi i Młynkiem do słodu
zielonego, kartofli etc, jest do sprzedania w maj ątku
Drużbice przez WadI ew.
Tamże jest do sprzedania Stadnik, czystej
krwi holenderskiej, 5 kwartał6w mający.
Bliższa wiadomość na miejscu.
(10-2)

KILKA SŁÓW

z klasa Przy[otowaWGZa i Pensyjonatem
w m. Petrokowie istniejęcej.
Zawiadamia niniej Bzem oso by interesowane, że zapis uczniów tak przychodnich jak i miejscowych, rozpocznie się dnia 20-go sierpuia, zaś kurs nauk l-go
września r. b.
Nadmienia sil} przytem, że w bieżllcym roku szkolnym otwarte będą tylko klasy: wstępna, l-sza i
2-ga, ponieważ zeszłoroczni uczniowie klasy 2-ej
a-ej po zdaniu przedwakacyjnego egzaminu w obecności bezpośredniego zwierzchnika szkoły, Rl'rektora miejscowego gimnazyjum i jednego z członk6w rady pedag~gicznej.' zostają, pomieszczeni w temże miejscowem glmnaZYJum.
Adres: Róg alei A.leksa.n(ll'yjskicj i
Rokszyckiego Przedmieścia (Odeskiej),
w domu własnym.
•

I

w Petrokowie.
V
Poleca gotowe Heble z najlepszych ma§ teryjał6w wyrobione, oraz garnitury
~ po rs. 170.
1\
V
Przyjmuje wszelkie zam6\Tienia meblowe V
Q i budowlane.
(0-25)

września.

PRZEŁOŻONY

g

oBANKU ZALICZKOWO-WKŁADOWYM.
Głównvm celem otwierania banków zaliczkowo:wkładowych jest obront.l. przed lichwą; uczestnicy bowiem takiego banku
w nagłych potrzebach mogą zeń otrzymy.
wać pożyczki na termm i procent przez
samychże członków zgóry określony.
Potyczka wszelako nie przechodzi pewnego zakresu. Ponieważ członek takieb k
., ć
.
6' 1 . ł .
go an'u mUSI mle w mm sw ~ (ZIa pIeni~żn:r, wJ?-ics~ony jednoraz~wo, czy też czę:
ścmmI, a WIęC I pożyczka uclzlelann, członkOWI
bez poręczycieli, nie powinna przewyższać
'
-~ .

I

takiego działu więcej niż o połowę; za po
ręką innych uczestników zwykle udzielają
jeszcze drugie tyle, z uwzględnieniem, naturalnie, wszelkich możliwych pro i contra
okoliczności.
Kapitał banku

powstaje: 1) z dzia16w,
małych wniosków na
fundusz zapasowy, 3) z kapitałów przez
bank: zapożyczonych, a których ilość również nie powinna przewyższać pewnej
stopy w stosunku do sumy z działów powstałej, i 4) przy założeniu banków skl'adają SI(~ nieraz fundusze z ofiar- szczególnie, kiedy bank ma na celu przychodzić
z pomocą jakiejś wyjątkowej klasie ludzi .
Bankiem zaliczkowo - wkładowym zarzą
dzają ludzie, wybrani przez samychże UCZ8stników; nad bezpośrednim zarządem czuwa komitet, czyli rada nadzorcza, a nad
tern wszystkiem jeszcze zgromadzenie człon
ków. Zarząd i komitet w pewnej części corok się odnawiają.
Członkowie od _swych działów po upł,
wie roku otrzymują procent czyli dywidendę, wysokość kiórej zależy od przycho.
dów i rozchod6w na administracyję i potrzebne książki. Ciż sami członkowie, jak
również i osoby, nie mający swych działów w banku, mogą wnosić do instytucyi
swoje oszczędności nr!. termin, lub bez terminu; od nich jest procent naturalnie nieco
mniejszy od tego, jaki bank pobi.era od
wydaw:mych zaliczek.
Działy po upływie pewnego czasu - roku lub dwóch-za zgodą. członków, mogą.
być powiększane; mogą. też działy być przekazane osobom innym lub sukcesorom; do działów mQgą się doliczać przypada.
jące procenta; bank więc zaliczkowo-wkła
dowy pośrednio prowadzi do składania
i przechowania pewnych oszczędności.
Straty możliwe ponoszą wszyscy, a
więc wszyscy powinni czuwać nad przyjmowaniem osób do składu członków, jako
też i nad prowadzeniem wszystkich, należących do instytucyi interesów.
Banki Zllliczkowo - wkładowe są dzi.ś na
dobie i przynoszą uczestnikom wielkie korzyści. Na przygotowawcze do takiego banku prace miejscowa wyższa władza i u nas chęt
nie zezwoliła; a ponieważ osób życzących
sobie tej instytucyi jest niemało, mamy
więc nadzieję, że w krótkim czasie odpowiednia ustawa wypracowaną zostanie.

2) z jednorazowych

A. S.

WIADOMOSCI BIEŻĄCE.
- Złożono w redakcyi naszej: od P. Zofii O. na ubogich, do uznania redakcyi
rs. 1, i od Kw. dla D. z 3-m dzieci 1'8. 1.
Nadesłane.
Otrzymaliśmy list następujący:

-

Szanowny Redaktorze! Od dni kilku cią
gle obijają. się o uszy skargi rodziców i
opiekun6w, dzieci których, już to dla bra-

.....

.

'f
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ku miejsca, już z powodu niedostatecznogo przygoto~vania, do gimnazyj~m nie
przyjęto. O Ilc słyszę, ze stu kilkunastu malców, przystępujących do egzaminu
wstępnego, zaledwie pięćdziesięciu, ~ub może i mniej uo gimnazyjum przYJęto.
Cóż się stanie z resztą? Bogatsi oddadzą. do zakładów prywatnych. Ale co zrobią. ubożsi?
Dla nich jest to edukacyj a
za kosztowna, więc-niemożebna. Czy więc
dzieci ich mają być pozbawione nauki?
Nie!
Pu bliczność nasza tyle już lat serdecznie
współczuje i świadczy pomoc pragną~e~ się
kształcić młodzieży, że i tym rl\zem Jej udziału w tej sprawie jesteśmy zupełnie pewni. Czyby teraz właśnie nie naj odpowiedniejsza dla dobroczynności tego rodzaju
była chwila? Gdy dziś nie pospieszymy z
pomocą, kilkunastu malców musi się wyrzec wykt!ztałcenia.
Slyszeliśmy, że niektórzy zacni obywatele
naszego miasta, porozumiawszy się z przełożonym szkoły pI'ywatnej p. Popowskim,
postanowili wnieść część opłaty za kilkunastu biednych chłopców, tak, iżby sami
rodzice zapłacili tylko tyle, ileby płacili w
gimnazyjum. P. Popowski ze swej strony
opłatę tę dla kilkunastu uboższych zniżył.
Są to czyny prawdziwie szlachetne i chwila rozumnie wybrana. Podając o fakcie
tym do wiadomości publicznej, składam rs.
25 n:.t opłatę wpisu w szkole prywatnej od
ubogiego malca, którego do gimnazyjam
z powodu braku miejsca nie przyjęto. Sf!dzę, że znnjdę uczciwe serca, które moją
skromną ofiarę zwiększą.

Potrzebujących

jest wielu, ale też: ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka.
W. P. P.
- Orkiestra miejska. Prawie w każdem
miasteczku Niemiec i Czech egzystują orkiestry, złożone z amatorów obywateli. Nie
potrzeba zdaje się wyjaśBiać znaczenia tych
instytucyj. Kształcenie uczucia muzykalnego w sZGzególności i rozwij:mie szlachetnych instynktów w ogóle, to najpierwsze
dobre rezultaty podobnego rozwoju muzyki. Doniosłe ma też znaczenie wspólna
z}',ba,wa, gdyż orkiestry podobne grywają w niedzielę i święta, zwykle w publicznych ogrodach, ~ także wzmocnienie
uczuć religijnych przez przyczynianie się

Z prasy rosyjskiej.
Do rocznika ministel'yjum finansów za rok
znajdujemy dołączony: "Przegląd
działalności tego ministeryjum za dwudziestopięciolecie od r. 1855-1880", z którego
niektóre wiadomości bardziej interesujące
dla czytelników naszych, uważamy za wła
ściwe tu podać.
Porównawczy przeglf!.d budżetów pań
stwa za pierwszy i ostatni rok ubiegłego
dwudziestopięciolecia, przedstawia się jak
następuje: wedle budżetu za rok 1855, spodziewano się osiągnf!ć dochodów ogółem
206,860,000 rs., a rozchodów zamierzono
na 263,300,000 rs.- wedle budżetu zaś na
r. 1880, dochodów wyliczono na 666,452,434
rs., rozchody zaś na 666,256,500 1'8. Tym
sposobem więc, dochody państwa Rosyi w
ciągu lttt 25-u wzrosły przeszlo trzy razy.
W podobnymże mniej więcej stosunku wzrosły także i rozchody państwa, któt'e wedle
wyliczeń budżetowych za rok 1855-1880,
głównie podniosły się w następujf!.cych pozycyjach: dla zaspokojenia długów paJ1stwa
z 52 1/ 2 miEjon6w 1'1". do 1303 / 4 milj. rs.; na
wydział wojny z \113/ 4 do 1933 / 4 milj. 1'3.;
nn marynarkę z 21 do 29 1/ 3 miIj. rs.; na
oświatę narodow~ z 3 do 163 / 4 milj. rs.;
na sprawiedliwość z 3 1/ 2 do 162 / 3 milj. rs.;
na pozostałe gałęzie zarządu państwowego
z 77 1/ 4 do 213 miJ.j. rs. 'Wojna krymska od
r. 1853-56 kosztowab państwo około 482
milj. 1'8., a ostatnia wojna turecka, tylko do
bieżący,
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do uroczystości nabożeństwa. Czyby i w
nuszem mieście nie dało się czegoś podobnego utworzyć? Mówiliśmy w tej materyi z kilku specyjalistami; objaśniono nas
z tej strony, że nie wielką wprawdzie, ale
złożoną z 8-miu do lO-ciu osób możnaby utworzyć orkiestrę. Na początek i
to dosyć. Powiemy nawet, że zagranicą.
widywaliśmy mniejsze miasteczkowe amtttorskie orkiestry. Naturalnie, z początku
nie należy nadawać temu zgromadzeniu żad
nych szumnych tytuł6w, żeby w ocz:lOh
obcych nie p6jść w pośmiewisko. Z począt
ku nawet, sądzimy, obeszłoby się bez
szczególnego dozwolenia władzy, niema bowiem przepisu, zabraniającego 8-u osobom
uczyć się grać, a potem w niedzielę przygrywać w porze popołudniowej w ogrodzie.
Wiemy o kilku osobach obywatelskiemi uczuciami przejętych, które chętnie
by podjęły się, z początku przynajmniej,
bezpłatnie kształcić członk6w orkiestry.
Zwracano naszą uwagę na koszta zakupu
instrumentów, twierdząc, źe to wynosiłoby
parę set rubli. Nie możemy się zgodzić na
słusznoać tego poglą.duj nie rndzimy bowiem brać do orkiestry osób nie mających
instrumentów i nie znających muzyki i dopiero kształcić ich jak świeżych rekrutów
i dawać im skrzypce i trąhki lub flety.
Przecież egzystuje
w mieście kilkadziesi~t os6b, jakotako obznajmionych z muzyką i posiatJających własne instrumenty.
Te osoby winny stanowić jądro orkiestry.
Naturalnie w razie zaangażo" ania zdolnej i
cbętnej
osoby, niemającej środków na
sprawienie instrumentu, możnaby temu zaradzić. Drogf!. składek publicznych nie takie rzeczy dokemywają, się u nas. Zebranie jakich dwustu rubli nie będzie przecież trudnem. A później orkiestra amatorska, jeśli będzie chciała, może sobie nawet
likwidować niewielkie wynagrodzenie za
grę w ogrodzie, na teatrach amatorskich i
t. p. Z naszej strony zwracamy się z tą
propozycyją
do pp. kierujących strażą
ogniową; dali oni i dają. przykbd dobrego kierownictwa instytucyją, złożoną. z 250
członków; nie wątpimy, że potrafiliby pom6dz do zorganizowania orkiestry, złożo
nej jak na początek z 8-miu os6b. O do1 stycznia 1880 1'. już zapotrzebowała wydatk6w więcej niż 1,026 milj. rs.
W rozdziale przeglądu o reorganizacyi systemu podatków i opłat w ciągu 25-lecia,
znajdujemy o Kr6lestwie Polakiem tę jedną, tylko wzmiankę, że pobierane tu do
r. 1855 różnorodne opłaty bezpośrednie, datują.ce jeszcze z dawnych rząd6w, zastą.pione zostały mniej zawikłanemi opratami: podatkiem podymnego i podatkiem gruntowym. Tylko w miastach pozostaje jeszcze
poprzedni podatek, pod nazwą. kontyngens
liwerunkowy, który ministeryjum finans6w
zamierza zastąpić innym podatkiem, odpowiednio do ustawy o włościańskim podatku gruntowym.
Z wiadomości o podatkach pośrednich na
uwagę zasługuje, że gł6wny z nich, akcyza od trunków, w 1'. 1855 daw!lł' dochodu
skarbowi tylko 77,000,000 1's., w roku zaś
1879 przyniósł z Cesarstwa 213,000,000 rs.,
a nadto z Królestwa Polskiego 15,000,000
1's., czyli razem 228,000,000 rs. Opr6cz
ogólnej akcyzy od trunk6w, jak wiadomo,
po wojnie tureckiej wprowadzono dodatkowy podatek banderolo wy od wódek slo dkich. Podatek ten w pierwszym roku swego działania t. j. 1879, przyni6sł bardzo
małoznaczne rezultaty, bo tylko 2,098,000
rs. dochodu skarbowi.
Dochody celne Cesarstwa przedstawiają
jedno z niezmiernie szybko w ostatnich latach podnoszących się źr6deł dochod6w
skarbowych. Podczas bowiem, gdy w r.
1855 z tego Źl'ódla skarb dochodu mial
tylko 18 1 12 milj. rs., w r. 1865 jeszcze tylko 30,. milj. rs., w 1'.1879 dochód na kre-

brych

chęciach jesteśmy

przekonani.

śliby instytucyj a przyszł~ do skutku,
początek składam 1'8. 1 na potrzebne
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datki.

- Liczba uczniów w gimnazyjum tutejszem z początkiem nowege roku szkolnego,
jest następujf!.ca:
w klasie przygotowawczej 41
71
l-ej.
52
2-ej •
92\KaŻdtl. z tych
71
3-ej •
• 96 klas jest po71
82 dzieloną na II
71
4-ej .
oddziały_
71
5-ej .
42
71
6-ej .
• 22
71
7- ej .
18
71
8-ej .
10
Razem 455, to jest o 20 więcej aniżeli
w początku przeszłego roku szkolnego.
- Sprawa o zabójśtwo księdza Adryjana Nicza w Częstochowie będzie rozpatrywaną przez tutejszy sąd okręgowy w d.
7 (19) września r. b. Bliższych szczegółów dotąd nie posiadamy, z tego jednak, co
fama głosi, można przyjść do przekonania,
że sprawa ta będzie ciekawą ze względu na
sposób wykrycia winnych. Początkowo są
dzono, że ksiądz Nicz. spalił się skutkiem
nieostrożności własnej, i dopiero na skutek
podejrzeń w pismach warszawskich rzuconych, władze wzięły się do bliższego zbadania wypadku. Sledztwo nie zdołało jednak wykryć winnych. Dcpiero, gdy jakaś
nieznana osoba nadesłała sf!dowi list bezimienny, władze, idąc za udzielonym śladem,
odszukały winnych. Tak mówią. jedni. Drudzy utrzymują" że zbrodniarze po uduszeniu ofiary i podpaleniu celi, dzielili się łu
pem i podsłuchani zostali przez znajdującą
się w pobliżu dziewczynę, która też ich wydl1Ja. Nieomieszkamy w swoim czasie zdać
czytelnikom szczegółowej relacyi z posiedzenia sądowego.
-

Księgosusz

stają; błonica

je

i błonica bynajmniej nie uwobec ciemnoty i uporu sta-

się straszną. klęską.

- Bezzasadne wieści. Po raz już trzeci,
czy czwarty pojawiają. się wieści o skasowaniu piotrkowskiej gubernii. Mamy dość
pewno wiadomości, że żadne a żadne pod
tym względem zmiany nie są przewidywadytowe ruble obliczony, wynosił już 98 1/4.
miljona. Obroty handlu zagranicznego w r.
1863 szacowane Ba 309,000,000 rs., w 1'0ku 1879 dosięgnęły kolosalnej sumy 1'8.
1,215,500,000.
Z drobniejszych opłat skarbowych, na
wzmiankę zasluguje jeszcze, że wprowadzony w 1'. 1879 podatek od ubezpieczeń od
ognia, kt6rego szkodliwe skutki moralne
przez sparaliżowanie budzącego się dopiero
poczucia przezorności w narodzie, w swoim
czasie wykazywaliśmy, w pierwszym l'oku
swej działalności przyniósł ska.rbowi dochodu wszystkiego 2,144,000 rs. Jeszcze
więc raz zapytujemy: czyż dla tak mizernego rezultatu finansowego, nie należy wzią.ć
pod uwagę krzywdy, jaką podatek ten zadaje rozwojowi moralnych poczuć w narodzie i jeżeli potrzeby skarbu nie pozwalają
jeszcze znieść go zupełnie, czy niegodziłoby się przynajmniej obecnie, gdy suma dochodu jaką, on dać może, jest już znanf!.,
zreformować zasadę jego poboru, nie do
sumy ubezpieczenia, lecz do wysokości premii stopę jego stosując. Tym sposobem
przynajmniej, podatek ten stałby się mniej
dotkliwym dla mniE'j zamożnych jednostek
i nie powstrzymywałby je w przyszłości od
ubezpieczania swego mienia, jak to obecnie
ma miejsce.
Zanotujemy wreszcie, że drugi nowy podatek, opłata procentOWA od biletów pasażerskich i towarów na drogach żelaznych,
który tak silnie wpłynął na utrudnienie i
uniedogodnienie jazdy drogami żelaznemi,
dla publiczności, również w pierwszym 1'0ku swej działalności (1879), przyniósł skal'-

T
ne. Wprowadzenia samorządu miejskiego
nie prędko też spodziewać się można.
_ Towarzystwo dramatyczne lubelskie pod
dyrekcyją znanego dobrze naszemu miastu
p. Kremskiego, w przejeździe swoim do
Płocka, zamierzyło dać tu nie więcej jak
kilkanaście przedstawień.
"Pani Podkomorzyna", komedyj a Zalevrskiego, rozpocznie dnia 1 września, to jest
w przyszły czwartek, szereg przedstawień,
które składać się będą z oryginalnych komedyj po większej 0zęści swojskich i nowych,
z operet, oper komicznych i nieznanych tu
sztuk ludowych, do których należą: "Ukr!l.ińcy", "Uroki", "Zosia Przybylanka", "Wiesław" i inne.
_ W Pławnie (pow. noworadomski) pan
Maryjan Gruszecki urządza doroczne wyścigi konne. Będą. one miały miejsce w d.
30-m b. m. Zapis do 24 sierpnia. Dziesięć naqr6d: najmniej sza dla koni włościańskich i ~roboczych...
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racyję
potrzebą. społeczeństwa, to

bytu i stało się
- Kolej elektryczna ma być wkrótce wystrata 10-u pre- konan~ w Górnym Szląsku, celem tran8pOJ~numeratorów, może tylko spowodować po- towania węglarek z kopalni Concordia; dozyskanie 20-u nowych."
tychczas takowe były przewożone zo, po_ Pierwsza w kraju tabryka wyrobów ga- mocą. koni. Przedsiębiorcą jest towarzylanteryjno-bl'onzowych (op!'awa kryształów, stwo akcyjne hutnicze Donnersmark, wyporcelany, ozdabianie bronzami mebli i t. konanie zaś podejmuje firma "Siemens et
d.), zaJożoną. została w vVarszawie na No- Halske" w Berlinie. Prą.d elektryczny, któwym Swiecie j\~ 18, przez pp. W. J asień- ry przy zbudowanych dot.ychczas przez poskiego i E. P:lszkowskiego. Czyżby myśl wyższą. firmę kolejach elektrycznych, doprojej założenia powstała pod wpływem wy- wadzany bywał do maszyny za pomocf!.
st!\wy artystyczno-przemysłowej? Tak czy szyn, w projektującej się kolei doprowanie, cieszyć się trzeba, że u nas pojawiajf!. dzany będzie za pomocą prze"vodnik6w
się coraz to nowe gałęzie przemysłu i że drucianych, przymocowanych wzdłuż drowywożone z kraju pieniądze zostaną w do- gi na słupach. Na tych przewodnikach pomu. Starajmy się tylko pomagać swoim, rusz aj f!. się rolki kontrakcyjne, które za
jeśli się okaże, że tego godni.
~omocą. drutów z maszyną. Sił połf!.czone.
zybkość m:;t wynosić 12 kilometrów na
- W Pradze składki na odbudowanie godzinę· Przedsiębiorstwo to jest nadzwy.
spalonego teatru, idą bardzo szybko, gdyż czajnej doniosłości, w razie bowiem pomyoprócz 400,000 guldenów, jakie odbiorf!. z ślnych rezultatów, należy się spodziewać
asekuracyi, złożono już na teatr narodowy z!l.prowadzenia elektrycznych lokomotyw
200,000 gulden6w.
do transportowania węglarek W' łonie ko- "Tygodnik lIIustrowany" w j\2 295, zapalń w miejsce koni, do tego celu obecnie
mieścił drzeworyt ś. p. Stefana Pawełka,
- "Echo" donos;, że Siemiradzki, bawią- używanych.
d
..
'l
d b'
cy obecnie w kfJ.pielach w Libr.twie, przyo znaczający SIę szczego nem po o Ień- czynił s·e do znacznej ofiary na tworzące
- Zaraźliwość suchot. P. Toussaint jestwem czcigodnych rysów zmarłego, wraz.
l.
szcze w roku 1880 donosił akademii paryz życiorysem, serdecznie a wiernie skreślo- SIę u nn.s muzeum s~tuki stosowanej do k"
. h
k"
ch
nym przez kolegę zmarłego, pana Leona l ~r.zemy~łu. Gdy bowIe~ to.warzy~two g?: s lej o SWOlC poszu lwama
nad zaraRzeczniowskieO'o.
SCI kąpI.elo\vych, wyraz;tło .zyczeme UCZClC źliwościf!. suchot. Obecnie przedstawiał
•
<:>.
znakomItego artystę obiadem składkowym, spra,vozdanie o nowych w tym przedmio- W dmu .2~-!D ~. m. : r., zma~ł znany Siemiradzki prosił ich o porzucenie powyż- cie doświadczeni~ch ~ dokonanych przez
w nasze~ mIeSCle h.terat l nau,cz:fClel pry- szego zamiaru, podając zarazem myśl, aby niego na wieprzach i królikach.
Wf.t~~, s. p. !,,~anc,szek Barar:sh. Był on pieniądze, które chciano złożyć na jego
W suchotach wszystkie płyny ciała, śluz
wspolpracow~llkIem. naszego pIsma, d~ate- uczczenie, obrócono na zasilenie funduszów nosowy, ślina, uryna, płyny napełniające
go wstrzymuJ~~y SIę od P?chwał pośmHlrt- nowo.zawią.zującego się muzeum. Urzeczy- tkanki organizmu, Sf!. zaraźliwe i mog~
nych. "PokÓJ JbgO zacnej duszy!"
wistninjąc tę myśl, goście Libawscy złożyli przenosić chorobę·
_ W dn;u 16-m b. m. na drodze żelaznej 700 ~s. na cel. wymieniony.. Równócześnie
Za.razek ten, z którymp. TQus.saint obieW arsz.-Wied., pod stacyją Myszków, z pa- PO\!ZIętO proJek~ urządz.ema wystaw! ~e cuje zaznajomić szczegółowo w spr~woz
rochodu powracającego do stacyi, spadł SZkICÓ.W" znajdUjących SIę w tece Sleml- daniu następnem, nie traci swej siły nawet
pomocnik maszynisty R. Przybyłko, a ude- rad,zkIego, a fundusz ztąd ze brany, prze- przy temperaturze zabijającej bakteryj e
rzywszy głową. o kamień, rozbił ją. śmi@l'- slac na rzecz muzeum.
karbunkułowe.
l' R'
d"
ł 1
Z dokonanych przez, niego doświadczeń
te me. amony o .wlezIony. zosta- ,( o szpi- , _ W niedzielę, w Warszawie około go- p. Toussaint wnosi, że mięso surowe i /'lok
t~la Częstochowskiego, gdZIe zakonczył zy- dziny 8-ej, zerwała się silna burza z bły- mięsny słabo ogl'zany, który J' est w wielClO.
.
. l.pIOrunamI.
.
. D eszcz u1ewny pa- k iem użyciu we Francyi , dla dzieci i o,sób
sk aWICamI
- "Korespondent Płocki" wartyk. "W in- dał do lO-tej. Podczas nawl1łnicy zdarzył osłabionych, może być bardzo niebezpieteresie ogółu" pisze między innemi: "Ko- się straszny wypadek. Powrn.cający do do- cznem; że choroba zaszczepiona w: ten sporespondenci powinni nadsyłać artykuły z mu wł::tściciel statku parowego l1Dorota", sób przez Ol'gany trltwienia, m.'\ przeb~eg
bezwzględną. krytyką., byleby nie nosiły ce· p. Sergiejew z żoną, przecho(lząc wprost ostrzejszy i szybszy. P. Toussl1int widział
c~y :Ę>aszkwilu i nie P?siłkowały się ~łow~- ulicy .Bedna~s~iej, uderzony ZOSifLł pioru- w szlachtuzach płuca z mięsa bydląt, któmI ruepa~lamentnr.nemI.-Grz.ecz~yml ?ądz- nem J nn. mleJsću wraz z żoną ży~ie po- re były. sprzedane, za.wierające od 35 do
my. w k~zdym raZIe, a. sprawledhwyml, ko- stl'adttl. Pomoc lekarska okazula SH~ bez- do 40 kIlogramów tuberkularnych. S.Qlaź
cbają.c Je~ynie prawdę, bądźmy zawsze. skuteczną, zwłoki odwieziono do domu. my więo mięso i gotujmy je mocno, a 2aTrudno pIsmu pobłażać zdrożnościom, aby Nieszczęśliwi pozostawili w strasznej roz- (pomnijmy o tak zwanych ~mClielskich befzostać znośno-popularnem. Jeżeli pismo pe- paczy dziewięcioro dzieci.
CK. 'W.) sztykach.
b (JC O.)
ryjodyczne posiada

I

bowi tylko 7 milj. 1'3. dochodu za 11 miesięcy. Suma ta w stosunku do 44,000,000
rs. dopłaty, ja1.<ą skarb corocznie dawać
musi drogom żelaznym, również tak mizernie się przedstawia, że bezwarunko\vo jej
pożytek dla skarbu r6wnoważy niewygoda
publiczności, jaką. opłata ta sprowadziła i
zniesienie tej ostatniej w jak najbliższym
czasie, jest pożf!.danem.
Jak ogromnie rozwinął się kredyt prywatny w państwie rosyjskiem w ubiegłem
25-leciu, dowodzą cyfry następujące: skup
weksli w r. 1855 -wynosił we wszystkich
bankach razem tylko 9,334,000 rs., w r.
1879 rs.417,149,000. Krótkoterminowe pożycz ki pod zastaw ruchomych wartości w r.
1855 dosięgały 9,726,000 rs" w roku 1879
217,213,000 rs. Wreszcie długoterminowe
pożyczki pod zastaw nieruchomości w r'
1855 wynosiły 649,993,000 rs., w r. 1879
1,647,569,000. Ogromne te postępy kredytówych operacyj, przedewszystkiem zawdzięcza. kraj ustanowieniu znacznej liczby banków i towarzystw kredytowych prywatnych,
których w r. 1855 istniało w Cesa.rstwie
22, a w Królestwie jedno tylko. Jaki udział
w powyższych ogólnych sumach przyj mowało Królestwo Polskie, przeglą.d nie podaje.
Notujemy cI alej , że ogółem dla wynagrodzenia właścicieli ziemskich w Królestwie,
za nadane włościanom grunta, po 1 lipca
1879 r. wypuszczono listów likwidacyjnych
na 63,932,150 rs" z których po tęż datę w

27-u ciągnieniach umorzono za 13,547,014
rs. 81 kop.
Na pobudowanie dróg żelaznych w Cesarstwic, których ogólną długość z dniem
l-m stycznia 1880 r., przegląd podaje na
21,100 wiorst, skarb państwa po tę datę z
różnych źródeł ogółem wydał 841,100,000
rs.
O rozwoju przemysłu i handlu w badanym p eryjodzie podaje przegląd, że podczas gdy w r. 1855 ogólna liczba fabryk i
zakładów fabrycznych w Oesarstwie, wedle wiadom{lścl urzędowych, wynosiła tylko 9,200 z pro<1ukcyją. 155,900,000 rs., przy~
czem liczbn. robotników IV nich zajętych,
wynosila 454,600, - licz.ba fabryk szybko
wzrastajl!C, llzczególniej od 1". 1864- 1879,
podniosła się przeszło do 22,000 zakładów,
z roczną produkcyj f!. 774,-000,000 rs., lecz
liczba robotników wzrosta tylko do 584,000.
Widocznem więc jest z cyfr poWyższych,
jak znacznie maszyny zU$tą,piły pracę ludzką. Opróoz tego, w gnbernijach Królestwa
Polskiego w r. 1879, liczono fAbryk i zakładów fabrycznych 1,600, z roczną. produkcyję 4~,100,000 rs. j 42,300 robotnikami. Z pomiędzy WSzystkich gałęzi przemysłn, największy rozw6j przedstawia przemysł bawełniany; przywóz bawełny z
1,300,000 w r. 1855 i 1856, do l'oku 1879
wzrósł do 5,720,000 pudów'. Dalej, wedle
znaczenia swego i uczynionych postępów,
nąstępują. gałęziil przemysłu: wełniana, maszyn, cukrownictwo i gorzelnictwo,

I

W 2wif!.zku z postępami przemysłu, szedł
rozwój wewnętrznego handlu, który
wedle przybliżonego obliczenia wartości powyższych towarów, dosięga obecnie cyfry
nie mniejsz<,\j jak 4 milj. r~
Stosunki handlowe z zagranicą także ży
wo się ,rozwijają. Ogólny obrót hanćllu zagranicznego w przywozie i wywozie razem,
w roku IlastępującY1ll po ukończeniu wojny krymskiej, wynosił tylko nie więcej niż
300 miłj. rs., i mniej więcej w tej SAmej
wysokośoi pozostał do l'. 1864, odtąd zaś
widocznie wzrasta i w r. ~879 dosięg~su
my 1,215,500,000 roS., w czem 588 nii1j. w
przywozie i 628 mil. w wywozie. Tym ąpo
sobem, w cią,gu 15-1ecia obr~ty handlu zagranicznego Rosyi; zwiększyły się 4 razy,
przy.czem zauważyć się daj e oorocznie wz;magający się przywóz ma.o::zyn, a także surowych i nawp6ł obrobionych materyjałów
dla fabryk miejscowych, podczas gdy przywóz przedmiotów zbytkq i 'Wog61e wyrobów rękodzielniczych, wZl'usfa powolniej.
Wl'eszcia zauważyć należy, że o ogólnym
postępie obdłużenia, sbrbu W cilłgu 25-lecia, ani o rzeczywistej ilości w obecnej
chwili znajduj~cych sję w obiegu biletów
kredytowych, którą. tą, ostatnią ilość inne
zródl'a podają na 1,400 milj. rs., w"Przeglądzie" wiadomości nie znajdujemy.
(Echo).

także

4:
- "Słownika Geograficznego" polskiego zeszyt XX (VIII-my tomu II-go), wyszedł
z druku i obejmuje opisy miejscowości od
Gierdziejówki do Gnojnika. Z większych
zaś artykułów zeszyt ten obejmuje: Gierlach, Gietrzwałd, Giewont, Gliniany, Gliwice, Główno, Głuchów, Głupczyce, Gniew,
Gniezno. Zeszyt XXI wyjdzie l-go września i obejmie artykuły rozpoczynające się
od Go.
- Wypadki w gubernii.
Od d. 24 lipca do 3 sierp. bylo pożar6w z niewiadomej przyczyny S. W tej liczbie ważniejsze: we w.i
Huta w pow. brzezińllkim, spaliła si~ fabryka wyrob6w miedzianych, ubezpieczona na 4130 rs., ruchomości spaliło się na Inmę 10,800 rs.
We wsi Sobki, w
pow. petrokowskim, spalił sil;l dom i 3 stodoły, ubez·
pieczone na 3300 r8. W osadzie Brzeźnica w pow.
noworadomskim, spalilo siEJ !9 dom6w mieszczańllkich
i 47 zabudowań gospodarskich, ubezpieczonych na rs.
6eOO, ruchomości spaliło siEJ na 11,500 rs.
W tymże c~nsie było 8 dosyć znacznych pożar6w
z podpalenia.

- Z obszernej korespondencyi z Dubllln
(pod Lwowem), zamieszczamy dla braku
miejsca tylko następujące główniejsze fakty:
Zakłady naukowe rolnicze w Dublanach
i'ą następujące:
1) ~yższa szkota rolnil1za. Zadaniem jej
jeit wykształcenie naukowe samodzielnych
gospodarzy: przyszłych właścicieli, dzierżawców i administratorów większych posiadłości. Do szkoły tej przyjmowani są mło
dzi ludzie, którzy ukończyli 18 lat wieku,
złożą. egzamin z wiadomości niezbędnych
do słuchania wykładanych w szkole przedmiotów, lub przedstawią świadectwo z ukoń
czenia gimnazyjum albo szkoły realnej.
Opłata szkolna wynosi 50 złr. rocznie,
prócz 5 złr. wpisowego; mieszkanie uczniowie znajdują. na wsi za 6-8 z1r. miesięcz
cznie; stół w restauracyi zakładowej kosztuje 25 zh.-. miesięcznie. Rok szkolay rozpoczyna się we wrześniu. Kurs nauk trzyletni. Pilni a ubodzy uczniowie od opłaty
są uwalniani. Prócz wykładu przedmiotów
zasadniczycb, bezpośrednio rolnictwo w obszernem pojęciu traktujących, a tak.ie przedmiotów pomocniczych, szkoła szczególną
zwraca uwagę na praktyczne obznajmienie si~

uczniów z kwestyjami gospodarczemi; dlatego
10 zajęcia w laboratoryjach, demonstracyj e

praktyczne, zwiedzanie zakładów i muzeów prz:yrodniczych, przeważną tu grają rolę. Prócz własnych pomocy naukowych
(folwark Dublański, pola doświadczalne,
ogród botaniczny, biblijoieka i czytelnia,
zbiór machin i modeli, zbiory przyrodnicze,
laboratoryjum chemiczne, stacyj a doświad
czalna, p~,sieka), uczniowie szkoły korzy.
stać mogą. ze zbiorów uniwersytetu we Lwowie, zbiorów szkoły politechnicznej, muzeum Dzieduszyckich i innych. Przy szkole
taj odbywał się także kurs melijoracyjny,gdzie
skończeni inżenierowie sposobili się !!pecyjalnie na inżenierów kultury.
2) Niższa szkota rolnicza. Zadaniem jej jest
praktyczne kształcenie zdolnych pomocników go!!podarskich, a więc: włodar:zy, dozorców folwarcznych i polowych, i t. d.,
i podanie im niezbędnych wiadomości teoretycznych. Dla wstąpienia wymaga się 16
lat skończonych i świadectwa z ukończenia
szkoły ludowej. Uczniowie mieszkają. w samym zakładzie; wi\)ksza ich część utrzymywan~ jest kosztem krajowym, reszta płaci
'la całkowite utrzymanie z odzieniem i za.
"llaukę 180 złr. Przy szkole tej również
zdaj dują eię kursy melijoracyjne z odpowie·dniemi jej zadaniu celami.
Kierownikiem obu zakładów jest profesor Władysław Lubomęski.
3) Prócz obydwóch szkół, niedawno otwartym został kurs gorzelniany, celem obeznania dziś już zajmujących się praktycznie gorzelników, lub mają.cych się zawodowi temu poświęcić, z temi wiadomościami,
jakie potrzebne są. do racyjonalnego i najkorzystniejszego prowadzenia zakładów gorzelniczych. Tutaj także wykład teorcty.czny popartym jest mnogiemi zajęciami w
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laboratoryjach. Kurs trwa trzy miesiące: dzo utrudniony dla braku dostatecznego
kwiecień, maj, czerwiec. Warunki przyję- robotnika, zwłaszcza, że z powodu przycia są. następujące: praktykujący już gorzel- spieszonych tego roku manewrów woj s!,;:,
nicy winni przedsta'!l7ić świadectwo, iż pro- tylko na krótki czas żołnierzy dostać było
wadzili już gorzelnie z zadowoleniem wła- można do żniwa. Ceny robotników, były
ścicieli; kandydMi zaś bez praktyki, winni tego lata wyższe, i to bardzo słusznie, gdyż
skończyć 18 lat życia i mieć świadectwo potrzeby do życia w wysokiej się trzymaz ukończenia niższego gimnazyjum (progi- ły cenie. Ci zaś co nie chcieli płacić wię
mnazyjum). Opłata wynosi 80 z!r. O utrzy- cej, spóźnili się w robotach i pl'zeto naramanie się uczniowie sami starać się winni. zili się tylko na straty.
Głównym kierownikiem kursu gorzelnianeCzas żniwa jest zawsze najmozolniejszy
go jest pr. Roman "Vawnikiewicz, b. pro- dla ~ażdego rolnika, który wtedy z całym
fesor warszawskiej szkoły głównej. Kie- WySIłkiem i skupieniem myśli pl'ncować porownik kursu może uczniów, k tórzy ukoń- winien, aby dary boże nie zmarnowały si~;
czyli kurs gorzelniczy, umieszczać na pra-I wtedy to największe ma wydatki, a z jaktyce w lepszych gorzelniach kraju. Pra- kiemiż to naj częściej kł'ojJotami o potrzebne
ktyka taka trwa najmniej 4 miesią.ce, od 1 na żniwa fundusze walczyć musi, i poddapaździernika do 1 stycznia.
wać się, chcąc nie chcą.c, trudnym warunW 8zystkie wymienione zakłady od czasu kom kupca i na gwałt młócić, kiedy zwoprzejścia ich pod zarząd wydziału krajowe- zić, zbierać i orać potrzeba.
Gospodarując już około 50 lat w tej
go, znacznie się rozwinęły i rozwijają. Na
porz:}dku dziennym jest budowa nowych okolicy, zawsze słyszę jednę i tę sam~
laboratoryjów, gdyż stare okazą.ły się zbyt piosnkę żałośną i narzekania na. wyzyski~'Mzy i li~hwiarzy, a. pomimo tego, że nie
ciasnemi i niedogodnemi 1).
Jednokrotme przedstnwialem środki zaradcze, te jednak, jakby przez jakąś niepoję
I) Bliższe wiadomości zasięgnąć możu, adresujlł c
do Dyrekcyi krajowych szk6l l'olniczych w Dubla· t~ apatyją, spełzały zawsze na niczem. Mam
wszakże nadzieję, że myśl moja tak pronach.
sta, musi się z czasem urzeozywistnić i przynieść spodziewane owoce. I tak, wiem bardzo dobrze, że kasy pożyczkowe gminne
z małemi wyjątkami, nader pomyślnie funprzez X. B_ ""VV".
kcyjonują i fundusze swoje dotąd podwoiły. Czyliżby więc trudno było założyć na.
dakichże samych warunkach kasy powiatoSierpień.
we rolnicze, które by nietylko większym wła
Dnia 29, roku 1:\72 posebtwo i ""jazd do Paryża
wyznaczonych Adama Konarskiego, biskupa poznań· ścicielom ziemskim, ale i włoś~ianom udzieakiego i JaDa Zamoj.kiego, na6wczal starosty Beł· lały pożyczki krótko-termino,vej na 8 proskiego, z wezwaniem Henryka. Walezyju8za na. tron cent, a płaciły 6 procent od wkładanych
polaki. "'Piasecki Manuskrypt. Zyeie Zamojskiego".
w te kasy funduszów? W 8zakże, byłyby
Tegoż dnia, w roku 1677, umarł w Gdań.ku An·
drzej Olizowski Pryma •. Ml!ż dzielny i uczony. "Za- one pod nadzorem komitetu z obywateli
złożonego, a każdy biorący pożyczkę, obołuski. Epistolae.
Dnia 30, roku 1704, przymierze '1'1' Nar'lfia zawar- wiązany byłby poddać się egzekucyi przez
te między Augndem n, II Piorrem I na lejmie utwier- sądy gminne nakazanej. Pożyczki te modzone. "Vol. Legum".
głyby z początku być tylko udzielane w
Drua 31, roku 1289, ś mierć Lenka Czarnego ""
mniejszej ilości, jak np. do 600 rubli, a
Krakowie. "Długosz. Bielski".
Tegoż dnia, roku 1579, Połock zdobyty przez Ste· w miarę wzrostu
kapitału i do 1000 rufana Batorego kr6la. "PiBllecki. Heydenstein".
bli dałyby się podwyższyć. Bezpieczeństwo
zaś kapitałów w taką. kasę włożonych, byWrzesień.
Dnia t, roku 1574, Trembowla obroniona, po .zwy- łoby prawie takie same jak w Towarzyci,żonych turkach i tatarach przez Jana III. ~Zycie stwie
Kredytowem. Taka zaś instytucyj a.
Jana".
najwięcej przyczynić by się mogła do podDrua 2, roku 16~ l, pierwsze zwycięztwo pod Cho·
cimem nad Ofmanem Jana Karola Chodkiewicza. ~So· niesienia gospodarstwa. krajowego.
W końcu wypada nadmienić, że w czabieski".
Dnia 3, roku 1612, Jan Karol Chodkiewicz pod sie obecnych żniw, wcale niefortunny był
Stolicą. Moskwę zwyciężył. "Piasecki. Naruszewicz.
dla. rolników przechód wojsk na manewry,
M&nuskrypt~ .
Dnia 4, roku 1606, zjazd w Wiśliey przy kr6lu tak, że sam rawski powiat musiał dostarczyć dwa tysią.ce kilka set podwód dla wojZygmuncie m przeciw rokosza.om. "Manus."
Tegoż dnia, roku 1656, wjazd Jana Kazimiezza do ska.
E. F.

Kalendarz Obywatelski

Krakowa, po

wyp~dzonych

szwedach.

~Kochowski".

LISTY Z POWIATOW.
Z Rawskiego 14 sierp. 1881 r.
Czuj~ eię w obowiązku i z naszego zakątka skreślić kilka słów do "Tygodnia"
o tem, co się u nas dzieje w gospodarstwie
rolnem. Urodzaje tegoroczne w naszej okolicy zadawalające, pokrzepiły ducha rolników znękanych, w skutek przeszłoroczne
go nieurodzaju i tak ciężkiego przednówku, w którym biedniejsi zaledwie nawpół
głód swój i swojego dobytku, byli w stanie zaspokoić. Zbiór si:ma i koniczyny był
wprawdzie mnie~szy jak zwykle, lecz dosyć pomyślny. Zyto lubo rzadkie i w sło
mę nie wyrosłe, pogodnie zebrane, jest namłotne; - pszenica wogóle średnia, natomiast jarzyny wszelkie i rośliny okopowe
bardzo dobry plon rokują., a wyrosłe w sło
mę zdaje się wynagrodzą. !Sowicie nieodpowiednią ilość słomy ozimej.
Rzepaki zaś tego roku nie dały spodziewanego zbioru. Pogoda bardzo sprzyja,
choć z drugiej strony susza. wielka źle wpły
nęb na drugi pokos koniczyny i utrudnia
uprawę roli szczególniej w gruntach cięż
szych.
Pomimo sprzyjającej pory; .zbiór był bar-

Licytacyjc W [UbCrllli PerrotowskiCl.
- W d. 18 (30) sierp., w urzędzie pow. często
ehowskiego, na 5-1etnią dzierżawę dochod6w propinacyjnych we wsi Danko\Tice, od sumy roczllej rs. 81 i
Jeleuiec od sumy rocznej rs. 22 k. 58.
- W d, 21 wrześ. (3 padź.), w sali posiedzeń są
du okręgowego petrokowskiego, na sprzedaż nieruchomoś ci w m. Łodzi pod M 450, od sumy 40,000 n.
- Tegoż dnia tamże, na sprzedaż nieruchom o ści
w m. Łodzi pod NI 46, od sumy 9900 rs.
- Tegoż dnia tamże, na sprzedaż osady młyńskiej
Dobieszk6w \'1' row. brzezińskim , od sumy 1500 rs.
- W d. 18 (30) sierp., na sprzedaż
ruchomości złożonych w hotelu Litewskim, od sumy 2569 rs .
50 kop.
- Tegoż dnia, na komorze w Sosnowcu na sprze.
daż skonfiskowanych towar6w na sumę "'000 rB.
- W d. 17 (29) sierp., w urzęd~ie pow. brzeziń
skiego, na reperacyj II w 9·u miejscach petrokowsko.
rawskiej drogi gruntowej l·go rzędu w obrEJbie pow.
brzozińskiego od sumy 656 rs. 704 k.
- W d. 31 sierp. (12 wrześ.), w urzędzie leśni
ctwa Olsztyn we wii Gołonogu, na budow~ nowych
zabudowań w osadzie strażnika objazdowego we wsi
Chrobiakowie, od sumy 400 rs.
- W d. 2 (14) wrześ., w urzędzie zachodniego
g6rniczego okręgu w Dąbrowie, na sprzedaż 30 tyilię
ey pud6w cynku wielkiego rozmiaru i 6 tysiEJcy pud6w małego rozmiaru w hucie Sławkowskiej w pow.
Olkuski.m.
- W d. 2S sierp. (9 wrześ.), w urzędzie pow. b~·
dzińskiego, na 2-1etnią dzierżawę propinacyi w m,ajl!łku Sulików, od sumy rocznej 356 rs. 25 k.
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Nowy - Świat Nr. 25.

Poleca PerCumy Angielskie, F.l'ancuzkie i
skie. W ozdobnyeh flakonach od 1'5. l do rs. G za flakon.

łek,

Zaml'ocznia (Yxora),

CI; Szcz~śliwoń

Świeże

trwałosolą

pod

CI::
CI::
CI:

:II

Cygara Rygskie pod literami K. P. w cenie
~
~

~

,hl
~

~

wyra-l»
, . , biana z świeżych kwiat6w. Dor6wnywa miłym zapachem i trwałością ....
.... perfumom, przewyższając wszelkie wody Kolońskie. Znajduje się w za· #II'
pachach: Jaśmin, Akacyja, Fijołki, Konwalij a, U6ża ukraińska, Rezeda,
Swieże siano, Bukiet tatrzllTlski i t. d
:Ił

Nagrodzon~

medlll~m

w)~stawie

iCI:

IV

1'ozlieznych

CI:
CI:
CI:

Skład Główny Nowy Swiat Nr. 25 I-sze piętro.
gł6wny sklep przy rogu

~

"\l'V

w Piotrkowie dostanie u W-ch Gampf et
Soczołowski.

MarcelIi Drogomir

DOBRONOKI,

.....
."
...

przedtem Ul'zędnik b. K. R. S. W., delegat prawny Tow. Kred. Ziem. i Sędzia
gminny z wyborów, załatwia
wszelkie interesy sądowe, admiminisracyjne, włościa{lskie, roawodowe,
handlowe, przemysłowe i t. p., we

«
!
»
»
»
."

wszystkich instytucyj ach

~

Nowo otworzona Fabryka

~ Smarowideł

J

do Wozów . Oliwy do

~

IJ

Maszyn.

~

pod fir:rną

TULODZIECKI I KIRSZENSTEIN

~

w Warszawie, za Rogatkami Grochowskiemi.
~
Poleca nowe swoje przedsiębierstwo krajowe, w
~ nadziei że dobrocią wyrobu i nizkiemi cenami, po-

Przej ożony

~~~
(R. i

I FABR~KA
przygotowa::~~;\a;~nsyjonatem I Bryczek ł 'IOZł}

Fr. 5399)

~~~~~~.~~~~~~~~~~~~$~~~~

i

~

SIKAWKI

~ pożarnc o 2-ch cylindrach, z rezerwoarami żelaznemi, starannie wykoń~ czone, w wielkim wybo1'ze, począwszy od rs. 90, niezbędnie potrzebne
"'" w każdej gminie i w większem gospo(larstwie, opłacające się
lIfl przy jeclnol'azowem gaszeniu pożaru; r6wnież i sikawki ogrodowe, 1'ozmaiFO tej wielkości po cenach bardzo p1'zystępnych, poleca Biłu'o Techni-

~

~
~

«»

~
Iifi

Xi
~ ezne i Skład Maszyn H. KI'u,ft w"'arszawie lłIio- ~
lIfl dowa Nr. 490{91,
•
~
i Fr. 4221)
(0-11 )
~.~

eR.

w

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7J

I?'" ~odzi

;'\!

przy ulicy Zielonej ~I.
(8 (E w domu własnym, fA
11\

~

~

SZCZEPANOWSKIEGO l S.i"
w

Szydłoweu

ma hORor zawiadomić sznuownyoh Ro- dl
.
dzic6w i Opiekun6w, że zapis uczni6w lł
(gubemm Radomska)
tak przych:0dnich. i pe~syjonarzy, już s~ę ~ poleca Wozy gospodarskie,
rozpoczął ~ tr~ac .będzl~ do .10. wrze~ll1a Al Cabryczne, piwowarskie,
1'. b. Przyjmują SIIl takze dZleCl ca:kiem ~ platCormy, bJ'yczki zwypoc~ątkowe.. Obok . ~rzygotovrywama u· ~ czajne, resorowe, naj tyczm6w do gl.m~azYJo.\V l 8~k6ł realny~h Ifl czanki, amerykany i t.
rzą?owych, CWICZą Slll t~kz7 gr~ntowme ~ p. lllustrowane cenniki na żądanie
w językach: polskIm, lllcmlecklm, fran- I<{ bezpłatnie.
c~lzkim, tudzież w rysunkach, śpiewie i ~
AdministracYJ'a
gImnastyce.
) 8 "

(S- l)

~
(6-4)

~~~~;::s;~~~~~~.

Trzyklasowej Szkoły MQzkiBj

Jan Nepomucen Ourecki

~ trafi zjednać sobie zaufanie i względy Szanownej
~ Publicznośei,
~
Wszelkie zlecenia i kOrespondencyję uprasza się
~ a.dresować do kantoru fabryki.
~
ulica Niecała Nr. 7.
~

w

St-Petersburgu, Moskwie i innych mias,ach Cesarstwa,
(0-28)

• (3-1)

~!

I

S. Petersburgu

ADWOKAT

e~VVYwywyyvyyyyvvywy~
(R. i F. 6132)

1'5.

25 }tBap, 7)

#II'

prócz tego

Senatorskiej i Miodowej.

II(L,

(BOJlbmaH KOHlOmeBHaH ).! ,Il;OMa

;p

Mydła
włos6w,

~

ZAl\lIESZKAŁY

»
:la
:o

z tatrzańskich kwiatów

1'8.

4 za funt.
......
Oraz poleca wielkie zapasy Cygar, Tytoni i Pa- cP.J
piero1!lów wszystkich pierwszorzędnych fab1'yk w Królestwie i Ce- ~
sars\\vie.
(R. i Fr. 6251)
(6-1)
~

nil

CI:

....

do

gatunkac~~~!n~c;O~~~~:t~mi zasługuję uwagę: ł
Mydło

Itr

Hawana Obstalunkowe w cenie

Hawana Kosmopolit rs. 3 i Kupidon rs. 2.
~
Tytonie prawdziwe tUI'eckie fabryki TOI..M.l.CZA. ~
i fabryki SINODINO w Odesie, w różnych cenaeh.
'llIł
Tytonie przygotowane do Cajki w canie 64 kop, za fun, Itr

."

, . , udelikatniające płeć i przewyższają~e dobrocią mydła Thridace.
"'lecznicze, glicerynowe, żółtkowe i pływające, Pomady, Olejki do
flksatoary, wyborne pudry, kadzidła i różne inne kosmetyki.
...
Handlujący otrzymują stosoway rabat.
....
Cenniki wysyłają się franco.

$

Cygara pod nazwą
3, 4, 5 i 6 za 100 sztuk.

.~~~~~~~~~~~~.,~~~~~W~~~~PU.~

W'
bronzowym
na
lekarsko przyrodniczej»
.... w KrakOWIe w 18S1 1'oku, ktorą nabywllc można wyłączllle w "V Msza. . , wskiem Chemicznem Laberatoryjum.
....
....
Płyn ten rozwija nieporównanie świeże powietrze lasów żywicz-'"
nych, a opr6cz miłego zapachu zalecany jest przez lekarzy dla cierpiących na słabości płuc i krtaui,

CI:
CI:

1'8. 3, 4, 5 ~

i 6 za 100 sztuk.

....

~

cP.J

1'8. 5,

»

:II
:II
:II

~

Poleca: Wielki wyb61' prawdziwych Hawańskich cy- ~
gar, sprowadzonych wprost z;Ameryki, w cenie od rs. 10 za 100 sztuk. ~
'''yborowe cygara pl'Zygotowane z liści hawańskich: Ha- 1('111.
waua Superior rs. 7; MaraviIla r8. 6; Hawana Flor ~

siano, Storczyk (Orchis), tIII'
(Volcame1'ia), Przepyszlin (Gardenia), i t. p.

C
Woda Kolońska i Wody toaletowe
CI:
wszelkiego rodzaju. Między temi odznacza się:
C
Woda Polska
CI: wylą,czna 'Tlasność Warszawskiego Laboratoryjnm Chemicznego,

I

firmą.

w Warszawie (hotel Europejski).

"'lo_

Róża,

CYGlR

KALINO'VSKI, PRZEPIÓRKOWSKI

»

dehkatn08clą,

I'Cozwoń

Woda leśna
Aromat lasów iglastych w pokoju,

SKŁAD

WIELKI

LABOBATORYJU)I

odznaczające

..A..

~~~~~.~~lN~~~~~~~~~~~~

:II
C
:II
CI: .
. Nasze P~rfu~y
, ...
. :II
. . , pIerwsze extrakta krajowe,
Slll
l
.....
.... zapachu. Seryja "Naszyeh Perfum" składa sill z kilkunastu zapach6w,'"
~'omiłek (Heliotrop), U.onwalija majowa, Fijo- :D
C mianowicie:
Bukiet 'Warszawski,
(Magnolja),
....

C

5

WARSZAWSKIE

CI:

CI:

C

N.

E

..wWw _ . ~ Q~·w*\Ar
-'W'W'"
I"'~A~~A'"
... ft~

ICI:

E

o s z

Ł

G-

D

I
fłJ!

.
!dl
i1I
~
~
;li
~

Idl
Kł

fi w Warsza,!le .p!'zy ubcy ~
'~
ErywanSkl?J Ni'. 8. dl

------~.~.--IJa
Skład głowny
;li
am zaszczyt zaWIadomiĆ Sza·~
' ' ' , awie Krakow- I(
nowną Publiczność, że Handel \1P! W, al sz
.' _
~
mój kolonijalny i ga- ~ skle PrzedmieŚCIe Nr. 10. ~
lante~yjny, _ kt6q ~ot.ą,d ~ (R. i Fr. 5933)
(0-2) ~
egzystował w St~lym Ryn~u, przemeslO- «J~~""""'''''''''~~C»"",",~",,",,"~S
ny został od dllla 8-go lipca 1'. b., na oe~"""'~=-~IlIIC"IO.sr;:""",~..,.
ulicę Piotrowską do domu p. Libermana, - - - - - - - - - - - - - -..

M

I

obok p. Lewkowicza.
Polecając się przeto dalszym względom
łaskawym moim kundmanom, zapewniam
że o dob6r towar6w, przystę.pne ceny i

;t~~~ir~1l ;ę;;.łatwialliU żądań,
(2-1)

K. Wejsman.

usilnie

WYPISY POLSKIE
ułożone

przez

ADOLFA DYGASINSKIEGO
I
część niższl1.

miE~lc~~i! ~~!!I~o~~~dajJ

wyszły nakładem

'Wydawnictwa

Bernarda Lessmana
Cena kop, 45.

się, i na miejscll micć można. Ulica Gi-I
mnazyjalna, \łom Horowicza, drugie pię- do nabycia we wszystkich księ
tro. str6ż wskaże.
I
garniach
Tamże robi ą się pończochy na
(R. i Fr. 6246)
(3-1)
mas.ynie.
(3 -2)

6

T

oszukiwanym jelit na wieś do jednego małego chłopczyka, Nauczyciel wytra1vny, do wyklndu
początku nauk, któryby pr6cz j ęzy
ka ojczystego, posiadał rosyjski,
francuzki i niemiecki. Bliższa wiadomość
w Redakcyi "Tygodnia".
(3-1)

P

Na mocy pozwolenia Gimnazyjum tutejszego, przyjmuJ/} na stancyję uczni6w
'W domu W -go Korusiewiezn przy ulicy
Sulejowskiej, zapewniając doz6r i opiek~
Nas~alski.

(S-3)

I

ZAKŁAD

Ń,

E

~

INSPEKTOR

W

35

Niezdowie pod Opolem, gubernii Lubelskiej, powiecie
Szkoły męzkiej 4-ro klasowej miejNowo-Ale~sandryjskim, dni o.
. .
. , .
~u wrześmfi r, b"
12 w po· . Al k d
k
S lej
e san rowskleJ, w mleSCle łudnie, odb~dzie się licytacyj a na kt6Tomaszowie Rawskim.
rej sprzedane zostaną:
'
Su.ohov:.rieokiej
',. ,
tJzteJ'y ogiery silnej, normalnej
.
,
P~d~Je . do ,Wladomoś~l Sz~n~wnych budowy, ze swobodnemi ruchami, lat..,
W WarszawIe Bracka ~ 14,
R?dzleow I Oplekun6w, ze .zaplS I egza- w 5-m, po PI'ctenderze IV, wprost z An"
.
. ,
mma wstępne do wS~y5tklah czterech "lii sprowadzonym
koniu dr
gł6wne WejŚCIe od ulicy Brackiej losze ldas szkol Y miejski~j w Tomaszowie roz- (oR d t . ) k', ' .
k ogowy~
i-tro I
•
d'
(
.:
oa s erze,
tOla to !!Isa
azala SH~
P• . ,
pocz~ą. SH.l z Ulem ID 22) Blerpnl!l ro- najodpowiednieJ'sza dla polepsze'
.
.
.
k'
d
.
.
ku
blez
nlll laiy
P rZYJmuJe w 'az ym czaSJe uczenlllce
'. .
.
koni krajowych.
tak stale z całkowite m utrzymaniem, ja- . !3zkoł~ mieJska Tom~szowska, NaJ wyOgiery te nabywca odebrać winien z
ko też i przychodnie.
zeJ zatWIerdzona,. załozona w. roku ze- Wystawy warszAwskiej w roku 1S8 9 (R. i Fr. 5557)
(3-3)
szłym koszte~ mles~kańc6w mIasta To- ostatniego dnia tejże wystawy.
-,
maszowa, daje uczUl~m kończącym tako:
tJztery wałachy ze stadniny IV
WII t,e same. prawa l prerogatywy eo I S-m l'oku, i <hn w 2-m roku.
prog.lmnaZYJa.
.
.
Klacze i "'oły robocze, zbyKIerunek s~~oły Jest .Iealny. WY,kła. wająee od miejscowych potrzeb.
są "! .~lleJ nast~puJące przedm,l.oty: tJztery buhaje rasy holenderskieJ'
Towaro'w kolon,'J'alnych dane
na,uka ;rehgll trz~ch. w.yznnń chrześCJJnń- w 2-m I'oku.
od Jat pl'zeizl0 3D-tu w mieście tuteJ'szym sklCh, J~zyk rOSYJskI, Język polski, język
Dwa knury rasy k"l aJ oweJ", Je den
n'em'e"k' a t t k '
t,'
d kI'
egzystujący, przeniesiony pod firmą.J. I I.C J, r~ me y a, Jeome ~YJa 0.
a- roczmak, drugi dwuletni.
(4-1)
Anfił6w do domu W-go dr. Gliick- By 2-eJ, naukI przyrodzone, JUstol-'Ja posmana w Starym Rynku, zaopatrzony zo- wszech nil ~ ?istoryj~ Rosyi, }eogr~fija p' 0 Do (lzislejsz.ego numeslał we wszelkie odnośne towary IV wy- wszech~a l )eo~ra~Ja ROSYJ, kahgrllfiJa,
.
ru dorącz!\ SH~ arkusz
borowych gatunkach, które przy zapew- rysu~~I, śp}ew l gImnastyko.
nieniu skorej usługi, po cenach naj przyMIejsca są otw~rt,0 do ws~ystklch czte- 50 i 51 powieści z angielskiege
stępniejszych i nadal Szanownej l'ubli- re ch k.las; przl~waznle ZliŚ, Jako W' szkoczności polecić mam zaszczyt.
le dopJer? .W' rO,ku reszłym założonej, do przez CUl'l'er-Bcll p. t. »Janina"
w pl'Zeldadzie Emilii Dobrz~ń
"t
klasy 3-eJ l 4·eJ.
(2-2)
A. Anh OWo
(4-4)
ltIołlerew.
skie,i.

Naukowo -

Rzemieślniczy

DLA KOBIET

°

I

'

°

HANDEL WIN

UCZENNICA
Wiedeń

Konserwatoryjum
skiego

Z

1)

I

Stancy ja dla Uczniów

rodzicielską·

Y

lClf--

i

była śpiewaczka opery niemieckiej, ży
ezylsobie udzielać lekcyje śpiewu i muzyki. Bliższa wiadomość w pensyjonacie
p. Dobrznńskiej i Redakcyi "Tygodnia".
(3-l!)

KAPSUŁKI

MATBEY-OAYLUS

~I

I

wyrobu D-ra Clin Nagroda Montyon.
KapslIlJd MatheJ'.CaJ'lus z eBen<lyi drzewa sandałowego w poląosenła s 8I811eyami
halBa.micznemi są zalecane przez leka.rzy 11& choroog :ea8larzale i tłOIlJOpOłDltal6, 1Jł'4lf rq>l4wg kobiet
fili choroog kanału moczowego i fJJuelk;~ prZ1/padlości dróg fII{jc:eoW!Jch."
'
"Przyjemna. ich forma uj~ta w karuk esencyonalnie połl):czony czyni użycie KapslIlek
MatheJ'-CaJlua moźli,!em dla os6b najwl\tlejszych i nie szkodzl w niczem żołądkowi,"
((}auttJ Szpitali PaT!fzkich.)
Szczegółowy opis dodaje si~ do każdego flakonu.
NaleŻ)' wJstrzegać al! podrobień i na zabezpieczenie kaidJ nakon kapsulek MatheJ-CaJluB zaopatrzonym jest w marli! rabl'J'ki oraz., podpia CUn et
Clo i medal nagrodJ MontJon.
Nabywać można w Paryżu u
W Piotrkowie skład główny

min

et Clo ulica Rassyna Nr. 14Soczołowski i Spka.

u Pp. Gampf,

KAPSUŁKI

i PIGUŁKI
Z BROMKU KAMFORY

Doktora Clin
taureala fakultetu meatjczncgo w

Paryżu,-Nagroda

Montllon.

Kapsułki i Piplki D-ra CliD, z oromku kamfor:; liiywają się. w cJwrobach nerw.011!ych,
moJgowych, 'ID dolegliwościac}~ sercofJJych i dróg oddechow:;:fl, oraz w następuJ.ącyc~ przypa~łoSCla.ch:
astmie, bezsennoici, kaszlach nerwo?Dych, spazmaCh, palpitacyach, kokluszach, epile.psy',. "'!Istery!, kon,!,ulS!l ach , zawrotach glowy, zaqluszemu, gorqcz!.;;,ch, migrenie, 'ID chorooach p~cMrza • arog v.rynowych l na
uspokojenie całego orgamzmu.

I

NależJ wJstrzegać si~ podrobienia, i każdy nakon jako gwarancJa zaopatrzony jest w mark! rabrylil, oraz podpis Clin et Ciej medalem nagrody MontyoD.
Nabywać można

w Paryżu u Clin et Cie ulica Rassyna Nr. 14.
.
.,
. .
W Piotrkowie skła.d główny u Pp. Gampf, Soczołowski i Spka, gdzie zna.JduJI} Il}(~ Jednocześnie pigułki żelazne d-ra Rabuteau •
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AGENTURA

C

UBEZPIECZEŃ

~

~ syjskiego
roku na

Przyjąwszy powierzoną.

C
CI:
CI:
CI:

IC

mi. Agenturę dru!?;iego RoTowarzystwa Ube~pleczeń .~d Ogma z 1835
mitlsto Petrokow l guberruJą. Petrokowską,
mam' zaszczyt zawiadomić Szanownych interesantów, ży
czą.cych sobie ubezpieczać ruchomości i budowle, iż
przyjmować ich będę w m~eszkaniu wlasnem w dom?
Piltzera przy ulicy laaZ8nS1':iej lV~. 88 od g~dZl
ny 8-ej do lO-ej rano, i od 3 ·eJ do 5-eJ po połudnIU,

.

August Kozuchowski.
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ZAKlAD
GAZOWY
vv v:Ta.rs!Za.v:.rie

ł

sprzedaje po nizkiej cenie

' :)

ł Coaks 1 klasy i Smołę gazową, ł
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i Fr. 5681)
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---------------------------------------------------------------------------------------------'W drukarJli F. EeJchatowskiego w Petrokowic.

Redaktur i wydawca Mirosław Dobrzański.
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Józef Rother w todzi.

