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Wychodzi

W każdą

Niedzielę,

wraz z oddzielnym

stałym

Dodatkiem

Powieściowym.

z podpisem prywatnym, - i nie mógl być
Księgarnia M. Pacewicz
przyjęty żaden dowód ze świadków przezawiadamia Czlonk6w Krakowskiego Towarzystwa
ciw osnowie lub nad osnowę aktów, ani
~~Przyja.ciół Sztuk Pi~knych", kt6rzy
nabyli akcYJ e w powyższej Ksi~garni, że premium ZII fi reformie s~dowej w Królestwie Polskiem, względem tego, coby przytaczano, że było
rok ubiegły
a w szczególności o nowych s~dach pokoju mówione przed, w cZ!\8ie, lub po aktach,
chociażby szło o sum~ lub wartość mnieji gminnych.
szą od 150 fr.
akware!a Julijusza Koss!,ka jest już w lisię
Była więc zasada etała, do której regugarl;'-l d~ odebrania. Oprawa nskutecznia się
b. Sędziego gminnego.
lowały eię są.dy i osoby prywatne, bacząc
w KSlęgarm w ramy ze szkłem od rs. 6- na blejtraprzytem na to, dla jakich mi:mowicie aktów
mie od rs. 2·ch.
prt\.wo wym!tgało formy urzędowej. N~d
A..kcyje na rok bieżący sąjuż:do nabYCia.
(2-2)
"Nieznajomością prawa nikt się tło to, praktykowały się kal'b,1/ i vr miejsce podmaczyć nie może".
Zas. pr. Pań. pisu znaA'i krzyżykami lub k6łkami. Przy
wprowadzeniu w r. 1876 nowej organiza(Ciąg dalszy - Patrz :NO 38).
cyi są.dowej, powyższy artykul kodeksu
Nader ważnym jest w procedurze oddział Napoleona i inne, związek z nim mające,
u~zielająca. j?Ż od lat kilku młodszym i iltarszym dzie- trzeci księgi I-szej, traktują.cy o dowodach. zostały uchylone art. 148-m post. z dnia.
cIOm lekCyj Język6w, przedmiotów klasycznych i mu- Z tej przyczyny rozbiel'zemy go nieco szczezyki, poszukuje zajęcia w mieście. Wiadomość u W. gółowiej, uzupełniwszy komentarzami z pra- 19 lutego 1875 r., bez wyraźnego określe
nia, czy wszystkie, a jeżeli nie, to jakie
Zaleskiego.
(6-2)
ktyki kas:\cyjnej Senatu, dość pod tym mianowicie nadal czynności prawne winny
względem obszernej i wyczerpującej, zwŁa
być bezwarunkowo na piśmie zawierane,
szcza względem dOlVodu ze świadków, o któ- co tern bllrdziej kwestyję utrudnilo, że i
rym sam oddział rzeczony najmniej traktu- dowód z przysięgi został skasowany.
je i poucza. Procedura dla sądów pokoju
Nietylko sądy pokoju, lecz i sądy zwywymienia cztery rodzaje dowodów: dowody
na piJmie, przyznanie, przysięgę, obej1,zenie czajne w różny sposób kwestyję tę traktoO Z
wały i traktują.. Bieg czaRU, rutyna i zamiejsca z relacyją biegłych.
2e statkami gorzelniczemi i młynkiem do słodu
1) Co do dowodów na piśmip, w połączeniu padłe z pOjedynczych wypadków wyroki
zielonego, KIll"tofli etc, jest do sprzedania w maj ątku z dowodem .te świadków. Według procedu! ilenackie rzecz t~ poniekąd uregulowały.
Drużbice, przez Wadlew.
Gruntując się na kod. cywil., prawie hyTamże jest do sprzedania Stadnik, czystej ry (art. 105-111) sędzia winien rozpoznać
krwi holenderskiej, 5 kwartał6w mający.
każdy dowód piśmienny, przez strony zło potecznem, ustawie notaryjalnej z r. 1875
Bliższa wiadomość na miejscu.
(10-6)
żony. Dowód ze świadków nie dopuszcza i kodek. handlowym, zaznaczamy, iż nastę
się przeciw osnowie dokumentów urzędo pujące mniej więcej akty, winn,. być spo~IQfIOfCłłOtłQłlCN~lCttQtIOtCłlOllQfłQł~
wnie sporzą.dzonych, lub poswiadczonych; rzą.dzane bezwarunkowo porzą.dkiem urzę
Fabryka Stolarska
nie można również dopuszczać oświadcze dowym, a mianowicie: akty przysposobienia,
nia wątpli~ ości co do ich autentyczności. składane są.dom; uenania dziecięcia natural~
"RODZINA.!'!
Co do innych aktów, nie może im zarzucać nego, jeżali to nie nastąpiło w akcie jego
6_w Petrokowie.
autentyczności ten, kto je podpisał. W ra- urodzenia; o wyznaczeniu przez ojca pozostaPoleca gotowe Meble z najlepszych ma- ~ z!e zarzucenia fałszu dokumentowi, służą lej przy życiu matce jednego lub więcej doradteryjał6w wyrobione, oraz garnitury
cemu za zasadę do wydania wYJ'oku i w ra- c6w, jeżełi () tern nie wspomniano w testaK po rs. 170.
li
mencie; o obraniu przez rodziców opiekuna dla
!t
Przyjmuje wszelkie zam6wienia meblC'we V zie niecofnięcia go przez stronę sklauają,cą pozostałych po nich dzieci; intercyzy przedślu
takowy,
sprawa
się
zawiesza,
a
dowód
zai hudowlane.
.
(0-29)
kwestyjonowany przesyła się prokuratoro- bne; umowy majątkowe małżonków, którzy się
~łCllłOItOłłOłłOłłCIłQłCMłOItCałOlte»'ł-ełCQ~
wi przy sądzie okręgowym, celem rozwi- podali do rozwodu lub separac,yi, jeżeli jeszcze
nięcia sprawy (\ fałsz. Zarzucenie fałszu wyrok sądowy nie nastąpił; takiei umowy
aktowi, nie będą.cemu w sprawie !!tanow- m.alżonków rozlą~zonych co do stolu i loża, gdy
czym, nie powoduje zawieszenia sprawy. CI od rozłą.czema takowego odstą.pią; o daNadto, należy mi się powołać w tern miej- rowiznach między żr;Jącymi; o p'rzyj~ciu daroZ powodu zbliżającego się terminu scu na art. 409 ogólnej procedut·y cywil., wizn; plenipotencyje przez obdarowanyclt do
składania przedpłaty na ~,Tydzień" za którego stosownnie do sądów pokoju, wy- przyj~cia daru lldzielane; akty tytufu na te.stamerdach mistycznych czyli tajemnych 1); odwokwartał IV-ty r. 1881, redakcyj a uprzej- raźnie przez Senat zostało zalecone. Według artykułu tego, dowód ze świadków mo- lanie testamentu, jeżeli takowe nie nastą.pilo
mie uprasza szano"wnych swych prenuże być stawiany na poh ... ierdzenie tych tyl- przez testament późniejszy; akt zastawu ,'umeratorów O łaskawe wniesienie prenu- ko okoliczności, względem których prawo cl101nAJgo z przywilejfJm; co do 'IIszellciclt czynmeraty należnej za kwartał nadcho- dowodu na piśmie nie wymaga, z wyjątkiem: ności dotyczącyc7! przeniesienia, ograniczenia,
dzący, oraz zaległej z kwartałów po- jeżeli akt składu, z przyczyny pożaru i t. lub zwolnienia p"awa własności nieruchomej;
p. nie mógł być spisany; jeżeli akt jaki za- co do wszelkich czynności połączonych z p"aprzednich.
giną.ł, w skutek wypadku niespodziewilne,- wem hypotecznem 2); kontrakty co do współek
go, np. pożaru, powodzi i t. p.; - i jeżeli
CENA "TYGODNIA"
prawo do majątku nieruchomego polegit na
I) Na zasadZI'e prawa z d'
'
. l 876 r.
ma 6slerpma
dla prenumeratorów miejscowych:
sp~koJnem pOSIadanIU, lub uzytkowanm te- sędziowie pokojn i sądy gminne legalizujlł tutamelIt;
goz przez czas, prawem do upływu prze· wlasnoręcmc i decydnją. prośby zapilohiercó1i1 ogólnyck
roczna. . .
1'S. 3 kop.
dawnienia przepisany.
o w.prowadzenie !ch w pose~yj\l, "IV granicach ogólnej
półroczna . . . rs. I kop. 50
.
..
.
swej kompetencyl.
Za dawneJ orga~IZa?yl sąclo;ve), wzglę2) Przedtem, z mocy art. 1582, akt sprzedaży niedem dowodów na ptsmte, ob?wlązywał art. ruchomości m6g~ być nrzę~owy, lub z podpisem prydla prenumeratorów zamiejscowych:
1341 kod. Napol., według ktorego, do wszy- wRtnym. Obecme, stosowme do art. 66 nowej ustawy
roczna ..
'1'S. 4 kop. 40.
stkich czynności prawnych, przenoszących notar~jB~nej, wsze.lkie akta, o ile do~yczą praw wIn·
sumę lub wartość 150 fr. (36 rs.) wi i [snoścl merllchomc)! bezwar~nkowo wIDuy być urz~do
półroczna. . . rs. 2 kop. 20.
.'
n en we. Względem ma)ątk6w nteruchomych wlośeiatl&kick
był być eporządzony akt noto1'y]:11ny, lub istnieje nadto oddzielny tl\kiż w tej mierze przepis, z~
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handlowych bezimi~nnych (anonyme); protest
weksli; wstąpienia w prawa wierzyciela (subrogatio); spisy inwenta7'za, o ile takowc na zasadzie art. 78 ust. o postęp. rozm., formowane są przez notaryjusza.. Inne akty mogą być sporządztl.ne za podpisem P T"!} watnym.
Właściwe ustawy wskazują, jakie dokumenty i przez kogo mają być legalizowanł
co do własnoręczności podpisu; tożsamości
osoby; tak zwanej daty pewnej i t. p.
Nadto, celem dokładniejszego rzeczy wyjaśnienia, uważam za konieczne przytoczyć
te wyroki kasacyjnego departamentu senatu, które rozstrzygają rozliczne wątpliwo
ści przy stoso"mniu dowodów na piśmie i dowodu ze świadków. Według nich, dow6d ze
świadk6w nie może być stawiany na nastę
pujące czynności: co do istnienia umowy
na prowadzenie sprawy; na dług, wynikły
ze sprzedaży wszelkiego majątku ruchomego na, kredyt; na sp.!'acenie albo zamienienie w późniejszym rachunku, części lub całości d.!'ugu z rewersu i t. p. zobowil!zania;
na należności pieniężne, wypływające w skutek uskutecznienia jakichbądź robót nie za
gotówkę, lecz na kredyt; względem terminu długu, jeżeli takowy został pominięty
w dowodzie piśmiennych; co do warunków
i wogóle umów posagowy~h; w zamian
aktów, um6w i wogóle dowodów piśmien
nych, istnienie których zaprzecza strona
przeciwna; względem przyznania zllsądo
wego co do tych czynności, dla których
warty wart. 524 pOSt. b. Kom. urzęd. Akty prywatne do dnia 11 $tycznia J 866 r. zawarte, winny być
zamienione na urzędowe, o co, gdyby strona przeciwna nie chciała stanąć do aktu, lub nie mogla, nnbywca wini~n udać sill do komisarza włościa{IBkiego. Tenże ar~ykuł, oraz przytoczone wyżej prawo z dnia 6·go
sierpnia 1876 r., nadaje wyjątkowe prawo sądom gminnym powracać włościanom osady, sprzedane przez nich
nawel aktami notaryjnlnemi osobom stauu niewło
ściańskiego. W praktyce Slldziowskiej miałem takich
sporo wypadk6w i to j edyuie z lichwiarzami, kt6rzy
skorzystali z ciemnoty włościan, ani wiedzących, że
im sprz,dali osady.

Y D

Z

I

~~

N.

.\'1: 39

prawo wymaga dowodu na piśmie;' co do
opuozczonego w akcie imienia lub nazwiWIAOOMOSCI BIEŻĄCE.
ska osoby, dl1\ której mi:!.! być wydany; jeżeli akt długu został zagubiony, skradziony,
- P. Ładnowski, jeden z naj większych
lub zniszczony, to sam dowód ze świadków polskich dramatycznych artystów, dotl!>d
nie jest dostateczny; co do wydzierżnwie stale występują.cy na scenie lwowskiej, przynia nieruchomości wiejskiej; o nie złożeniu jechał we czwartek do naszego miasta- i
waluty do aktu składu; co do spłacenia na- ma wystąpić na tutejszej scenie w IIamleleżności z zakazu egzekucyjnego; na wsz~l
cle, Otellu, oraz Intrydze i Miloś~i, w sobokie dowody wydane w imieniu osoby nie- tę, niedzielę i poniedziałek We wtorek
piśmiennej, jeżeli podpis za nią uczyniony,
podobno przedstawienie benefisowe na donie zostal należycie legalizowany; na nie- chód stawnego llrtysty.
wyliczenie waluty do obligu prywatnego,
Niema wątpliwości, że publiczność nasza.
urzędownie zalegalizowanego; co do pretłumnie pospieszy do teatru, byle tylko zotensyj pieniężnych z najmu osobistego;- baczyć wielkiego tragika, któI'ego wielu doi t. p.
tąd jeszcze nie widziało i tylko zna ze staNa tle tych wyroków senackich, łatwą wy, jaka go popezedz!l. Jeżeli nadto szajest interpretacyj a i innych wątpliwości, ja- nowna Dyrekcyja teatralna-uwzględniają.c
kic by się napotykały przy stosowaniu nie niewielką zamożność tej cząstki tutejszej
wyczerpująco w ustawach określonych wypubliczności, która jedynie zapeŁnia tu zamagań prawa co do dowodów na piśmie i
WE;ze teatr - zaniecht\ podniesienia ceny
ze świadk6w. Nadmieniam wreszcie, iż sto- miejsc, możemy twierdzić z pewnością, że
sownie do wyroków kasacyjnych senatu: na wszystkich rzeczonych przedstawieniach
z kilku dowodów, przez jednę i tęż samą. teatr zapełniony zostanie po brzegi.
osobę wystawionych na imię jednego poNie wątpimy również, że caly komplet
woda, można wytoczyć jedno powództwo tutejszych artystów podwoi swe usil"owania,
(intel'pr. art. 258 pr. cyw.); że dokumenta aby do jakiej takiej całość dostroić hal'olówJ.:iem napis:me, z tej tylko przyczyny, monii.
autentyczności swej nie tracą; że nie tracą
onej dowody długh naddarte, w ręku wie- Przesyłka listów, Stosownie do istnierzyciela znajdujące się; że re""ers napisany jących przepisów pocztowych, wszystkie
na arkuszu stępiowym, którego druga po- bez wyją-tku listy winny być adresow:me
łowa oddarta, jest ważny; chociażby strona w wewnątrz kraju w języku urzędowym,
przeciwna twierdziła, iż na tej oddartej po- :;t za~ranicę bezwarunkowo w języku mię
łowie były pokwitowania z upłat; że listy dzynarodowym, to jest hancuzkim. Następnie
prywatne i t. p. akta piśmienne, mogą być jednakże zrobiono wyjątek dla korespondenjako dowody składane; że świadectwo wv- cY,i wewnątr~ kraju wys>:łanej, jako to lidane na piśmie przez osobę, która ze stL·~- ~tow zwycz~Jnych zamkmętych, ~twartych.
nami lub jedną z nich zostawała w uanym l b.and kroI l 'p?zwolono a~resow.ac tak~we
razie w stosunku prawnym, uważać należy' w Języ -u ml~Js~OW!m; Jednak.ze pomnllo
za d0106d piśmiIn7ll/, a nie za zezna7lie świad- tego udogodDl~ma, Jak wyk~zuH dane, zeka dane po za saciem.
brane. w tu~eJsz~m urzędzlC. pocztowym,
IV dnIU 25 slCrpma (6 wrześma), na mocy
(d. c. n.)
przepisów w obecności miejscowych U1'zęd
nik6w i helegovranego na ten cel z War8zawy z Izby Obrachunkowej rewizora, zniszczono w tymże urzędzie przez spalenie

Rok cały tak upłynął.
Czy go opuściła nadzieja ?.
Po roku, łagodna, wyrazem cierpliwego
Udd się poraz drugi do obserwatoryjum.
oczekiwania opromieniona twarz nieznajo- Stt'ażnik nie miał czasu na próżne gawędy,
mego, z kt6rą się już byli oswoili tragarze odszedł zatem zniczem.
i robotnicy portu, znikła. Nieznajomy udał
Zapadł wieczór- wdrapał się na strome
Przekład
się do obserwatoryjum, w celu wyręczenia wybrzeże, usiadŁ twarzą do morza zwróco·
"'VV_ z. Kościałko~skiej_
strażnika w nużącem zajęciu. W pytaniach, ny i tak przesiedział noc całą.
które zadawał przy tern, tyle było naiwnoGdy lekarze, wnosząc z blędnego, szkliści, nieświadomości i dziecięcej niemal uf- stego jego wzroku, zadecydowali, że już
O godzinę jazdy od Plaza, wznosi się ności, że sporo upłynęło czasu, z:mim zro- bezpowrotnie postradał zmysły, zaopieko:strome wybrzeże, o którego wyżłobione u zumiał manipulecyje telegrafu i sygna- wał się nim, znają.cy jego niedolę towarzysz rzemiosła. Nie przeszkadzało mu to
podstaw granity, ustawiczne biją fale. Nie- łów.
- Jak długo trzeba czekać na przyby- udawać się codziennie nau morze i wyczeco dalej, niby kąchy przez przypływ morza wyrzucone, wiej~kie chatki, z ogro- cie oznaczonego okrętu? - spytał pewnego kiwać l1jej i dzieci" i owego mfljącego ich
przywieźć okrętu. Wyobrażał sobie, że okręt
dzeniem ze szpatu i chrustu, z sadami, razu.
Zagadniony stnżnik nie umiał dać sta- ów, od tak dawn~ wyglądany, nadptynie
z kwitnącemi burakami i kapustą, wyglą
nocą. N~dzieja ta ożywiab go; pragnlłŁ
dają jak akwaryjum, ponętnie i fantazyjnie, nowczej odpowiedzi.
- Zdarz!\ się rozmaicie.
też ciągle zastąpić strażnika przy obserwatak dalece, iż rzec by można, że tam mor- Czy zdarza si~ czekać Czasem i rok toryjum i co wieczór, regularnie udawał się
skie potwory kartofle sadzą i kopią, syreny
cały?
nad morze.
pasą i doją delfinów.
Niegdyś, w pobliżu miejsc tych, telegraf
Tak przeszły całe dwa lat,,! Okręty przy- Peuh! Bywały wypadki, że okrętyuwa
starego systematu wycią.gał ku dalekim ho- żane za zginione, po paru dopiero zjawiały pływały i odpływały - on czekał cierpliwie, spokojnie.
ryzontom swe ruchome ramiona ; obec~ się latach.
nie miejsce telegrafu zajęło obserwatoMało kto go znał zre5ztą; nikt się nim
Nieznajomy odchodząc uścisnął silnie dłoń
ryjum, zwią.7.ane z miastem drutem telegra- strażnika..
nie interesow"ł, i, gdy pewnego poranku
ficznym. Ztą.d rozchodzą się sygnały.
nie wrócił, nie zauważano nawet przez dni
Zn6w upływały tygodnie, miesiące, a o- parę jego nieobecności.
Krótką opowiem wam historyję:
Przed niedawnemi czasy, mechanik pe- czekiwanych jak niema tak niema! PrzyDopiero tropienie i szczekanie niezwywien, oszcz~dnością i pracowitością., zebrał ply,vały statki kupieckie, zawijały parow- kłe ps:!, zwróciło uwagę tow:!.rzystwa, uży
tyle, ile mu potrzeba było na podróż żony ce, przer6żne powiewały flagi, echo po wającego niedzielnej przechadzki na brzei dzieci z miejsc rodzinnych, w których wybrzeżnych wzgórzach roznosiło radosne gach morza. Kilka osób wdarło się na skaich zostawił, do miasta, w którem praco- salwy-i zawsze, i codzień, w porcie, w tłu liste wzgórze: tu leżało murtwe ciało ubomie ludzi, widzieć było można łagodną i
wał. Na miesiąc przed przybyciem oczego odzianego mężczyzny. W kieszeni od
kiwanych podróżnych, udał się do San- cierpliwą twarz wyczekującego mechanika. surduta znaleziono papiery. Były to wyFrancisko. Jako mieszkaniec środkowej Wzrok jego tylko nabrał z czasem gorącz cinki ze starych dzienmków, ogłaszające o
Ameryki, ni~ był oswojony z morzem, kowego połysku, a potem - stał się błęd przybywaj:}cych okrętach i opisujące mororkanami i morskiemi podróżami. Przybył nym ...
skie wypadki ...
- Czy nie zmylili drogi? N a tych niezawcześnie; wystarał się zatem o tymczaTwarz umarłego zwróconą była ku bezsową robotę, lecz codziennie wychodzi.!' do znanych, bezbrzeżnych, a tak jednostajnych brzeżnym przestworom morza ...
portu, na spotkanie ukochanych istot. Tak przestworach wód, zablądzić łatwo.
upłynął miesiąc jeden i drugi. UpragnioRozpytywał majtków, podr6żnych, kapitanów okrętów-nnpr6żno!
nej flagi jak nie widać, tak nie widać ...

Z Brei - Harte'a.

NA MORSKIM BRZEGU.
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1305 li8t6w ~zamkTliętych (zwyczajnych), 1,188 dokładnie o tern wiemy
chorowało lub
otwartych, 8 banderol, 5 list6w rekomendo- choruj e dotąd z przeciążenia pracą, lub
toanych, i 1 list pUniężny.
z zaziębieniu; winniśmy więc pomyśleć dla
Przed zniszczeniem każdy list został nich o jakiejś uldze.
otwarty dla przekonania co w sobie zaTakq. ulgę przyniesie obowiązkowe do~Tierał, i przy tej manipulacyi znalezi('no w stawianie koni dla straży, przez miejscodwóch listach rs. 2, które zaliczono na do- wvch mieszkańców.
chód kasy pocztowej; dwa paszporty wy- 'Obywatele miasta zyskują najwięcej przez
dane z zarządu powiatu piotrkowskiego, ist.nienie uorganizowanej straży. Pomijając
dla mieszkańców tutejszego miasta: Anto- inne korzyści, przytoczymy tę bezpośred
niego ŁeO'owskiecro i Piotra Dziechcińskie- nią, że są. wolni od obowiązkowego dostargo; świaJ~ctwo l~andlowe wydane przez ka- czania pomocy ratunkowej w narzędziach
sę Miechowską, db mieszkańca osady Slo- i ludziach; czyż więc nie słuszna, aby w
mniki, PachmaIa; wyciąg nktu śmierci '1'0- zamian obo,."iąz:mi byli utrzymywać kolejmasza CwierdziiJskiego, -wydany przez p'\- no, tak w dzień jak w nocy, na zmianę,
rafiję Wszystkich Swiętych w Warszawie; na ewentualną potrzebę straży, oznaczoną
wyciąg z akt.u urodzenia, wydany przez ilość koni, w miejscu w tym celu przez
sekretarza hypotecznego w Kielcach 28-go magistrat wyznaczonem?
msrca 1880 r., N 568; takiż wyciąg wydaKoni takich dyżurnych -- dosyć będzie
ny przez parafiję Rudniki (powiat WieIuń- sześć, dla prędszej dostawy przynajmniej
ski), 2-go grudnia 1879 r. - i przekaz na jednej sikawki i czterech beczek; rozumie51 re. 80 kop., wydany przez Goldfedera my to bowiem sami aż nadto dobrze, że
w 1Varszal\' ie za J\! 91,285. "\V szystkie te do wszystkich pigciu sikawek, i trzydzieprzedmioty zostały przesłnne do tutejszego stu beczek, tmdno byłoby żąduć zaprzę
rządu gubernijalnego clla wydania właści- gu.
cielom, oprócz tego kilkanaście fotografii,
Kontrolę nad dostawą. koni, winien utrzybiletów wizytowych i obrazków kolorowa- mywać magistrat-boć i ten korzysh\ z istnych.
nienia straży.
Z wyszczególnionych wyżej listów, odSprawa to niemaIej wagi, i jeślijcszcze zadanych na pocztach w urzędach poczto- łatwioną nie została, to jedynie chyba dlatego
wycI!, znajdują,cych się w gubernijach: że rozwią.zaną. fJkuteczuie może ł yćtylko przy
piotrkowskiej, kaliskiej i kieleckiej, w pe- współudziale magistratu, który jeden tylko
ryj odzie cza'lU od l-go sierpnia do 1 gru- może zrobić pewien nacisk i dopilnować
dnia 1880 roku, było listów zamkniętych oraz zmuszać posiadaczów koni do projebez żadnych adresów 16; bez wskazania ktowanych przez nas bezustannych dyżu
stacyj pocztowych 43; bez oznaczenl'\ na- rów_
zwiska adresanta 2; zwróconych z powodu
T t . .
d .
. d .. k'
nieodnalezienia adresantów lub też mylne-:- u eJsl .urzę n~cy pocztow~ o ?leJa le'"'8
l-l'"
k'
gos czasu wldoczme sa przeCJążem praca.
go a d resu I 4; z na ueJoneml mar aml po- W'd .
1 · · "' I d
"
,
"
cztowemi, poprzednio już używanemi. 543 i
l zl~y CO( zlC~me, .la;;: o pozneJ nocy
bez marek 119! Opr6cz tego spoczywa 0- slęczą. l w~pa,t,ruJ~ przy bmp,ach oczy. ~o
czekujących takieo-oż przeznaczenia do 5-u prawdy, ht(\~c blerz,e patrzec ~a ~ych blatysięcy ljstów~ .. Ii-;'dzilibvśmy przeto wy'q- łych murzyn?w" l~torzy uposazem bardzo
.
l'1st), (II a um'1-"
_.
l
skąpo, pracuJlh smw.ło rzec można, po nad
1:1Ją.cym
,męCla opIsanego 0-j
O 'l
b'
d
su, ażeby każdy z odd.au·ców, na odwrotnej sw~ ?l y.
l ~ kPrz)'p0I~lDba.my s,ob le,
at
. k
t
k
l' 6' d
] - wmeJ, przy Wlę ~szeJ lCZ 10 oso , praca
s rome ~op{lr y, ws "aZ/jlca z sw IJ a res, g< yz, b' . . k '
ł
. t
d l k
ś . '.
z powodu zwrócenia lub niewysłania listu, IUIOW,t onczy a Sl~ am a e o "cze meJ,
urząd pocztowy będzie w możności dorę. przypuszcz~my tez, .że Zarzą.d weJ(': Yt
't r t t k
dl
rzy !askawlC w położeme swych podwład,zo n~pa\t;vro lSd ~ ~wy o c,aw cy. t t ' nych, a zwiększaj ac nanowo· personel biuprocz ego na mIenIamy, aze by os a ma
d'
-" , d~ h
stacv;a pocztowa na listach była oznaczo- rowy! a lm moznosć iuzszego c ~ć c~na {l' góry kopert, z pominięciem wszelkich k.oh~lek w,Ypoczynku, zW,ła?zcza, że lud.zl~
innych miejscowości, przez które list ma CI me zn~H nawe~ co !o S~lętO, a co dZIen
przechodzić, gdyż ta ostatni:\. manipulacyj a pO"tVs~eelDl, pośwlęcem clą.gle mozolnym
- . d o urz<;) c1 m'kó
nal ezy
wył Qczme
' IV poczto- obOWIązkom.
wych, któl'zy obowiazani są. znać dokla- Z 14 na 15 b. m. w nocy, zbiegł za
dnie geograficzne poł~żenie miejsca wska- g;anic~ ~asy.i e r ~utejsz ej ka~y miejskiej,
zlln ego i bi eg poczt.
G- n.
Kowanskl. W kasIe, o~azało SIę brak prze_ Brak koni! Straż o<Yniowa ochotnicza szło 15,OqO rs., z ,ktoreJ !o .sumy 1'8. 14,000
.
l d' 4'"
'18"'8
poprzedmego dn1:l, podmeslOno z kasy gu.naszego mIasta, Ot mit -go maja
(r., I
.. l . P '
b- ł
'd to jest od czasu jej założeilia do obecnej Jermja J?-e~.
omeważ z leg ego WI zlan.o
"
w Będzlllle,
przeto wysłano
ch WJ'1'J, al armowaną by ł a st o k'lk
1 -anuscle ra.
l 'k dla poszukl.
O"
,
wama go tamecznego nacze m a straży ZIemzy. 187P8rocz pler~' ~zego I?o.zaru, . ~ czerw- ski eJ' p. Giersta który też odnalazł i arecu
r., w mleJSCOWOSCl pomlę(lzy e t a - '
.'
'
,
. l'aml. P lJars
" l'
·
. k oś'CIO
rym R yn k lem
1
,:lm l. F ar- sztował poszukIwanego w KrakOWIe.
.
nym, przy którym to pożarze straż nasza
- W przedmiocie słuzebności. Pan Filipierw~zy chrzest otrzymała, ogień zawsze powicz w numerze 33-m "Gazety Rolniogramczanym zosta.wn.I do szczupłych wzglę- czej" z 1". b., zamieścit artykuł nader waż
dnie rozmiarów. Jeśli wypadek zaszedł ny p, t. "Drogi do c('lu", w którym ukaVI' domu mnrowanym- gorzał jedynie dach zał care niebezpieczeństwo grożą.ce naszelub co najwigcej poddasze; jeśli w drewnia- mu społeczeństwu, przez dalsze pozostawienej budowli-zniszczeniu ulegała część tako- nie uregulowania sŁużebności w zawieszewej. Przy ratunku jednnk pah}cych się stodół niu; z ręką zaś na sercu, otwarcie, wskazał
ze zbożem i wogóle zf1budoviań gospodar- najnrostszą. drogę do zniesienia takowych.
skich, położonych na PI'zedmieściach, zaRrlmy naszego organu nie dozwalają nam
danie było trudniejsze i skutek mniej po- powtórzyć całych ustępów artykułu, które
myślny.
powinny zwrócić uwagę każdecro myślącePrzyczyną tego-brak koni.
go właściciela ziemskiego; poz~valamy soD?stawić na kraJlcfl miasta, własnemi rę- bie tylko przedstawić ich treść.
karnI, cZQsto przez Moto po kolana, a zaPan FiIipowicz słusznie twierdzi, że ze
ws.ze po złym bruku, pięć sikawek i trzy- względów ekonorBicznych, moralnych i indZleścl beczek, napełniouych wodą-to trud nych, ze służebnościami koniecznie skończvć
nielRda! Znurzeni ludzie przyprowadze- należy; natmalnie bAZ ofiar materyjalnych
niem ~arzęd~i, nie Slb wstanie odrazu na- i to znacznych, obejść się nie może; zły
leży teJ energn przy ratunku rozwinąć. Chwi- stan interesów właściciela mają.tku, nie ula O?pocz?,nku jest konieczną, a jednakże walnia go bynnjmniej od spełnienin tego
chWIla ta Jest czasem dostateczną, aby isk:ra obowiązku z wlasnej woli, ociąganie się narallpadłszy na strzechę słomianą lub d:lCh gon- ża nas na odpowiedzialność przed przyszłotowy, nową spowodowała klęskę.
ścią..
Od strażaków naszych nadludzkich wyW końcu artykułu autol' powiada. że
lIileń niflpodobna wymagać. Wielu z nieh- przez "pięćdziesiąt" lat nas wołano o uwl'a-
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szczeni e włościalI, a nie znaleźliśmy jednak
dosyć odwagi, by zadosyć uczynić słusznym
na woływaniom.
Co do tego ostatniego, pozwalamy sobie
zrobić chronologiczną. poprawkę, a mianowicie, że z okładem siedmdziesiąt lat upły
nęło od pierwszego wezwania o uwłaszcze
nie włościan. do czasu, kiedy takowe przeprowadzono bez nas.
Dawno nie mieliśmy sposotak wysoko moralnych, i
doborowych sztuk, jakiemi od trzech tygo
dni darzy nas pan Kremski.
Rzecz prawie. jak u nas, nie do uwierzenia,
lecz w ciągu tego czasu nie słyszeliśmy ze sceny słówka dwuznacznego, nie widzieli ruchów a la Kalchas. Sztuki oryginalne, wień
czone na konkursach, wcią.ż utrzymują. się
na repertuarze. Sąd;-:iemy, że i publiczność
nasza właściwie te zacne dą.żności i pracę
sumienuą, w miarlJ sil i zasob6w prowadzoną,
ocenić powinna. Bliżej poinformowani zapewniają, że próby nowych sztuk odbywają się po całych dniach; w układzie każelej
sztuki, poruszeniach artystów, nawet w ustawieniu mebli nit scenie, znać rękę reży
sera. O ile też wiemy, w ostatnich czasach
skład towa;ZJstwa znacznie powiększony
został; żałUjemy wszakże, że nie Piotrków
lecz Płock dodobno korzystać z tego bę
dzie.
Z odegranych w tym tygodniu sztuk, o
komedyi Bałuckiego "Sąsiedzi" zmuszeni
jesteśmy powiedzieć, że była zanadto szarżowaną.. Takich typów obywateli ziemskich
ani niema W rzeczywistości, ani ich mieć
chcia! takiemi autor. Jedynie p. Kremski
jako Protasiewicz, p. 1Vójcicki j~ko Gęba
liński, oraz pani 1,esołowskn, oddali wła
ściwie swe charaktery.
W komedyi tlomaczonej z francuzkiego
"Więzień stanu" , oprócz popiwwej roli
hrabiego de Baul'epoire (p. Wójcicki), wyróżniali się jak zwykle p. Słotwińska, oraz
p. Kremski.
Na. wtorkowem przedstawieniu komedyi Mozeru, "Spirytyści", bawiono s~ę
doskonale, choć farsa ta nie odznacza SIę
wielkim sensem. Benefisant p. Wójcicki,
pp. Kremski i Lesiewicz grali doskonale i
cała sztuka. wyszłaby nieźle, gdyby nie p.
Kryłowski, który roli nie umiał i-gdyby nie
nader słaba gra personelu kobiecego. P. Macharzyńska zbierała zasłużone oklaski za
poprawne odśpiewanie aryi z "Łucyi z Lamel'mom'U" .
-

Teatr.

bności oglądania

- Pożar w dniu 16-go września zniszczył stodołę napełnioną zbożem i należą.
cą do jednego z tutejszych obywateli. Ogień
był groźny z powodu, że paląca się stodoła znajdowała się w blizkości zabudowań
folwarcznych po-duchownych. Wiatr niósł
ogień na te właśnie zabudowania. Pomimo, że sikawki musial'y być przeprowadzane pod tunelem na Przedmieściu Rokszyckiem, po niegodziwej i błotnistej drodze,
jednakże cała straż zebrała się dość szybko i zaraz po przybyciu ogień opanowała i niebezpieczeństwo usunęl'a. Kilka
oddziałów przez całą noc przy ogniu dozorowało. Zaznaczyć tl'zeba dziwną. niechęć
piotrkowskich obywateli w dostarczaniu koni do sikaw-ek, pomimo sowitej zapłaty za
nie udzielanej.
się, iż w miektóra wkrótce
ma być
wydawnictwa
rocznika specyjn.lnie interesom straży ogniowych ochotniczych poświęconego.

-

ście

Rocznik.
naszem

Dowiadujemy

podjęto myśl,
urzeczy-wistnioną.,

- Inspektor tutejszego gimnazyjum pan
GiI'.jlJw,gkij, przeniesionym zosta/' na taką.z
posadę do 5-go gimnazyjum w Warszawie;
na jego zae miejsce naznaczonym został p.
Janowskij, b. inspektor giumazyjum w Lublinie. Pan Janowskij obowią.zki swoje już
objąl.

Chodniki asfaltowe z każdym dniem
coraz gorsze. Dziur pelno gro-

stają. się
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żących wywichnięciem nóg przechodniom.
Parę razy zwracaliśmy uwagę na tę wadliwość
naszych ulic j dziś przypominnmy
znowu o tym przedmiocie, pewni, że magistrat słusznym żądaniom publiczności zadosyć uczynić nieomieszka.

-

W alei Aleksandryjskiej wartoby posadrzewek na miejsce tych,
które przez 5zkodników wyłamane, lub
przez zimno zniszczone zostały. Takich
brakujących sztuk naliczyliśmy w pomienionej alei około 60.
- We wsi Kleszczowie, powiatu piotrkowskiego, z dniem 20-m b. m., otwartf!. zoetała stacyja pocztowa, z prawem przyjmowania wszelkiego rodzaju koresponuencyi.
- Emeryci i emerytki w Kaliszu-jak donosi miejscowy organ- pobudzeni głosami
prasy rosyjekiej, powstającemi przeciw niewłaściwemu strącaniu
z wysłużonej już
pensyi składki emerytalnej, w tych dniach
wystąpili do JW. Generał-Gubel'llatora ze
zbiorowem podaniem o wyjednanie przychylnego dla nich w tej sprawie postanowienia.
dzić pewną ilość

- Pod D,!brow~ Górniczą - jak donosi
"Kur. Poran."- wznoszą ogromny browar
piwa b:l.warskiego.
Ubieranie mieszkań w świerki-lekarze
od pewnego czasu w celach kuracyjnych
zalecali. Jakiś pomysłowy chemik zamiast
urządzenia sztucznych lasów, zaproponował
odświeżanie lokalów odwarek z szyszek sosnowych. Pomysł wypadł szczęśliwie, przyjął się bowiem w całej Anglii. Zaczęto w tym
kraju od pokojów królowej, które skrapiano pomienionym wywarem, a dziś już ta
procedura praktykuje się w hotelach i mieI!!zkaniach prywatnych.
- "Gazeta Warszawska" zamieściła w M
187 -m doniesienie z Miejskiej Górki, w Poznańskiem: "Przed 90-u laty wyszło z ło
na. jednej tutejszej poczciwej, acz ubogiej
rodziny dwoje chlopiąt, które podrósłszy,
już w szkole elementarnej odznaczały się
niezwykłemi zdolnościami i pilnością, tak,
iż ówczesny nauczyciel ś. p. Dorszewski,
namówił rodziców do oddania. ich do szkół
wyższych naÓWCzas 00. Pijarów w Rydzynie. Ukończywszy chwalebnie szkoly, starszy został księdzem, młodszy zaś nauczycielem. I poszczęściło się im w życiu. Starszy, doszedlszy lat sędziwych, umarł przed
kilku laty jako proboszcz w Mieszkowie,
wyznaczywszy swym spadkobierc~ młod
szego brata, który był profesorem na wschodzie. I oto dziś p. profesor Stanisław Kostka Radojcwski, pomny swego pochodzenia z tutejszego miasta, poświęca na cel dobroczynny domu sierot majątek swój, mozolnie i poczciwie zebrany, w ilości 66,000
marek, zakupuje oprócz tego nieruchomość
odpowiednią, na której wystawi dom stosowny i cały zakład oddaje pod zarząd tutejszego rzymsko-katolickiego dozoru kościelnego. Dozór, powodowany wdzięczno
ści~, dożył już w osobnem piśmie p. Radojewskiemu w imieniu miasta i całej parafii, najserdeczniejsze podziękowanie".
-

już

Sprostowanie. Pożar o którym donow numerze poprzednim, miał miejsce w domu starozakonnego Sieradzkiego, a
nie Jeziorańskiego, jak przez omyłkę wydrukowano.
- Ofiarowane przez p. G. z Częstocho
wy, ojca jednego z bytych uczniów 5-tej
klasy, podręczniki naukowe, oddane zostały za pośrednictwem naszej redakcyi niezamożnemu uczniowi klasy piątej M.
-

siliśmy

-

Wypadki w gubernii.

Od dnia 14 ( 26) sierpnia do H sierpnia (5 września) było 6 pożar6w z przyczyn niewiadomych i dwa
więkaze pożary z podpalenia.
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Naciągajllc silnie sznury, najodleglejsza część rurki
wygina się w luk, "przykladaj"c koniec jej łukowa
ty do zęb6w szczęki g6rnej, g~uchoniemy wIzelki.
nuty muzyczne i słowa słyszeć będzie dość dobrze.
Pr6by z audifonem odbyte wobec inspektora głllcho
W zimny ranek, posępny, gl'Udniowy,
niemych w Paryżu, powiodły zię Iłajzupełniej.
Przez nliczkę! miasta, niezbyt tłumuą,
(Tyg. III.)
Toczył się po bruku pogrzebowy
Jednokonny w6zek z czarną trumn!!.
- Wystawa elektryczności otwllrtll w Paryżu w bieżllcym miesilłcn, winnIl jeat swoje llrz!!dzenie miniA za w6zkiem-dziewczę tylko jedno
strowi poczt i telegrllf6w p. Cochesemu. Zajmuje ona.
Szło, nkrywszy twarz sw'ł w obie dłonie.
24 sal w pałaeu przemyslu na polach Elizejskich. Do
Z cicha łkało ... bo kt6ż teraz biedn'ł
pałacu wjeżdża się tramwajem elektrycznym sy8tema
Kt6ż pocieszy? .. utuli na łonie? ..
Siemens'a.
Na pierwszem piętrze są, sale telefonicznej między
Matka legła w wilgotnej mogile
inne mi dWII telefony S'ł przepro,mdzoJłe są, do teatru
A sierota pójdzie walczyć z nędz'ł
francuzkiego i do opery. Fortepian elektryczllY gra.
W świat slIel·okij wlzystkie dla niej chwile
uwertury z r6żnych oper. Galeryjll obraz6w oświecona
Będ" odtąd czarną, bólu przędzą ...
świlltłem elektrycznem. Doniosłego znaczenia jest alepszenie telegrafiI co do możliwej liczby wyraz6w,
Matce ciężka ziemia pierś przygniecie,
mogących się przesłać w pewnym czasie. Za pomoc",
Ale jej tam będzie lżej daleko,
starego cyferbllltowego telegrafu, można było przesłać
Niż sierocie na szerokim świecie ...
w godzinę 500 wyraz6w. Obecnie zaś można jednoCięższe życie-niźli trumny wieko!
cześnie posyłllć po jednym drucie dwie depesze, a więc
razem na godzinę 9,000. Edisson zaś urządził tak, że
Cięższe-ho wśr6d pustych ścian poddasza
można posyłać 4 depesze jednocześnie, a więc na goWespół z nędz'ł często hańba czyha ...
dzinę 18,000 wYl·az6w. Na wystawie jest urządzona
l choć dziewczę pokusy odstmsza,
oranżeryj a, w kt6rej będzie wypr6bowany wpływ świa
Widmo głodu w przepaść ją popycha! ..
tla elektrycznego na wzrost roślin.
W sali Edissona znajduje się przyrzl\d do mierze*
*
nia siły zapachu, nazwany Odoroskopemj Edisson bo*
Pochowawszy święte szczątki matki
wiem odkrył, że zapł\ch r6wnież jllk temperlltura wpły
Dziewczę na ~we wróciło poddasze,
wa na kurczenie się i rozszerzanie ciał. Odoroskop
Tak niechętnie, smutno, jak do klatki
określa ten wpły'" w zapachu, być może ujrzymy nieUchwycone i zranione ptaszę.
zadługo nowy mOlOr.
(Gaz. War.)
1
Kłoby
przypuścił!
Ludzie
nie
lękający
lię wielA czy siłę będzie miało dziecko
kości cyfr, doszli do obliczenia, że we wszystkich kraOpancerzyć sill pracą i cnotą,
Jach Eurepy, zużywa się dziennie dwa milijnrdy zaAby świat swym uśmiechem-zdradziecko,
pałek i że na fabrykacyję tych tuk dziś niezbędnycJl
Wabiąc biedną-nie strącił: jej w błoto?.
drewienek, potn,eba rocznie 400,000 metr6w sześcien
Slau'omir Oleclmowicz.
nych drzewa i 410,000 funt6w fosfOr!!. ZW&żywszy
cyfrę konsumcyi, o kt6rej wyżej wspomnieliśmy, i
obliczając, że potrzeba przynajmniej jednej sekundy,
żeby wzią,ć zapałkę i potrzeć, dochodzimy do przekonania, że ludność Europy poświęca dziennie na pocieranie zapałek 555,555 godzin, to jest 63 lat, 5 mieprzez ~_ :8_ '7V""_
si~cy, 2 dni, 7 godzin i 20 sekuna!!!
laboratoryjum fizycznem w
- Amator muzyki.
South Kensington, uczony angielski C. Boys zrobił
Wrzesień.
ciekawe uoświadczenie o wpływie ton6w zwykłego maDnia :!6, roku 1671, zwycięztwo nad Nl1radynem zycznego stroiku na pająkn, kt6re dowodz'ł pewnego
upodobania tego wielol'logiego stworzenia w muzyce.
tatarami Jana ill. "Zycie Jana".
Dnia 27, roku 1334, zwycięzt-.To u Płowc6w nad Gdy mianowicie dotykał sieci I'ajęcznej, w środku któkrzyżakami Władysława Łokietka kr6la .• Bielski. Stryj- rej umieszczony był jej właściciel, widełkami wydajll'
cego ton Itroiku, pająk odczuwał to natychmiast, odkowski".
Tegoż dnia, roku 1605, sławne pod Kil·cholmem najdywał wtedy nić promieniow'ł i staral się rzucić
zwycięztwo nad szwedami, otrzymane przez Jana Ka- nitkę na grająey instrument. Zdaje się, że pają,k WrI.żliwy jest bardzo na tony, jakie wydają skrzydła mnrola Chodkiewicza. "Piasecki. Naruszewicz".
Tegoż dnia, roku 1612, umarł w Krakowie Piotr chy. Tony stroiku przypominaj'ł mu widocznie przyjeSkarga jezuita, kaznodzieja kr6lewski.
,Manus- mny szmer delikatnych skrzydełek drobnych stworzeń,
na kt6re podstępnie sieci zastawia.
krypt".
Dnia 28, r6ku 1334, nadanie herbu Jelitczykom,
w osobie Saryjusza, rannego pod Płowcami. "Bielski".
Tegoż dnia, rokn 1621, turcy po śmierci Chodkiewicza przez uastępcll jego Stanisława Lubomirskiego
olitatecznie odparci i zwyciężeni. "Jak. Sob."
Tegoż dnia, roku 1726, korektura trybunał6w usta- W d. 5 (17) paźdz., w sali posiedzeń sądu zjanomonn. "Vol. Leg."
zdowego na sprzedaż nieruchomości w m. Łodzi pod
Dnia 29, roku 1669, koronacyj a Michała Wisznio- N; 750, od sumy 9900 rs.
wieckiego kr6la. .Załuski , Epistolae. Kroniko. Biel- W d. 24 wrześ. (6 paźdz.), w osadzie Stryków
skiego'.
w pow. brzezińskim, na sprzedaż 9 krów.
Dnia 30, roku 1658, przymierze Jana Kazimierza
Tegoż dnia tamże, na sprzedaż 6 krów· i mez Daniją przeciw szwedom w Kopenhadze zawarte. bli.
"Kochowski. ManIIskr. "
- Tegoż dnia tamże, na sprzedaż 80 sztuk bydła.
Tegoż dnia, roku 1660, zwycięctwo Jerzego Lubo- l·ogatego.
mirskiego nad wojskiem moskiewskiem pod Słobody
- W d. 17 (27) września, w m. B.tzezinacb, na
szczą. .Kochowski".
sprzedaż 115 pztuk owiec.
Październik.
- W d. 29 wrześnio. (Jl paź dz.), 30 wneś. CI!
Dnia l, roku 1110, zwyciężył Czechy u Most6w puźdz.), 2 (14), 6 (18), 7 (19), 8 (20), 9 (21), 12 (24)
Krzywickich Bolesław Krzywousty. "DubrawiuB. Dłu paźdz., w magistracie m. Zgierza, na sprzedaż drzewa
partyjami z las6w miejskich, ocenionego na sumll rs.
gosz" .
Dnia 2, roku 1515, śmierć Barbary hrabianki Cy- 7806 k. 46.
- W d. 23 wrzcś. (5 paźdz.), w Olkuskim urZfJlej skiej , pierwszej mąłżonki Zygmunta l . "Kromer.
dzie leśnym, we wsi Gołonogu, w pow. będzińskim, na
Piasecki".
sprzedaż drzewa w porębach z r. 1871-75.
- W d. 1:\ (~7) wrześ .. w urzędzie pow. brzeziń
skiego, na :'i-letnią dzierżawę propinacyi na gruntach
włościańskich w majątku prywatnym Tymianka.
ROZMAITOŚCI.
- Tegoż dnia w magistracie m. PiotrkowlI, na reperacyję trotuar6w asfaltowych w m. Piotrkowie oa
- Wpływ długiegn noszenia gorsetu no. utratę źy sumy 500 rs. in minus.
- W d. 21 wrześ. (3 paźdz.), w magistracie m.
cia. W londyńskim szpitalu w kilka dni po przywiezieniu zmarla kobieta. Sekcyja po śmierci wskazała Łasku no. 3-letnią, dzierżawę dochod6w z miejscowej
nwięzienie dna pęcherza ż6łciowego. pokrycie wątroby żydowskiej łaźni (mikwy).
- W d. 5 (J 7) pażdz., w rZ:j,dzic gub. piotrkowgłębokicmi wgnieceniami, od ucisku przez żebraj przytem dolny odcinek klatki piersiowej był tak w'łzki i skim, Ha budowę 843 saieni szosy na trakcie ł6dzko
wydłużony, że koniec jedenastego żebra prawie doty- poddębickim, w obrębie pow. ł6rlzkiego, a także na
kał do kości biodrowej. Zmiany te nastąpiły w sku- budowę mostu od sumy 9025 rs. 8' k.
- Tegoż dnia tamże, na budowę I wiorsty !!.293f,
tek noszenia niezmiernie ciasnych gorset6w.
saż. szosy na trakcie
radomskowsko-wołoszczowskim,
(Gaz. Lek).
w obrębie pow. noworadomskiego, od sumy 5980 rs. 51 1f2
- Profesor Daniel Colladon, zamieszkały w Ge- kop.
ne\1"ie, udoskonalił audifou w tym stopniu, że głucho
- W d. 28 wrześ. (10 pażdz.), w magistracte m.
niemi słyszeć mogą nietylko dźwięki muzyczne, ale Zgierza, no. budowę 3-ch mOit6w od snmy 228 rs.
nawet i S~Ol\'a. Wiadomo, że wynalazek lIudifollu za- 171/~ k. in minus.
wH-zięczamy Rhodesowi z Chicago.
Przyrząd jego
- W d. ~9 wrześ. ( l! paźd~.), w Suchedniowie
składa się z kauczuku stwardniałego, kształtu ekrann
na sprzedaż żelaza w czasie właściwym niewykupiokominkowego. Fasadę jego ~tanowi blaszka szeroko- nego.
ści 24, długości 30 centymetr6w, opatrzona także rurką r6wnież kominkową, od strony rękojeści w lak
wygiętl!. U wierzchu jej przytwierdzone Bil liznury,
dotykające otworu mieszczącego się w g6rze rękojeści.

Kalendarz Obyw·atelski
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oraz Dra H. James Millera w St.-Petersburgu. Mieszka w Warszawie. Miodowa }Ił 3 w domu Grabowskiego. Przyjmuje od 10 rano do 8 wiecz6r.
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W gubernii Warszawskiej.
W-ny F , Kocbanowicz
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Józef Sikorski. . . .
W-ny Antoni Morawski, . .
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F W Tug~mann
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w gubernii
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miejscowości, nie objęte powyższym
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Administracyja
Warszawie przy ulicy
Erywańskicj Nr. 8.
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:v ~ Ski~ Przedmieście

WarSZaWie, ulICa NIecała Nr 12.
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Kronenberg, ~e~ke~baum & C.
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:li! p. TIlustrowane cenniki na żlldanie
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zydłowcu

4), bezplatnie.

poszuki-

Generalni .A2"en_ci
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W

(gubernia Radomska)
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~ oleca 'Vozy gospodarskie, 'ł'!
dl tabrYCzne, piwowarskie, ~
l!J
&t pla~t'ormy, bl'yczki z!"y-Ii,
~ czaJn~, reS01:'owe, na~ty- r.t
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wykazem,
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guberni i Płockiej.

W-ny Samuel Askaaas .

BrVCl
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o '" iI ~1'Il
J.,l
l!łf VJ

~ ~

w T;maszowie.
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Łomżyńskiej.
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F ABRYKA
~

]
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"
• • w Piotrkowie.

Bąkowski

Zdolni Agenci nn. inne
wn.ni za

Łodzi.

Dentsch et Maezler. • .
M. Gliicksmann . . . . w

gubernii Kieleckiej.

W-ny S. Tobolow8kI.

w

~:~~~;~~:~::hO~S~:

;
Woli,
. w Scmpolnie.
. w Koninie.

WW, Ksawery Je,iorowski • . w Kielcach,
"
B k
J Il.U TomaslewlCz
"
. • . • w us u
w gubernii Suwałskiej.

•

na

o

w gubenii Piotrkowskiej.

Włoclawku.
w Kaliszu.
w Wielnniu.

WW, Samllel Sandelmnnn..
J6zef Cobn. . . "

rJ:. "

(

.

w gubernii Kaliskiej.

:lO

[

na ubezpieczenia miejskie,
i fabryczne, oraz towary,
mCl'uchomoseJ, na rzecz Townl'zystwa, a mIanOWICIe:

Nr. 10.

~
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SiKAWKI

~ pożarne o 2-ch cylintlrach, z rezerwoarami żelaznemi, starannie wykońf1(. czone, w wielkim wyborze, począwszy ot! rs. 90, niezbędnie potrzebne
tpI w każdej gminie i w większcm gospodarstwie, opłacające si~
id) przy jednorazowem gaszeniu pożaru; również i sikawki ogrodowe, rozmaiII tej wielkości po cennch bardzo przystępnych, poleca Biuro Tecbni~ ezne i Skład lUaszyn II. lirał't w 1Varszawie Mio-

!

dowa Nr. 490/91.
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FABRYKI TOWARZYSTWA AKCYJNEGO

~

~

H.F.ECKERT

~

w Berlinie

~

powierzoną została składowi

~

~

rp ~
'tli
~

'Złfo~~~~~~~~~

~

WIELKI SKUD CYGAR

~
~

~

i

~
~

W

~

~

Warszawie (hotel Europejski).

Hawańskich

~

Poleca: Wielki wybór prn,wdziwych
cygar, sprowadzonych wprost z Ameryki, w certie od rs, 10 za 100 sztuk:. ~
lVyborowe cygara przygotowane z liści hawańskich: Ha- ~
::.a~ła Superior n. 7; Mal'avilla rs. 6; Hawana Flor ~

Cygara Rygskie pod literami K. P. w cenie rs. 3, 4,

i 6 za 100 sztnk.
C:ygara pod nazwą
3, 4, 5 I 6 za 100 struk.

cP;
.4)1

IIawana Obstnlunkowe

w cenie rs. ~

Hawana Kosmopolit 1'8, 3 i KupidoD rs. 2.
Tytonie prawdziwe tureckie fabryki TOŁMACZ"t,

~ i fabryki S1NODINO w Odesie, w różnych cenaeh.
Tytonie przygotowane do C3jki IV canie 64 kop, za fun_
do rs. 4 za funt.
Oraz poleca wielkie zapasy Cygar, Tytoni i Papieros6w wszystkich pierwszorzędnych fabryk w Kr6lestwie i CesllJ'sl,vie.
(R. i Fr. 6251)
(6-5)
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L

es personnes qui dćsireraint prendre des leyons particulieres de

conversatien et de lan.gue J'l'anf;aise vondront

bien s'adresser ou bure au du jow·nt.l "Tydzień".
(0-2)
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Lekcyje

POLSKIEGO JĘ ZYKA

i Litera.tury
Witldomość 1'1'

redakcyi nTygodnill#,

40 na·

~

eR. i Fr. 6535)
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przeciw IIotelu EuropeJskIego.

~
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Winogrona kuracyjnel
,.Veslauer"
nadchodzą ~odzi~nnie

Składu

''''In l Towal'6w
Iiolonijalnycb

,. Zaleskiego.

w Piotrkowie.
O!oby tyczące brać Winogrona na kuracyj~, raczą si~ wcześniej zgłaszać z zamówieniami, aby takowe regularnie odbierały.
Ceny dla os6b kw'ujących się,
które wcześniej Winogrona zamówią, bę

st

ł8i

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

do
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~ A. IIUSZYŃSKIEGO I S-ka ~
~ w Wa.rszawie, Krakowskie Przed~ie~cie ~r.

i ULINOWSKI, pOp~EPIÓRKO WSKI

I
m

Wyłączna Sprzedaż
~ WSZELKICH MACHIN I NARZĘDZI ROLNICZYCH

~
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(B. l Fr. 5933)
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dą obniżone.

W. Zaleski.

ZAMIESZKAŁY

/
'VV

S. PetersburO"u
e

(BO.llLmalr KOHIOmeHHalr

M

,lI;OM/A.

25 KBap. 7)
ADWOKAT

MarcelIi Drogomir

DOBRONOKI,

przedtem Urzędnik b. K. R. S. W., delegat prawny Tow, Kred. Ziem, i Sędzia
gminny z wybor6w, z:tłatwia
wszelkie interesy sqdowę, admi.
ministacyjne, włościańskie, rozwo dowe,
we
zamieszkala w domu W-ej Sobieszczań- baudlowe, przemysłowe i t. p"
ilki~j przy. ulic~ Twer.kiej, ~ 2, życzy wszystkicb instytucyja cb w
soble przyjąć kIlku sto!owUlkolV.
St-Petersburgu Moskwie i inn ych mia
Tamże przyjmllją si~ zam6wienia lin stach Cesarstwa.
(0- 30 l
wyroby pOńClłl68Znicze.
(3-2)
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Sosnowce (Królestwo Polskie) i Kirchberg (Saksonija)
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świadectwa mogą być

do-

~~.JltJ

~

(R. i Fr. 6111)

(6-1)

JM:,AGAZYN

er:
er w
er
«

CI:

\:.1\.1 ~I.:I \JJI.N ~i:II

NIIJtańsze mry do. ogrzewa~l1l1 parą, 1>e~ cła z fabryki Sosnowce. wiei-I

ka wytrzymałość ICh dO'VledzlOnll. L'czne
~ starczone. Na żądanie prospekty i cenniki.
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UBIOROW MĘZKICH
KORNELEGO WILCZYŃSKIEGO
Rynku wprost cakierni Laguny w Petrokowie.

:Ił

I:I»::b
I

Po .po~r.ocic z zagranic!, nil nadcho~zący sezon zaopatrzony zo- ~
stał w naJśwlczsEe materYJały tak krajowe jak i zagranicznc oraz .,.
w .znae.:ny ~apas gotowych ubiorów męzkich po ~enach
naJprzystępDJeJszych.
(7 -4)
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W dobrach Rekle, powiecie Noworadomskim, jest do sprzedania •

400 52tUk oWiec

r ortenl I an

f'
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. używany do sprzedania

a.aaaaaaaa.a..a.a44.D.AAAA ~ ... ~
...
wiadomość w d.omu Bartenbacha, Rynek
.nnnnnnnn~
VWVW mł?dych, zdrowych, I clenkowełDJstych. maślany, drugie piętro, mieszkanie p~
CI: Smarowl"dło
l"
Wiadomość
na miejscu- przez Radomsk stronie prawej.
(3-2)
li" Reklach-pocztą przez Brzeźnic~.

OIJ"wy do

do wozo'w
maszyn
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CI:
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OJowy
Pryszmc

mało używany

.d ..
.
Zlec mo~na .1'1 domu
ski ego, 2-g10 pl~tro.

WI.

Warszawa. Kantor
(R. i Fr. 6781)

"'''V

"Al"v

'V'~ ~
UVV'

Niecała

7.

V~~
vvrrqv-v
~~ ~
(6-1)

MłOdZieniec z odpowiedni'!. kwa-

(2-1)

Pozostawiono do sprzedania za rs. 21>

W-~o 8lronczyń(~-1)

lifika~yją, może znaleźć miejsce, Jako Uczeń w Aptece 1'1
Praszce, powiecie Wieluńskim
gub. K~li?kiej .. :Wiadomość na miejscu
u właŚCiCiela teJze Apteki J. Goldhaar.
(3-3)

a przystępną cenę do sprzedani II liIIf:= Do dzislejszeCfo numeMaszyna nożna do sZyCIa We- .,....dł· o
k
hlera, łóżko mahoniowe, koru . O ą,CZ3. SIę • ar usz
moda jesionowa i so:fa. Wia- 4-ty nowelI orygmalneJprzez
dom ość bliższa w księgarni M. Pacewi- K.aro~a Hoffmana p. t. " U nie-
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KAPSUŁKI MATHEY-OAYLUS
wyrobu D-ra. Clin Nagroda Montyon.
~.p~łkl

X1
~

sa.ndałowego w połlłezeniu I esenerami
ba1s&DllezneIJll B~ zalecane p!zez lekarzy na choroby %Qllartlale j IIOWOPOtIJ,ta/4 bilłk uplalD!f kobiet
fI(I choroby k~lIalu m.0czowego I tIJ,~elkie przypadłości dróg móc%owych.'"
,
"Prz:nemn& le~ .forma. uJ~ta w karuk esencyonalnie połl\;czony czyni użycie Kapsułek
MatheJ-CaJlus mozliwem dla os6b najwlltlejszych i nie szkodzi w niez6m tołądkowi."
(Gazeta Szpitali Paryzkich.)

••they-Caylas z eseneyi drzewa.

Szczeg6łowy opia dodaje ai~ do ka.żdego
Należy wystrzegać sllł podrobień
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1iakonu.

Da zabezpieczeDie każdy flakoD kapsałek Mathey-Caylus zaopatrzoDym jest w markCl fabryki oraz w podpis CIiD et
Cle i medal nagrody MODtyOD.
Nabywać można w Paryżu u Olin et 010 ulica. Rassyna Nr. 14W Piotrkowie

skład główny

u Pp. Gampf,

j

Soczołowski
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i PIGUŁKI

Z BROMKU KAMFORY

(1)

Doktora Clin
astmie, bezsennoici, kaszlach nerwowych, spazmach, palpitacyach, kokluszach, epilef8yt,. hysterYl, kon~l
$!lach, Zawrotach glotlJy, zagłuszeniu, gorączkach, migrenie, w chorobach p~cller%a ł drag urynowych l na

I

uspokojenie całego organizmu.
NależJ wJstrzegać silł podrobieDia, i każdJ flakon jako gwarancJa zaopa-

nODY jest w markCl fabryki, oraz podpis Clin et Ci. i medalem Dagl'ody Montyon.
Nabywać można. w Paryżu u alin et Cie ulica. Rassyna. .Nr. 14.

.
..
. .
W Piotrkowie skład główny u Pp. Gampf, Soczołowskl i 8pka., gdzle zna.JduJą SIę Jednoeześnie pigułki żelazne d-ra Rabuteau.

H

~

E

(l)

H

~ §

taureata fakultetu medyoznego w Paryiu.-Nag1·oda Montyon.
Kapsałki i Pigułki D-ra CUD, % bromku kamfory używaj l): si~. w chorobach ,,~rw01!'Ych.
mdł!JotD!Jch, w dolegliwościach sercowych i dróg oddechOtlJych, oraz w następuJ.ących. przypa~łośclach:

~

m

.8
~
(1) ....
[/)
~ .El
N m
t'd .....~
......

------------------------_.._-_._--KAPSUŁKI

.~
C)

01"'4
I

I

I
li

~

~bO

01"'4

Ilt

11

I

__. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- .-.- .

Redaktor i wydawca

Mirosław Dobrzańsld.

W drukarni F.

Bełchatowskiego

w Petrokowie.

