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Wychodzi W każdą Nied~ielę, wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym.
do zas tąpienia nas w pewnej ściśle oznaczonej czynności. Ze względu na formę,
O Fa"bryka. Stola.rska. O plenipotencyje
bywajtt- prywatne czyli zwyQ
RODZINA"
Q czajne-i notaryjalne.
Do różnych czynności
l\
"
O prawnych,llstawy wymagają
niejednakowych
V
w Petrokowie.
plenipotencyj.
Są
czynności,
kt6re można.
-Wiedeński
Poleca gotowe Meble z najlepszych materyjal6w wyrobione, oraz garnitury V załatwiać za drugiego, mają.c plenipotenK po rs. 170.
;\ cyję udzieloną na piśmie z poświadczeniem
p r z y F o k s a I U.
V
l'rzyjmuje wszelkie zamówienia meblowe V jedynie podpisu przeZ' policyję lub nota.BliZsza wiadomość u właściciela domu.
i budowlane.
(0-30)
ryjusza, są inne znowu, do których pleni(3-1)
l'l'łette>lłOlłCłOłCMłOłłOlłOłtCłłCłOłCłIQ~
potencyj a winna być udzieloną. w formie
aktu rejentalnego. Postaramy się odnośne
przepisy
prawa w tej materyi skreślić. NajPLENIPOTENCYJACH.
więcej pra\vodawca wymagań stawia plenipotencyjom do czynności z ltypoteką zwi~
udzielahca już od lat kilku młodszym i starszym dzieciom lekcyj j~zyków, przedmiotów klasycznych i muWażne znaczenie, jakie nowa procedU!':\ zanych. Kto chce za pośrednictwem drulIyki, po!zukuje zaj~cia w miellcie. Wiadomość u W. cywilna plenipotencyj om nadała i ciągłe giego w księdze wieczystej pisać akt, robić
Zaleskiego.
(6-3)
prawie napotykanie się z tą. kwestyją w pra- wniosek lub wogóle zeznawać akt, mający
ktyce, zniewoliły nas do wyjaśnienia głó mieć skutki hypoteczne, winien do tego
wnych tu odnoszących się pl'zepisów pra- udzielić plenipotencyję nota1"Yialną i specyjalwa. Plenipotencyją. nazywamy upownżnie ną. Trzeba więc zeznać w kancelaryi nonie kogokol wiek do załatwienia pewnej taryjusza formalny akt, kt6rym dozwala si~
czynności prawI\ej. Ze względu na obszar danej osobie dopełnić takiej i takiej czynupoważnienia, plenipotencyj e bywają. ogól- ności, odnoszącej się do tego a tego mająt
O Z
ne i specyjalne. Ogólną nazywa się pleni- ku, lub praw hypotecznycb. Upoważnienia
lIe statkami gorzelniczemi i młynkiem do słodu potencyj a wtedy, gdy w niej upoważniamy podobne mogą być udzielane wszystkim
zielonego, kartofli etc, jest do sprzedania w majątku kogoś do spełniania za nas wszelkich czyn- osobom pełnoletnim, mającym zdolność praDrużblce, przez Wadlew.
ności prawnych i prowadzenia wszystkich wną bez r6żnicy płci. Zatem nietylko adwoTamże jest do sprzedania Stadnik, czystej
procesów naszych. Specyjalną czyli I!zcze- kat może czynności w bypotece za drugielu:wi holenderskiej, 5 kwartałów mający.
g6Iną., gdy upoważniamy daną osobę tylko go spełniać, ale kazdy, nawet kobieta, by_
Bliższa wiadomość na miejscu.
(10-7)
Jest do sprzedania.
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r e l n i c z y.

w dzień dzisiejszej zawiei; niech ci go od- drażnią. mnie uczucia, dla których w ser-

POCAŁUNEK.

dadzą. phttki śniegu czyste, jak moje dla
ciebie uczucie, i niech go z ust twych słod
kich odbierze jak naj rychlej wyczekująca
Nowela.
cię i kochająca, twoja na zawsze
Pani "VV"_ Z_ Xościa,ł.
Aniela".
ko~sk:iej. na pamiątkę miN a twarzy czytającego list ten młodego
łego w Grodnie pobytu
Autor.
mężczyzny, odbił się wyraz lekkiego gniewu i zniecierpliwienia. Włozył go napowrót do małej koperty i rzucił obojętnie
Riez par lorce,
na stół, zawalony mnóstwem eleganckich
QuelquG chose par amour,
Tout par raison.
drobnostek, rycin, dzienników, cygar i farb
(Ze sztambucha z J715 r.)
malarskich, porozrzucanych w prawdziwie
"Najdrozszy l.•
artystycznym nieładzie. Potem zbliżył się
Czekałam, wyglądałam cię z niecierpli- do obrazu na. stalugach, przyoknie stoją·
wością., śledziłam gorą.czkowo każde poru- cego i bacznie z r6żnyoh stron mu się przyszenie skazówki na zegarze: a tyś nie przy- p:\trywał.
szedł... Szum wiatru, szmer każdy zdawał
- Czy będzie odpowiedź, proszę łaski
mi się znanych stąpań odgłosem,-echo naj- pana?- dał się słyszeć z przedpokoju głos
odleglejszych dźwięków sympatycznej mo- pokornego sługi.
wy odbiciem: a ty nie przyszedłeś, o nie- Odpowiedź? jaka odpowiedź? - odlitościwyl Więc widzieć mnie więcej nie rzekł zamyślony malarz, oczu nie odrywachcesz i tak już postanowiłeś niemiłosier jąc od oł:mzu.
nie? Czy to się godzi, po krótkich chwi- Pani prosi o odpowiedź na list, któlach nieopisanej stodyczy, podawać mi od- ry prayniosłem.
razu czarę pełną cykuty? Ty tego nie u- Powiedz pani, że ci nie dano żadnej
czynisz, naj droższy l Wszak tyś tlprawie- odpo" iedzi.
dliwy i wyrozumiały, a sercem i umysłem
Stary pokręcił głową, sklonił się i wywielki, więc nie odepchniesz biednego ser- szedł.
ca kobiecego, które rwie się ku tobie nieMalarz pozostał 8n.m w pracowni. Sapohamowaną. siłą, gotowe na. każdą ofiarę.
Czekam cię przeto znowu, i cieszę się tą. motność była mu wielką potrzebą., gdyż
złudn~ może nadzieją, i:e nie dasz mi cze- nurtował go jakiś niepokój, pewn~ gorącz
kać :l.ui zbyt długo, ani też napróżno. Cze- kowe rozdrnżnienie. Zbliżył się do stołu,
kam cię, czekam, i przesyłam ci wprost od odszukał list przed chwilą rzucony i podarł
ust mych oderwany najgorętszy pocałunek. go nn. drobne kawałki.
- Niecierpliwią mnie już te sentymenNiech ci go przyniesie na skrzydłach swych
choć wiat:- mroźny, który dmie i huczy, ty- odc7.wał się gniewnie mm do siebie-

cu nie mam zadnego oddźwi~ku.
Poczem, jak gdyby przypomniał sobie
coś nagle, pobiegł w kąt pokoju, gdzie pod
rozwieszoną na ścianie starą, żelazną zbroją, stałą. pękata komódka. Z szufladki jej
wydobył cały stos listów, które z kolei odczytywać począł.

"Mój jedyny l" - brzmiała treść pierwszego listu - nie pragniesz może wiedzieć,
iż ja narzucam się tobie z nieszczęsnem wyznaniem 1... Lecz ty nie wiesz, co znaczy

. "

UCZUCIe •••

- Ol wiem, wiem-szepną.ł do siebie malarz i podarł list na kawałki.
"NajukochańszyI - słowa listu drugiego,
widocznie inną. pisltDego ręk~.-Powiedzia
łam ci wszystko, a tyś mi niedał odpowiedzi... Czy wiesz, że każde życzliwe twe sło
wo wpada mi w duszę najdźwięczniejszą
muzyką; każdy twój uśmiech jest mi losu
uśmiechem ... "
Niedokończywszy czytania, podarł i ten
list w kawałki, a z podłużnej koperty wyjął list trzeci.
"Lotem sokoła spieszę do ciebie, duszo
najdroższn.- czytał Lucyjan szybko i obojętnie by ani chwili nie dać ci czekać
z odpowiedzią na list, dopiero co otrzymany. Zapytujesz, jt\k mi wczoraj czas przeszedł bez ciebie? Czy:;; ty nie wiesz, że bez
ciebie, cały świat jest dla mnie pOnurem
więzieniem ... "
Znowu niedokończył czytania, z gniewem
zmiął list ten w rękach i w kąt go rzucił.

"Kochany Lucyjanie l Czyż cią.gle dr~
mnie będziesz? Nie wierr.y!z mi mo-
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le pełnoletnia. Jeśliby ostatnia była m~- st~powani:t przed niemi osób prywatnych, 0'0, przez co wydział cywilny naszego są.
żatką, to za pozwoleniem m~ża.
dostatecznem jest przedstawić plenipoten- du, byłby uwolnionym od zbyt wielkiej liCo do spr.aw \v ~ą,d?ch ~oczą,cych ~iQ, na-, cyję ~la czte~o - złoto~ym stęplu ~pisaną. .z czby spraw konkursowych i handlowych.
leży 1'0zrÓżmć d~ JakIch lllstyt.ucycYJ,. pO-l po~wladczeD1em .podplsu przez wÓJta, poh- Z Radomska. Po odbytem głosowaniu
kojowych czy ogolnych, mamy mteres l ko- CYJę, lub notarYJusza.
w
dniu 26-m z. m., wybrani zostali do Ramu, adwokatowi przyslęgtemu czy nieprzydy Nadzorczej tutejszej straży ogniowej
eięgłemu, udziela~y upoważnienie,. a miaW sprawach to<.'zą.cych SIę przed
gminnym, sędzią pokoju, lub zjazdem, czyli w tak zwanych instytucyj ach
pokojowych, dostatecznem jest, kto bądź byłby nasz upoważniony, udzielić plenipotencyję pryw~ttną czyli zwyczajną, to jest na
arkuszu prostego papieru lub drukowanym
blankiecie, i tylko kaznć podpis swój u rejenta, policyi, wójta gminy, sędziego gmin·
nego, lub pokojo,,.ego poświadczyć. Jeżeli
sprawa toczyć 8i~ winna w sądach okręgowycI! i izbie sądowej, czyli w tak zwanych
instytucyj ach ogólnych, plenipotencyj a zwy'
czay"na dobr=t jest tylko dla osób do liczby
adwokatow przysięgłych należących. Adwolmtowi przysięgłemu możemy więc przesłać
upoważnienie w formie listu (najodpowiedniejsze są do tego sprzedawane w handlach papieru blankiety drukowane), po·
świadczy wszy swój podpis tylko jak po~iedziano wyżej. Jeśli plenipotent nasz Jednak nie należy do adwokatów przysięgłych,
ale do tak zwanych pr,1jwatn!Jch (cZltstnyj
powierennyj), wtedy plenipotencyję należy
zeznać u rejenta w formie aktu. Tak samo postąpić należy i w razie, jeśli osoba,
którą chcemy upoważnić do stawania w są.dzie okręgowym, wcale do adwokatów liczby nie należy i tylko z powodu blizkiego pokrewieństwa (rodzice, dzieci, współmałżonek), lub jako zarządzający dobrami
nieruchomemi sprawy bronić może.
Względem tego ostatniego wypadku nadmienić należy, że jeśli plenipotencyj e się
u~zie~a komuś, j:;ko ~n~'ządzaj~cemu do~ramI meruchomelOl, WIlllen rejent zaśwladczy 0, iż plenipotent rzeczywiście zarządza
dobrami mandatnryjusza, gdyż w braku podobnego zaświadczenia, sądy chcą.c przeciwdziałać rozszerzaniu się pokątnego doradz·
twa, takie plenipotencyj e unieważniają,.
Co do innych instytucyj rządowych, jak
włościańskich, izb skarbowych, władz administracyjnych i woj11kowych, to dla zanowicie:
sądem

WIADOMOSCI BIEŻĄCE.

ochotniczej, z pomiędzy ~złonków honorowych: Aleksander Dobrzański, Ludosław
J urkowski i Bernard FOrster; z członków
czynnych: Feliks Fabiani, Antoni J amroziński i Każmierz Soczołow 9ki . Wszyscy
sześciu na zebl'aniu tpgoż dnia wybra.li na.
prezydującego Tł" Radzie Kazimierza Soczo!owskiego.
Na naczelnika i pomocnika tejże straży
wybrano, stosownie do ustawy, z grona
członków czynnych, czterech następujących
kandydatów: Dr. Julijana Kulskiego, Feliksa Fahianiego, Julijana Kwapiszewskiego
i Drzozowskiego. Zatwierdzenie jednego
z wyż wymienionych kandydatów zależy
od p. Naczelnika gubernii.

Szanownych naszych czytelników zamiejscowjch, nie mogąc namówić do nadsyła
nia dłuższych korespondencyj, uprzejmie
upraszamy o dostarczanie nam przynajmniej pojedynczych faktów do " Wiadomości bieżących". Podjąwszy pracę w ImIę
ogólnego dobra, pragnęlibyśmy większej solidarności pomiędzy naszymi czytelnikami,
a nami. Koniecznie~ potrzeba wi~kszej solidarności, jeśli chcecie, aby pismo było
dokladnem echem całej ziemi piotrkowskiej - echem Waszego życia j W""zych
potrzeb! ...
_ Z s~dów. Tegoroczne feryje w dniu
15 (27) września już się skończyły, skutkiem czego tutejszy wydział cywilny bę·
dzie odtąd m1C~wał po dwie, a kryminalny
po -trzy sesyje w tygodniu. Wogóle sąd
okręgowy piotrkowski, a szczególniej wydział jego cywilny, jest przeciążony robotą.. Sesyje nieraz do późnej nocy się przeciągają, a mimo usilnej pracy ze strony
członków i kancelaryi, na termin w sprawach naj prostszych, wekslowych, lub z aktów notaryjalnycb, po trzy miesiące oczekiwać trzeba! .Jak liczba spraw wzrasta,
dowodem tego następujące porównanie cyfr:
Zapewniano nas, że w roku 1879 wniesiono do tutejszego wydziału cywilnego spraw
handlowych, oraz cywilnych 1581; w roku
1880 spraw 1675; w roku zaś bieżącym
już do dziś dnia złożono 1489 spraw; jest
więc nadzieja, że liczba ich z kOllcem grudnia dojdzie do 2000! Pomiędzy światem
przemysłowym ogólne panuje narzekanie
na trudność szybkiego załatwiania intererów w sądzie okręgowym. Jedyną na to
radą. byłoby powiększenie kompletu wydziału cywilnego, przynajmniej o trzech człon
ków i paru sekretarzy, albo też-otwOl"ze
nie w mieście Łodzi trybunału handlowe-

- Pan Naczelnik guberni i ~iotrkowskiej,
po dłuższym pobycie za gramcą, powraca
do naszego miasto. dnia U-go październi
ka.
- Teatr. Z radością powitaliśmy zapowiedź gościnnych występów po.na Ła.dno
wskiego na naszej scenie. Dochorlzą.ce uszów naszych uznanie, jakie artysta ten zyskał na scenach we Lwowie i tYar8zawi~,
podbudzało ciekawość, zwłaszcza ze wzglę
du na takie sztuki, jak "Otello", "Hamlet", oraz "Intryga i Miłość". Trzy postacie: rozmarzonego i zagadkowego Hamle~
la, pełnego miłości bez granic Ferdynanda,
wreszcie niepohamowanego w zazdrości
Otella, znakomity artysta odtworzył prawdziwie po mistrzowsku, c1ają.c nam sposobność wszechstronnego poznania swego
talentu.
Gra p. Łaclnowskiego jest zupełnie skoń
czoną., a przy tern w odtwarzaniu charakterów widać samodzielność, dającą dowody
wysokiej inteligencyi artysty, że pominiemy
w wysokim stopniu poprawną dykcyję i
ruchy prawdziwie posą.gowe.
Brak miejsca nie dozwala nam zastanawiać 5i~ pojedynczo nad misternemi szczegółami gry szanownego gościa; zresztą mo·

a zobaczysz, ezy cof- cznie ziel(łnił się na jego obrazku, a. chwilami, budząc si~ do rzeczywistości odpyLucyjan widocznie doświadczać nie za- chał od siebie wszelkie powątpiewanie i
mierzał, gdyż i ten list doznał losu poprze- obojętność ze strony tej, którą. z koszykiem
dnich.
kwiatów polnych w tym lesie umieścił.
W ten sposób rzucał okiem na inne li- A gdy nagle spojrzał w nbiegły, awantursty, jednakiej zapewne treśei, i wszystkie niczy swój żywot, dostrzegał wszędzie trypodarł na kawałki.
umfalnemi słupy znaczony pochód; żal mu
Spora była. ilość tych rozdartych i po- jednak było zmarnowanych, najpiękniej
miętoszonych świstków. Lucyjan zebrał je szych kwiatów uczucia.
W sercu odezwawszystkie i rzucił w ogień, palący się na ko- ła się nuta nieznanej, smętnej piosenki, a
minku. Po chwili dym gęsty ,,,.zniósł się myśl poczęła rwać się tam, gdzie prAgnąć
po nad fantastyczne płomyki kominkowego się czegoś zwykło i tęskni się już za czemś.
światła, a z dymem tym uleciała zapewne Uśmiechały się do niego wszystkie powaby
i ostatnia iskierka ożywczego uczucia, ja- i dolatywało go jakoby ciepło domowego
kie w sercu Lucyjana mogło tlić się jeszcze ogniska ...
dla którejkolwiek z autorek owych listów,
Począł przychodzić do wniosku, że w tatak nielitościwie ze świata zgładzonych.
kiej atmosferze spotęguje się twórczość jeIskierka ta musiała zresztą. zgasnąć dość go artystyczna i otworzy mu wrota do
dawno, gdyż myśli Lucyjana bujały swo- szczęścia, do sławy. Zapragnął nawet przybodnie po innej przestrzeni, której granice śpieszyć tę chwilę, gdy wzią.wszy rozbrat
zamykały cztery rogi niewielkiego, na sta- z burzliwą przeszłością, złączy los swój
Iugach stojącego obrazka. W stawszy z miej- z losem przez siebie wybranej.... gdy od
sca' tam też skierował kroki, gdzie umie- naj ukochańszej otrzyma pierwszy poc~łu
ścił tyle marzeń i nadziei, o których urze- nek ...
czywistnieniu wątpić począł, może po raz
Myśl tn. poczęła rozmarzać go niesłycha
pierwszy w życiu. Długo przypatrywał się nie. Pierwszy pocałunek, gdy po raz pierdziełu własnego pędzla, a potem usiadłszy wszy kochał prawdziwie, zdawał mu się
w wygodnym fotelu, popuścił wodze buj. być jedyną i czarowną rozkoszą. w życiu.
nej, młodzieńczej fantazyi, porzucit szybko Z uśmiechem na ustach zasnął też z tą. mymyśl wszelką o sztuce, kochankach i listach ślą. w fotelu, a śnj/' mu się dziwny, zaziemmiłosnych, a tylko w jedną. wybraną, zawi- ski świat. Cudowne bachantki zwieszaly
tał w krainę, gdzie króluje wiecznie ja- mu się na rawieniu, czoło jego stroiły w
sność dniowa, radość, uśmiechy i wier,zne wieńce dębowe i nachylały usta swe do powesele ...
caŁunku. On odpychał je wciąż od siebie,
Zmrok zwolna zapadał, a malarz sie- gdyż we śnie, jak i na jawie pragnął zblidział wciąż w głębi fotelą. i dumał o żyć uata tylko do jednej, wybranej, najkawaIku dębowego lasu, który tn,k poety- ukochmlszej kobiety! ...

Na salonach pani prezesowej gwarno było bardzo i wesoło w dzielI imienin panny
Julii. Rzęsiste oświetlenie podnosiło wdzię
ki prawdziwego bukietu dam z najlepszego towarzystwa, a suto porozstawiane kwiaty i krzewy naj rozmaitsze, przemieniły jeden z więks?ych salonów w piękny ogród
zimowy.
Oczy wszystkich zwrócone były na zawieszony nad fortepianem obraz, wyobraża
ją.cy siedzą.cą. u skraju dębowego lasu pi~
kną. pann~ Juliję, z koszykiem polnych.
kwiatów w ręku. Wszyscy też zajęci byli
rozmową. o tern dziele sztuki i malarzu, który tak świetnemi krokami znaczył drogę
w krainę wielkiego artyzmu.
Wśród tych właśnie rozmów, pogawę
dek, a nawet cichych na uboczu szeptów
złośliwych, zjawił się na progu salonu pan
Lucyjan.
Wyniosła i szlachetna jego postae, odróżniała się pośród wielu _ Czarne, bujne.
w tył zarzucone włosy, odsłaniały czoło
myślą.ce i nadawały blademu obliczu wyraz niezwykle sympatyczny.
Panna J ulija szybko zbliżyła się ku niemu i z uśmiechem pełnym zadowolenia podała mu r~kę na powitanie.
- Nie mam lIłów na podzi~kę, panie Lucyjanie! - rzekła z pewną. pOW:.lgą, lecz i
s wobodą. zarnzem. - Taka niespodzianka
takie arcydzieło-dla mnie!
- Więc pani się podobał i ucieszył ją ten
obrazek? - odrzekł, nie spuszczają.c z niej
swych wielkich i czarnych oczu.
A była rzeczywiście prześliczną. tego wie-

że, więc doświadczaj,
nę się··71
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powtórzyć jedynie te pochwały, ni Słotwińsb była bardzo dobrf!. Ofelją;
kt6re niejednokrotnie już krytyka wyrze- Dezdemona jej jednak mniej się na~laje do
kb. Bądź co bądź wszakże, najlepszą na- charakteru artystki, która sceny w ymagaszym zdaniem kreacyją. artysty-jest "Ham- jące uczuci:t odtwul'za nierównie lepiej, niż
sceny wymagahce prostoty i wesołości. P.
let".
W "Hamlecie" monolog w scenie 2-ej Królikowski pmwc1ziwą zrobił nam w roli
aktu 1-0'0, sceny l-sza i 2-ga aktu III-go Millera niespodziankę, Z:l co też odebrał
ze sław~ym monologiem "być albo nie być", w akcie III-m zasłużone oklaski. Pani J erozmowa z Ofeliją i matką, wreszcie scena zierska postać nj'€'szczęśliwej Ludwiki przedna cmentarzu, oddane po mistrzowsku, stawita z uczuciem, szkoda tylko, że chaprzedstawiły nam królewicza duńskiego ta- rakteryzacyja., a raczej uczesanie głowy i ukim, jakim go bez wątpienia chciał mieć au- biól' były wadliwe; Wurm p. Wójcickiego
tor, a wraz z nim i wszyscy lepsi komen- był zbyt poczeiwym, a zamało przebiegłym
łotrem; wreszcie p. Koehler, jako prezytatorowie.
O i:e w "Hamlecie" artysta uwydatnił dent Walter, przypominał nam podestę z
rozum i szaleństwo, nienawiść i miłość, roz- "Kapelusza Bandyty", fi jv.ko przewrotny
S.
pacz i rezygnacyję naprzemiun, o tyle zn6w J ago-był niżej krytyki.
w "Otellu" widniała natura pierwotna,
- Ostatnie, piątkowe przedstawienie towpływem cywilizacyi złagodzona, lecz wy- warzystwa p. Krcmskiego i występ p. Ła
buchająca za lada silniejszym podmuchem dnowskiego, odbędq. się na dochód młodzieży
wiatru. Pan Ładnowski glęboko obmyśla kształcącej się w 4-klasowej szkole tutejszej
ną grą, głębokie też wywarł na stucha- prywatnej p. Popowskiego, za co należy się
cza.ch wrażenie. W pierwszych aktach tkli- pmwdziwa wdzięczność i wysokie uznanie
wy małżonek, z chwilą podszeptów J ago- znakomitemu artyście, kt6ry nietylko na
na, staje się synem pustyni. Prawdziwie uczynioną. Bobie pJ'opozycyję natychmiast
więc zasłużone były oklaski, jakiemi choj- zgodził się, ale nadto i swojej części zl',.ekt
nie darzyła go publiczność, po wykonaniu się zupetnie na cel powyższy. Przedstawie·
zwłaszcza 3-ej sceny aktu III-go, całego nie składać się będzie: z V-go aktu "Zb6jaktu IV i V.
c6w" (Franc Moor-Ładnowski), "PustyRównie doskonałego przedstawiciela zna' ni" i "Przysięgi Horacego".
lazł w p. Ładnowskim i Szyllerowski bo·
- Palacze. Koniecznem jest zwrócić uhater Fardynant.l Walter z "Intrygi i Mi- wagę rodziców i starszych wiekiem, aby
łości".
Na wskróś szlachetna natura Fer- wszelkiemi siłami powstrzymali tak bardzo
dynanda wyszła znakomicie, w skończenie szkodliwy nałóg palenia tytoniu przez niedoskonałych ruchach artysty, w dżwięku letnich. Codziennie więcej spotykamy tych
wygłaszanych przez usta kochanka pełnych małych palaczy. W antraktach przedstamiłości słowach. Scena z Lady Milford wien teatralnych, wszystkie zaułki dziedziń
a w niej zdanie "ja kocham Milady", z tak ca teatralnego, przepełnione są małymi zaprzekonywającq. prawdą wypowiedziane i ca· bójcami własnego zdrowiu.
Co też wtedy
ły akt drugi i piąty, przedstawiły nam w robi policyja ? Radzilibyśmy jej p6jść za
panu Łll.dnowskim pierwszorzędnego sceny przykładem 'Warszawy, gdzie przez pana
polskiej artystę, do 1'61 bohaterskich kochan- Ober- Policmajstra wydane zostały nowe
ków.
przepisy bezpieczeństwa, zdrowie uzieci
We czwartek dawano na benefis pana mające na względzie. StaJ'si uczniowie zaŁadnowskiego komedyja K. Zalewskiego kładów naukowych, wiele by w tym razie
"Przed ślubem", w której benefisant ode- pomódz mogli, gdyby nie to, że 8ą sta1'grał rolę Augusta Nowowiejskiego.
l"zymi ... tylko wiekiem; widzieliśmy bowiem
A teraz słów parę o otoczeniu artysty. jak starsi i młodsi zaciągają. się jednym paWystawienie "Hamleta" było nadspodzie- pierosem.-Ależ panowie! jeśli nie wasz~
wanie st.1.l'anne; "Intrygi i miłości" wzglę jest winą, że nie macie pojęcia o fizyjolodnie dobre; lecz "Otella" zupełnie złe. Pa- gii, to przecież mamy prawo wymagać, abyglibyśmy

cz{)ru, pię.k~a pan~a ~~lija. Twarz kształtna, radosclą. promlemeJą.ca, doskonale zgadzała się ze splotami jasnych włosów, przystrojonych w żywe, pachnące helijotropy,
a biały kolor, kwiatami obrzuconej sukienki, walczył o lepsze z alabastrową. białościq. klasycznego biustu.
Oh! śliczną. była pann~ Julija tego wieczoru. Mówili to wokół wszyscy i powiedział też to sobie w duszy p. Lucyjan.
.
.
GwolI k~nwenansom? krokIem pewnym
przeszedł SIę P? s.alom!:!; z pow~g~ ucalował rękę powazneJ pam prezesowej, przy. I
.
h kł 'ł .
.
w.lta ~naJomyc, s om ~:ę gl'.zeczme pa.-

ście

wiedzieli, co to jest

uczciwość

i sumie-

nie.
Księgosusz postępuje w stronę Opocznn; pojawił się obecnie we wsi Maryjanku, gminy Radonia, w powiecie opoczyń
skim. Dziwnem nam się zdaje, że delegacyj:~ z powiatu przybyła na miejsce dopiero na trzeci dzień po zawiadomieniu wła
uzy powiatowej. Przez ten czas pacHo kilIm sztuk bydła i Ea nie wynagl·odzenia. odmówiOllt Istotnie: kowal winien a ślusa
rza powieszono.
- Nieszczęście przychodzi niespodzianie
i udcrza nagle, jak piorun. Nowym tego
dowodem jest straszna śmiel'ć pani Jabłko
wskiej, żony b. obywatela ziemskiego, która w dniu 23-m b. m., w przystępie pomieszania zmysł6w, wyskoczywszy na bruk
z drugiego piętra w domn p. Spana, w
l •

niespełna godzinę żyć przestała.
Nieszczę
śliwy małżonek poJ. tę właśnie pOTę wrac:;\j~cy z miast~ do domu, był bezsilnym widzem sztrasznego upadku, gdy-z znajdując
się opodal i patrząc na swoje nieszczęście,
nie był jednak wstanie mu zapobiedz: zanim zdołał nadbiedz-biedna ofiara. leżała
już na bruku z rozbitą czaszką.

- Nominacyje. Naczelnicy stl'aży ziemskiej powiatów: piotrkowskiego - kapitan
W. Sergi~jew i częstochowskiego - sztabskapitan W. Kalakuckij, przeznaczeni na, p.
o. naczelników: pienvszy-powiatu noworadomskiego, a drugi-łaskiego.
- Uwolnieni od służby naczelnicy pOlviat6w: noworadomskiego - radca dworu P.
Andrejew i laskiego""'::: sekretarz kolegijalny
M. Klokaczew.
- Zmarła w tych dniach w naszem mieście staru szka Ok6lska, pozoata wiła. po sobie podobno majątku blizko sto tysięcy l'Ubli, z której to sumy rs. 75,000 lokowane
ma być w banku Państwa, resztę zaś znaleziono pozaszywane w poduszkach, materacach i t. d.
- Następuj~c~ mowę Kraszewskiego, powiedzian%- na międzynarodowym literackim
kongl'esie w Wiedniu, podaje "Kuryjer
Warszaw."
"Zaszczytny przypadł mi obowifl:zek po-

na)pięl~ni~jszą.ocl ~udzi, ,który.ch się niecl}ę-I heliotropów na g~owie uk?chanej

upajała

tme WJdzJ, a Ja me WIem Jeszcze do Ja- go, gclyż kołysał SIę w koncu rozmarzony,
kiej kategoryi pani mnie łaskawie ZRli-lsZCZęŚliW Y , nie bacząc na nic, co się wokocza.
ło nieg9 działo.
Panna Julija zarumieniła się i w szczeSwietny bal !-ouezwał się ktoś z gorym uśmiechu pokazała dwa rzędy dl'o- ści.
bnych zębów.
- Nic clziwnego- odpowiedział - kar. - Nie w!e pa~ przedewszystkiem,. ~z~ n~wał ma się ku końcowi ... nikt się jakoś
Ja kategor:rJe ,JakIeś. tworzę; zr~sztą, ,Jez.eh me .nadarza,. a pl'ezes?wa,. mą.dra bardzo
pan sam me zdołał Jeszcze do zadneJ Ste- kobIeta, chOlałaby komeczme wnuczkę wybie zaliczyć, to może mi się uda wkrótce dać za mąż.
'edną z nich dla pana przeznaczyć.
- I wnuczka jej do tego bardzo dopoJ _ A kt6rl}?-pochwycił ciekawie p. Lu- mao-a! _ wtrąciła któraś z przyjaciołek do.
to
cYJan.
mu.
_ Takich rzeczy się nie mówi, tylko sie
__ Niewiele tam podobno posagu, lecz

j~l~: ~!~~~~ej \~1t:!r:b!~~~zi~~:'0r~~~:: je W~:: rozpoczęto tańce, a

za~ ~;c~:::

dużo

ład-

muzyka
kwiatów w salonie
- i
wlaJą.ce~ z m~ weso o ' .
grała walca, słynącego pod nazwą: lil'ein,
- Patrzcie państwo co ta dziewczyn~ wy- ~I(!-gle J~szcze toczy SIę rozprawa. o Weib und GesanfJ.
rabia, jak ona tańczy, jak się na nim opiepańskIm O?raZle - rze~ła, w.prost d5> meWiele par odrazu poczęło wirować w cza- raI - rzekła, przysuwajq.c się do swej 8l!igo z.wracaJą.c mowę-me pOSIadam SIę z ra- rownem kole niemieckiego tańca. Twarze siadki, jedna znajserdeczniejszych, poważdośCl. .
tańczących rozpromieniły się, piersi poczę- na, lecz bardzo wygorsowana matrona.
- Cle~awą. ~yłob:r rze~zą - odrze.kI - ły uderzać przyspieszonem tętnem, fi. wdzię- Nic dziwnego, panience już czas; bypor6wname mOjego l pam zadowolema.
cznym uściskiem związane pary falowały ła raz zaręczoną, a to nie dobrze, bo się
- Czy m6głby ktoś wątpić o tern, że w takt melodyjnej muzyki.
potem politykuje zawiele.
moje jest ~ięk~ze?
.
W szalony wir tańca puścił się i Lu- O tak... tak... okoliczności domowe
-- To WIelkIe pyta1!-Ie.
.
cyjan z panną J ulijq.. Wielu ustąpiło im zmuszają bardzo często do wyjścia za
-. Skor~ pan sam J.eszcze Wą.tpI o tem, miejsca i przypatrywać się poczęło. W isto- mąż ...
to mech mI pan rOZWIąże tę filoZ()fic~ną. z~- cie, jeżeliby ktoś w tych salonowych pląSłowa te doszły może do uszu malarza,
gadkę- .odrzekła wolno, przechadzaJąC SIę sach pragną'! koniecznie dopatrzeć się poe- gdyż chwilę jednq. zawahał się w tańcu i
po <,alome.
zyi, to wymagania tAkie zadawalniałby naj- wzrok bl\dawczy rzucił w stronę, z której
- To rzecz bardzo łatwa. Mnie zada- więcej chyba widok tej tańczącej pary. Ona go doleciały. A tymczasem muzyka wciąż
walnia bardzo chociażby już to, że siły mo- lekko opierała !\ię na jego ramieniu i grała tego samego walca; jęczące zaś tony
je dopisały zamiarowi, a zadawalnia mnie z wielkim wdziękiem głowę nieco w bok wiolonczeli, przy dźwiękach delikatnych
tembardziej pochlebne tu oto uznanie; gdy pochyliła; on obejmował silnie jej kibić fortepianu, czyniły niezmordowaną tę tl\11t.ymczasem zadowolenie pani zależeć musi wiotkl'b i suwał się zgrabnie, elegancko, po czącq. parę·
od tego, z czyjej ręki dar taki pochodzi. ślizgiej posadzce salonu. Twarz jego oży- Pani zmęczona? - odezwał się LuCzęsto niechętnie przyjmnje się rzecz na.i- winb, się coraz bnrdziej, woń aromatyczna , cyjnn.
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dziękowania w lmleniu międzynarodowego
stowarzyszenia literackiego, za uprzejme i
gościnne przyjęcie, za dowody szczerej sympatyi, jaką znalazły cele stowarzyszenia w
tej pięknej stolicy austryjackiego cesarstwa
i w gl'Onie tak znakomit)'ch mężów, tworZl}cych wybór wysoko około cywilizacyi i
ludzkości zasłużonego narodu. Panowie!
Cel nasz streszczony w nazwie stowarzy13zenia naszego-jest lite!'acki i jest między
narodowy w najobszerniejszem tego słowa
znaczeniu. To, co wielce wsławiony mistrz
nasz Wiktor Hugo powiedział, że własność
literacka dąży wszędzie do uznania jako
własność, oto jest tnkże dq,źeniem naszego
stowarzyszenia.
Celu tego dopnie stowarzyszenie, zbliża
jąc społeczeństwa ludzkie i skupiają.c je razem wjednem idealnem dążeniu, wedle jednego jedynego pl'awa. Dąźność ta wznosi się do takiej wysokości, źe wobec niej
drobne interesy, chwilowe namiętności i
wezystko, co rozprzęga, znikają i giną. Zap~wne ludzkość jeszcze musi przebyć wielkI kawał drogi, zanim dojdzie do tej jedności, uznania równości praw, poszanowania wszelkiej narodowośc;, do teCJo, co nam
dziś jeszcze zdaje eię nieprawdopodobnem;
lecz wolno dążyć do ideału i wolno ży
wić nadzieję pomyślnego skutku, wolno to
wybrańcom narodów, mężom, którzy mają
przywództwo, przemawiają do nas i przygotowują przyszłość. Zadaniem dziennikarzy i pisarzy jest głosić poszanowanie praw
i poszanowanie pracy duchowej.
Mam zaszczyt naleźeć do narodowości,
która z powodu swego języka najmniej zyskać może przy uznaniu własności lIterackiej. Jako polak nie jestem w tej kwestyi interesowanym, ale jako człowiek i polak, podejmuję udział w pracach, które nas
wzajemnie zbliżą i mają. na celu pojednanie i sprawiedliwość. W imię tych idealnych dążności, dla których w tak przyjazny sposób ofiarowaliście pomoo waszą, mam
zaszczyć, wypowiedzieć nasze podziękowa
nie stowarzyszeniu "Concordia", którego
nazwa sama przez się jest dobrą. wróżbą
jak niemniej wszystkim tym, którzy sympatyją swoją darzą nas. Cześć Concordii !"

- Czy można się zmęczyć w takim tań
cu, przy takiej muzyce? - wyszeptała cicho.
- Prawda! Wszak to nam grają: wino,
kobietę i śpiew.
- Artyści nie zwykli gardzić zadną z
tych rzeczy-odrzekła.
- I ja niemi nie gardzę. Wino dodaje fantazyi, kobieta stwarza miłość i wzbudza zapał szlachetny, a przy muzyce tań
czy się czasami takiego, jak ten walca!
- Oh! ..• teraz czuję się już zmęczonąl
rzekła po krótkiej przerwie.
Przestali tańczyć i nsiedli oboje, lecz po
chwili Julija wyszła do przyległego, slabem światłem niebieskiem oświetlonego buduaru i rzuciwszy się na aksamitną kozetę, gorączkowo wachlować się poczęła.
Lucyjan pospieszył za nią.
Co pani jest?-zapytał z pewną. obawą

-

w

głosie.

Mały zawrót głowy ...
Tańczyliśmy rzeczywiście zadługo.

Nic nie szkodzi, to przeminie wkrótce.
Może pani przejdzie się trochę?
podał ramię, na kiórem ona, wstawszy,
oparła się. W ten sposób stąl'ali po mię

I

kim kobiercu buduaru. Przez pewien czas
milczeli oboje.
- Czy lepiej pani? - odezwał się Lucyjan.
- Jeszcze niezupełnie, lecz to przejdzie
wkrótce.
- A czy może mnie pani teraz powiedzieć' dlaczego mój obrazek uradował panią tak hardzo?...
- Są rzeczy, które w samem zapytaniu
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Dr. Julijan Ochorowicz, który wytr wale
zajmuje się hypnotyzmem, robił w tych
dniach - jak donosi "Echo"-ciekawe doświadczenia hypnotyczne na dziewczynie w
szpitalu Dzieciątka Jezus, dotkniętej Jlemiannstezyjlł (połowicznem znieczuleniem) lewej strony ciała. Rezultaty były zadziwiające.

ogłoszenie należy do decyzyi komitetu ministrów Najwyżej potwierdzonej. Następu
ją.ce gubernije zostaty uznane jako podlegające zdwojonej czujności: petersburska,
moskiewska, chersońska, charkowska, poł
tawsks, czerniehowska, kijowska, ' wołyń
ska, podolska i besarabska, oraz niektóre
powiaty gubernii taurydzkiej, miasto Woroneż wraz z powiatem, Roetow nad Donem, Odessa, Taganrog i Kercz.
- "Moskiew. Telegrafowi" donoszą, że w
niedługim czasie spodziewane są ważne
zmiany w składzie osobistym ministeryjum

Pierwszego dnia, za pomocą pociągnień
magnetycznych ręką, przeniósł chorobę z
lewej strony ciała na prawą. Stan ten
trwał do dnia następnego. Przy drugiem
posiedzeniu, wróciło czucie w nogach i chora mogła już chodzić, a przy czwartem, po oświecenia.
silnych spazmach, czucie powróciło w ca- "Jużnyj kraj" donosi, iż Minister oświa
łem ciele. I chora obecnie, jako zdrowa,
ty, baron Nicolai, miał powiedzieć jednemu
wypisaną została ze szpitala.
z dyrektorów gimnazyjum w Charkowie,
-- W Kamieńcu Podolskim - jak donosi że dotychczasowy syetem nauk klasycznych
tamtejszy "Listok" - w ustach wszystkich w gimnazyjach, ma. być niezadługo znacztnmtejszych żydów dźwięczą wciąż jedne nie zmodyfikowany.
wyrazy: "Ameryka, Hiszpanija, Palestyna".
- Ktoby posiadał numery nTygodnia" 17
W sklepach, w szkołach, synagogach, na i 19 z roku 1878, raczy takowe złożyć czaulicy wreszcie, wciąż mowa o emigracyi. sowo w naszej redakcyi.
W sZyilCy oczekują. jakiegoś agenta, który
- Wypadki w gubernii.
ma zorganizować emigracyję. W tych dniach
Pożary z poc\palenia.
krążył wśród żydów, a nawet wciąż jeszcze
Dnia 27 sierp., w osadzie Nowa Brzeźnica ,.. pow.
krąży jakiś list bankiera Montefiore, który noworadomskim, spaliło 8i~ 75 domów mieszkalnych i
wzywa żydów do tłumnego przesiedlania 64 chlewów, ubezpieczonych na 49,240 1'8., ruchomo.
~ci spaliło si~ na 100,000 rB.
się, ku czemu ofiaruje pomoc pieniężną.
Dnia 29 sierp., w osadzie Sulejów, spaliły sil! dwa
List ten robi ogromne wrażenie wśród lu- domy, ubezpieczone na 3200 1'8.
dności żydowskiej.

Dnia 31 sierp., w CZfł8tochowie spaliły sil! 4 dom1
i 3 stodoły, ubezpieczone na 72,900 rs., ruchomości
- 7lGoniec Urzędowy" pomieszcza Najwyż ua 6700 rB.
Od d. 116 iierp. do 7 wrześn., było 10 wypadków
szy Ukaz do Rządzącego Senatu, oraz przeuagłej śmierci, znaleziono 3 martwe ciala, w tymże
pisy o utrzymaniu porządku państwowego czasie
byty dwa wypadki dzieciobójs,wa i jedno 8a·
i spokojności społecznej. N owe te przepi- mobójstwo.

sy znoszą. wszystkie dawniejsze rozporzą
dzenia tymczasowe, wskazane w nich są.
ściśle graBice władzy administracyjnej w
nadzwyczajnych okolicznościach, oraz obowiązki, jakie ciążą na ludności w razi.e wyjątkowych wypadków. Zawierają one dalej ogólne prawidła, przepis o środkach
nadzwyczajnych ostrożno$ci, przepisy dla
niektórych miejscuwości i o wysyłce drogą
administracyjną.. Prawo ogłoszenia niektórych miejscowości, jako podlegających zdwojonej czujności, należy do p. Mi.ni.stra spraw
wewnętrznych, w razie zaŚ potrzeby ogło
szenia tych miejscowości, jako podlegają
cych nadzwyczujnym przepisom, takowe

Jak należy czynić dobrze.
dobrze, wspieraj bliźnich - to tylko zysku(j esz,
Że ludzką, niewdzifłcznością życie sobie trujesz.·
- "Wiesz dlacze~o? Ot krótko powiem ci mój bracie,
Bo czyniąc dobrze-myślisz tylko o zapłacie".
.Czyń

Do fortuny.
Nie o to ci~ winuj~, że ot tak bez sromu
Po omacku udzielasz szczęścia. - lada komu,
Ale ci mam za zbrodnię, że kaprysy 8wemi,
Czynisz tych, których darzysz- jak krety-ślepemi.

mi.eezczą zarazem i odpowiedź rzekła, ściskał
Julii.
zasłaniając nieco twarz wachlarzem.

Byli sami w buduarze.
za

Malarz

ujął ją

rękę.

tylko coraz silniej

drobną.

rączk~

Nnreszcie dał się słyszeć szept cichy.
- Panie Lucyjanie...
- Słucham panią.
- Niech mnie pan .... pocałuje .... - dodała ciszej i wolniej, przechylają.c nieco

- Dziękuję pani za takie wyjaśnienie.
Julij a poczuła drżące uściśnienie dłoni.
Opierała się tak silnie na ra.mieniu magłowę·
larza i st<lł:t tak blizko niego, że słyszeć
Słowa te wstrząsnęły Lucyjanem, jak wymog~a każde jego wzburzonego serca ude- buch nnjsilniejszy wulkanu. W jednej chwirzeme.
li ujrzał się u celu marzeń, tak dtugo we
Zadrżał...
śnie i na jawie kotysanych, chciał objąć
Silny zapach heliotrop!)w, jak narkotyk, kibić Julii, usta do ust jej zbliżyć i w goupajał go, oszałamiał, przenosił w świat rącym pocałunku wypowiedzieć wszystko,
inny ...
co eZl1je, myśli i pragnie,-złożyć rękojmi~
Z salonu tymczasem dOI'!lOdziły przecią rzeczywistego szczęecia pod opiekuńczem
głe dźwięki wiolonczeli, a jemu się zdawa- jej skrzydłem.
ło, że słyszy śpiew przecudnej syreny, praChwilę jednak zawahnł się. jak gdyby
gnącej porwać go w toń niezgłębioną, że jakaś myśl przykra. przebiegła mu po gło
tysiące dziewic uroczych stroiło go w kwia- wie. Zdala dostrzegł zjawisko, w mgłę szaty i wieńce heliotropów, i zdało mu się rą spowite i fijołkowe oczy Anieli, które
wreszcie, że niezwykła jakaś potęga unosi- patrzały nR niego wzrokiem, wyrażającym
ła ich oboje ku jasnym smugom niebiań miłość i przebaczenie bez granic; cofną.ł si~
skiego światła ...
więc niezna.cznie, lecz szybko, owładnąwszy
Julija oparta na nim wciąż, stała nieru- sobą.
- W rękę ... panie Lucyjanie -odezwachoma, jak piękny posąg znużenia i zwróconą była do niego wyrazistym, jak na sta- ła się Julija z niesłychanie wuzięcznym urej kamei, profilem swej twarzy. On czuł śmiechem, podnosząc w górę zgrabną i barjej ramię przy swem ramieniu, jej głowę dzo ładną rękę.
przy sercu, bijącem gwałtownie, czuł odEl-etn.
dech, wydobywający się z jej piersi wzburzonej, czuł krew, napływającą. mu do mózgu i coś nakształt ]awyognistej w żyłach,
i nie mógł wyrwać się z tych 'zaczarowanych objęć zachwytu, a zapach warkoczy
kochanki pogrążał go w przepaść, z samych
róż usłaną!...

Nie

mogąc zdobyć się

na

żadne
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Dnia 5, roku 1356, przez Kazimierza Wielkiego
Co mi tam po nauce.
ustanowiony sąd i prawo Teutońskie w m. Krakowie.
"Co mi t.'\m po nauce - lepsza mieć dochody!"
"Długosz".
Tak rozprawiał posiadacz licznych ,,,lości, młody.
O Dnia 6, roku 1733, elekcyja Augusta III, w roku
- Mienie, to rumak krewki, nie wierz głupiej duo zaś 1763, 4 paździer, śmierć. "Dzieje Kr6lestwa Pol.
(mie,
skiego" .
Wnet kark skręci kto biegle nim władać nie mnie.
Tegoż dnia, roku 1570, śmierć Samuela Maciejo·
wskiego biskupa krakowskiego i kanclerza, w wieku
Niewczesna cywilizacyja.
życia lat 52. "Starowolski in Mon. Sar."
Rumak dzielny, krwi czystej, raz powziął ochotę,
Dnia 7, .roku 1620, klęska Cecorską zwana i śmierć
Niecić światło wśród osłów, zwalcza ich ciemnotę.
Stanisłuwa Z6łkiewskiego, hetmana wielkiego i kan- Próżne trudy, wrznsnęli, schowaj twe orędzie,
clerza, w wieku lat 70. "Piasecki. Mon. Sar."
Kto sili oslem urodził-osIem zawsze będzie.
Dnia 8, roku 1587, przyjazd do Oliwy z Szwecyi
nowo·obranego Zygmunta III-go i przysięga. "BielModa.
ski".
Moda nad światem dzierży panowanie,
Dnia 9, roku 1621, przymierze pod Chocimem zaOna. i mędrc/\ czyni swym wasalem:
warte z Osmanem. "Sobieski".
Wczoraj w Chrystusa wierzył Zmartwychwstanie,
Tegoż dnia, roku 1656, Gąsiewski hetman pod PrsA. dziśby chciał się pogodzić z Baalem.
stkami szwed6w zwyciężył. "Kochowski".

Kalendarz Obywatelski
Październik.
Dl'I.ia 3, roku J 609, zwyci~ztwo Jana Karola Chodkiewicza nad Mansfeldenl, wodzem szwedzkim. "Pia",eeki".
Tegoż dnia, roku 1654, Smoleńsk od Moskwy zdobyty. "Kochowski."
Dnia 4, roku 1509, Mikołaj Kamieniecki hetman
i Tworowski pokonali Wołochy. "Piasecki n.

G-

w rządzie gub. piotrkowskim, na
propinacyi na gruntach włościań
skich we wsi poduchownej Sciegna.
- W d. 28 wrześ. (lO pażdz.), w kancelaryi Olkuskiego urzędu leśnego we wsi Gołonogll w pow. bę
dzińskim, na budowę nowych zabudowali dla strażni
ka objazdowego we wsi Chrobakowie, od sumy 400
rs. Materyjał budowlany będzie dodany bezpłatnie.
- W d. 5 (17) paźdz., w kancelaryi urzędu leś
nego Pajęczno we wst Ładzin w pow. noworadomskim,
na sprzedaż drzewa powalonego przez burzę.
- Tegoż dnia tllmże, na sprzedaż drzewa uschni~
tego na pniu.
- Tegoż dnia tamże, na sprzedaż por~by JI& 29,
od sumy 774 rs. 18 k.
- W d. 12 (l!4) paźdz. , w kancelaryi Krzepickiego urzędu leśnego we wsi Połomańcu w pow. cz~sto
chowskim, na spl'Zedaż Ilrzewa powalonego przez burzę·

- W d. 5 (17) paźdz., we wsi Rzeczyca w pow.
rawskim, na sprzedaż 2 kl-6w, 2 klaczy.
- W d. 6 (18) paździer., na rynku m. Rawy, na.
sprzedaż powozu.
- W d. 7 (19) grudn., w kancelaryi hypotecznej
pow. ł6dzkiego w m. Łodzi, na sprzedaż nieruchomości pod M 24, od sumy 10,650 rs. w g6rę.
- W d. 2 (14) grud., tamże, na sprzedaż nieru- W d. 12 (24) paźdz., w rządzie gub. piotrkowskim, na budowę dw6ch wiorst szosy na trakcie czę chomości w m. Łodzi pod M 1109, od sumy 1950 rs.
stochowsko-kieleckim, w obrębie pow. częstochowskie w g6rę.
- W d. 8 (20) grud. tamże, na sprzedaż nierugo, od sumy 6376 rs. 78 k.
- W d. 22 wrześ. (4 paźdz.), w urzędzie pow. chomości pod M 407a w m. Łodzi, od sumy 21,450 rs.
w g6rę.
częstochowskiego, na 5-letnią dzierżawę dochod6w propinacyjll.ych na gruntach włościańskich wsi Dankowi.ce i J eleniec tegoż powiatu.
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FABRYKA

,.Veslauer"

I Bryczek i Wozów I
TEODORA
Glll
III.
SZCZEWPSAZNyOdWłOSwKcIuEGO
s.;
Maślanym
w
Kowańskiego IllI
~
:D

do

w.Ki;';;ki;:o.

l

C

przy

c

Rynku

domu W-go

:p

..

fil:
VI

~ platformy,

bryczki zwyllJ czajne, resol'owe, naj t ywe firmy Fuchsa i Jankowskiego, oraz każdodziennie gorące śnia- ... jj( czanki, amerykany i t.
dania, w piątki ryby, w niedzielę fia,ki, smacznie jJl"zez wyk,,:a. lIłI' ~ p_ Illustrowane cenniki na żądanie
lifiko-wanego kucharza sporządzane. Wyborne piwo warszawskie; ... XI bezpłatnie.
PmoeJ.rter angielski i krajowy i r6żnego gatunku wina przy uprzej,fU.
Adm'ln'lstracYJ'a
obsłndze, zudawalnia wymagania Szanownej Publiczności.
lIłI' [pl
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pożarne o 2-c
cylindrach, z l'ezerwoarami żelaznemi, staranme wy -o II« czone, w wielkim wyborze, począwszy od rs. 90, nie~będnie potrzebne
! w każdej gminie i w większem gospodarstwie, oplacające się
ktl przy jednorazowem gaszeniu pożaru; również i !ikawki ogrodowe, l'ozmai;I!J tej wielkości po cenach bardzo przystępnych, poleca Biuro Techni~ czne i Skład Maszyn H. Kraft w '''arszawie ltIio~ dowa Nr. 490/91.
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Warszawie (hotel Europejski).
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251map. 7)
ADWOKAT

asystent Dra Peo de Marini, dentysty Jego Cesarsko - Kr6lewskiej Mości,
MarcelIi Drogomir
oraz Dra H. James Millera w St.-Petersburgu. Mieszka w Warszawie. Miodowa M 3 w domu Grabowskiego. Przyjmuje od 10 rano do 8 wiecz6r.
(R. i Fr. 6811)
(3-2)
przedtem Urzędnik b. K. R. S. W., delegat prawny Tow. Kred. Ziem. i Sędzia
z wybOl'ÓW, ~ załatwia
łodzieniec z odpowiednią kwa- gminny
wszelkie interesy sądowe, admi.
Jifikacyją, może znaleźć miejsce, jako Uczeń w Aptece w miuistacyjne, włościańskie, rozwodowe,
Praszce, powiecie Wieluńskim handlowe, przemysłowe i t. p., we
gub. Kaliskiej. Wiadomość na miejscu wszystkich instytucyj ach w
n właściciela tejże Apteki J. Goldhaar. St-Petersburgu, Moskwie i innych mia..
(0-31)
stach (Jesarstwa.
(3-3)

DOBRONOKI,

Do

wynajęcia

w

każdym

lekcy je

czasie

(Jygara Bygskie pod literami K. P. w cenie rs. 3, 4, 5
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'POLSKIEGO JĘZYKA
i Litera.tury
Wiadomość
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~
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były
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Tytonie llrawdziwe tureckie fabryki TOŁM.<l()ZA.
~ i fabryki SINODINO w Odesie, w różnych cenaeh.
~
Tytonie przygotowane do Cajki w cenie 64 kop. za fun .
I(L do rs. 4 za fnnt.
~
Oraz poleca wielkie zapasy (Jygar, Tytoni i Pa~ pierosów wszystkich pierwszorz~dnych fabryk w Kr6lestwie i Ce~ sarstwic.
eR:i Fr. ~251)
(6-6)

w domu W-eJ•

ZAMIESZKAŁY

wb - - - - - - - - - - - - - - - ~
"11\
'lV a).' s z a w a.
~ ~•

Poleca: Wielki wybór pl'awdziwych
cy~ gar, sprowadzonych wprost z,Ameryki, w cenie od rs. 10 za 100 sztuk.
'''yborowe cygara przygotowane z liści hawańskich: Hawaua Superior 1"5. 7; HaraviIla rs. 6; Hawana Flol' ~
l 'S .

fU.

{pl

!

W. Zaleski.

OSOBA

~

"'"

~!

KALINOWSKI,P'PRZEPIÓRKOWSKI

fU. dą obniżone .
~ (J2-4

ikiej przy ulicy Twerskiej M 2, życzy
kil ~
•
fil: sobie przyjąć kilku stołowllików.
~ {łJI w .'''arszaw,,:e, ~rakow- fJ- Tamże przyjmują się zam6wienia no.
{J'I ~ Skl~ PrZe(lmleŚCle Nr. 10. ~ wyroby pończosznicze.
(a-3)
I« ... (B. l Fr. 5933)
(0-7) &t
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WIELKI SKŁAD CYGAR

4łl bierały. Ceny dla os6b kurujących się,
li kt6re wcześniej Winogrona zamówi~, bl!-

wEarsza'!'iek.p!zNY
rywans ICJ
r. co.

li\'!~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~ ~
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w Piotrkowie.

(e:ubernia
Radomska)
SI:
~
IJII Osoby :lyczące brać W inogrona na k' u·
~ poleca W ozy go~podal'sk~e, ~ racyję, raczą się wcześniej zgłaszać z za·
Ik Cabl'yczne, plwowarskle, li) mówieniami, aby takowe regularnie od-

w Piotrkowie.

CI:
Poleca Szanownej Publiczuości:
:I»
(Jukiel', kawe, hel'batę firmy Bl·. Popow, Perłowa i ...
Gottlieba, świecę Newskie i Perłowa, wódki i (Jognac Cran- lIłI'
eC cuzki
kuracyjny, spirytusy, wódki i likiery kl·ajo- :I»
,.,
...
,.,

Sk;:~!Od~~;~z~n~:warów

ka "ralerskle

w redakcyi "Tygodnio,".
(0-3)

es personnes qui dćsireraint prandre des le«ons particulieres (le
convel'satien et de lan~
Wiadomość w domu W-go Popowskiegue ti.·an-:aise von dront
go, r6g Aleksandryjskiej alei i Rokszy- bien s'adresser on bureau du jonrnll.l "Ty.
dzień".
(0-3)
ckiego LPrzedmieścia,
(3-1)

tP1 bardzo eleganckie, no, parterze , w
~ ku miasta, z meblami lub bez.
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RYSZARD DOERFEL

Ii

Sosnowce (Królestwo Polskie) i Kirchberg (Saksonija)

!Jl[!)!Jl11 ~[!(!.~~[ł~ ~l1[ł(!)W~[ł~
Najtańsze rury do ogrzewania parą, bez cła
ka wytrzymałość ich dowiedziona. Liczne
starczone. Na żąd a nie prospekty i cenniki.

z fabryki Sosnowce. Wielświadectwa mogą być do-

UBIOROW MĘZKICH
w

Rynku wprost cukierni

QAAAAAAAAAAAAAA~AAAIW

I

Smarowidło do wozów i Oliwy do
maszyn
:I»
polecają.

z

własnej

fabryki

TULODZIECKI & KIRSZENSTEIN
Warszawa. Kantor

/

•

•

..

Niecała

Łaguny

w Petrokowie.

Po .po~vr.ocie z zagranic!, nil nadcho~zący. sezon zllopatrzony został w naJŚWIezsze mat~rYJały tak krajowe Jak i zagraniczne, oraz
w .znal'Lny ~apas gotowych ubiorów męzkich po cenach
naJprzyst~pll1eJszych.
(7 -5)

radomskim, jest do sprzedania

w najprzedniejszych gatunkach

ł

KORNELEGO WILCZYŃSKIEGO

8NWNMM:WWYWW~WWYV

(6-2)
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JM:,AGAZYN"

400 sztuk oWiec .używany

młodych,

zdrowych, i

do sprzedania

wIadomość w domn Bartenbacha, Rynek;
cienkowełnistych. maślany, drugie piętro, mieszkanie po

Wiadomość na miejscn- przez Radomsk
w Reklach-pocztą przez Brzeźnic~.

stronie prawej.

(2-2)
Pozostawiono do sprzedania za rs.

w e Wdowinie dwie mile·

mało nżywany

21i

. pO k·
OJowy
Pryszmc

.,

.

(3-3)

o~ Piotrkowa są do sprzeda-

woły rosłe 9
60 sztuk dę~ów, zdatnyc~ na waly do młyn6w-

Dla

cztery

młode; -

l

kilka

tysIęcy

Wl.dzleć mo~n" ..-rv domn W-go Stronczyń- na obręcze.

sklego, 2·gle

pIętro.

kup brzeziny.
(2-2)

(3-2)

a przystępną cenę no sprzedanin . . .
Do dzisl.ejszecro numenożna do sZyCIa We- .,.......
dł' <>
k
hlera, łóżko mahoniowe, koru . O ą.cza. SIę • ar usz
moda jesionowa i !!lora. Wia- 5-ty nowelI orygmalneJ przez.
domoŚĆ bliższa w księgarni M. Pacewi- Karola Hoffmana p. t. "Uniecza.
(3-3) winnieny" .
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Maszyna

KAPSUŁKI MATHEY-CAYLUS
wyrobu D-ra. Oijn Nagroda Montyon.

Kapl1lł.kJ Mathay-Caylas z eseneyi drzewa. sa.ndałowego w połączeniu _ _neyami
haJsamiclnemi alt zalecane przea leka.rzy na cMroby za8lar::ale i fłOIDOp0łD6tal4, bitJk upl4wv Iwbiet
fIa

choroby kallału moczowego i wuelkie prZ!/padlości dróg 1Ił{JczoW!lch."

'

"Przyjemna ich forma uj~ta w karuk esencyonalnie połl):czony Clyni użycie Kapsułek
.ath.f-Caylas możliwem dla osób najwl}tlejszych i nie szkodzI w nieJ~m iołądkowi."
(Gazeta Szpitali P oT!/zkich.)
Szczegółowy opis dodaje 8i~ do kaM ego
Należy wystrzegać sllł podrobień

tlakonu.
I na zabaKpleczenie

lek Mathey-Caylas zaopatrKonym jest ,.,
Cle I medal nagrody Montyon.
Nabywa.ć można. w Paryżu u alin
W Piotrkowie skład główny u Pp.

markIł

każdy Oakon kapsafabryki oraz _ podpis Clfn et

et ote ulica. Rassyua Nr. 14.
Gampf, Soczołowski i Spka.

KAPSUŁKI

i PIGUŁKI
Z BROMKU KAMFORY

Doktora Clin
lAureata fakultetu medycznego w

Paryżu.-Nagroda

Montgon.

Kapl1lłld I Pigalki D-ra Clio, z ln'omku kamfory uzywa.ją się. w chorobach nww01.fJt/ch.
fIIdsgołJJlfch, w dolegliwościach sercowych i dróg oddechowych, oraz w nast~puJących przypadłOŚCiach:
admi" bezsennoici, kalzlach nerwowych, 'pazmach, palpitacyach, kokluszach, epilefsyi~ h!Jste-ryi, kon~ul
'Ilach, zawrotach glowy, zagluszeniu, gorqczkach, migrenie, w chorobach p~cher%a ł drog urynowych l na

uspokojenie

całego

organizmu.

Należy wystrzegać silł

podrobienia, i każdy nakon .łako gwarancla zaopatrzony jest 111' markIł fabrylU, oraz podpis Clin et Ciel medalem nagrody Montyon.
,

Na.bywać można

w Paryżu u alin et Cle ulica Ra8syna .N~. 14.
.
.,
W Piotrkowie skład główny u Pp. Gampf, Soczołowskl l Spka, gdZle ·naJduJIł się jednocseśnie pigułki żelazne d-ra Rabuteau.

1~~~~~~~yt~~JANISZEWSKi~~:a~~~~~~l

r

-W- ŁODZI

1

F.~~I~

iorzDBLEKA'IllłW
~~
zaprowadzoną zosta~a
~~1

BABDBL WEB
przy którym

~~~

kuchnia.
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W drukarni F. Belchntowskiego w Petrokowie.

