
RokX. Petro]rów, d. 21 Listopada (3 Grudnia) 1882 r. Nr. 49. 
Prenumerata w miejscu. 

rocznie. . 
półroczni') 
kwartalnie 

· . . . rs. 3 kop. -
• • • , 1'8. J kop. 50 
· . . . rs. -kop. 75 

z przesyłk/!: 

Tocznie. . . . . . . rs. 4 kop. 40 
półrocznie . , . . • 1'8.;! kop. ~O 
kwartalnie . . . . . I'S. l kop. 10 

Za odnoszenie do domu kwartalnie 
kop. 10. 

, 

II 

Cena ogłoszeń. 

,a l razowe po kop. 6 za wiersz pętita 
lub za jego miejsce. 

za 2- 6 razowe po kop. 4 za wiersz. 
za 7-10" :I ~ 

Cena ogłoszeń na pierwszej stronice po
dwójna. 

BekIem)' po l O kop.~ za wiersz. 

Cona pojedyńczego numera kop. 7 i pól~ 

Biuro Redakc'Ji i ekspedycyj a główna, w domu W -go MicheIsona 
obok Magistratu. - Ogłoszenia przymuj~: Redakcyj!!, - obledwie 
ksiegarnie w Piotrkowie,- oraz po za granicami gubemi piotl·
kowskiej wyłą.cznie agentura "Rajchm:m i Frendler" w Warszawie. 

Prenumeratę przyjmują w Piotrkowie. BimC' Radakcyi i obie ksi~gllrnie. W CZ!;-
slochowie .Nowa księgarnia "-i pr6cz tego: 

w CzęsI8chowie W. Zieliński. I w Łasku 
w Będzinie •• Taniszewllki Stan. w Łodzi 
w Brzezinach ~ Krzemieniewski Jul' l w Radomsku 
Vf Dąbrowie " Dziewiątkowicz J. w Rawie 

W. Gruss. 
• Janiszewski Leopold.. 
" Ruszkowslti Erazm. 
• SZl:wlodzińaki. 

w y C h O d Z i W każ d ą N i e d z i e I ę w r a z z o d d z i e I n y m s t a ł y m D o d a t k i e m P o w i e ś c i o w y m. 

- Biuro redakcyj dla interesantów 
otwarte codziennie od 2 do 4-ej popo
łudniu. Ogloszem'a przyjmowane s~ w tym 
samym czasie. 

Adres: dom Micbelsona obok Magi-
stratu. 

Kurs lekcyj kroju 
.,a rl!l_ Iii udziela niżej podpisana po domach pry
watnych, lub w IIwojem mieszkaniu, w domn Krir;era 
przy ulicy Moskiewskiej (Byk;owskie Przedmieście). 

(2-2) Kowalska. 

Polsko·szlązkie zagłębie w~glowe, powia- my się, że między innami, gatunki z kopal
da p. Jasiński, zajmlJje w granicach Króle- ni: Ksawery i Cieszkowski banku francuzko
stwa przestrzeń bardzo znaczną, około 11 włoskiego, dają się koksować z wi~kszą lub 
mil. kwadratowych w powiatarh będzińskim mniejszą, łatwością. 
i olkuskim. Warstwy formacyi węglowej wy- Dotychczas węgiel dąbrowski używany by
stępują po części na powierzchni~ w postaci wal wyłącznie prawie na lewym brzegu Wi
niewielkich wysepek, po części pokryte są sly. Wkrótce po przeprowadzeniu kolei Dą
osadami Dowszemi. Dąbrowę, w której gra- browsko-Dęblińskiej, korzys:ać z niego bę
nicach pokłady węgla dosięgają najwyższej dlJl mogły i dalsze okolice, szcz('gólniej zaś 
grubości, w następujący spo~ób charaktery- piece i fabryki żelazne w radomskiem. Po
zuje uczony specyjn1ista prof. Barbot de Mar- mimo niedostatecznej dotąd komunikacyi Z 
ny. "Ze względu na nadzwyczajną grubość kopalń w~gla, jego produkcyja w ostatnich 
pokładu węgla, zagłębie dąbrowskie należy latach, olbrzymie zrobiła postępy. Gdy W 
do najciekawszych w świecie. Eksploatacyja roku 1864 otrzymano węgla pudów tylko 
węgla znajduje się tu w nader sprzyjających 13,736,000, w 1880 roku 78,44~,947 pudów. 
warunkacb, ze względu na prawid,towość od· W przeci~ciu lat dziewięciu produkcyja ta. 

f p. W · k·' dzielnych części tego pokładu, częste jego zatam wzmogła się prawie we czwórnasób. . IWO oronlec le. wychodnie, nieznaczny upad i brak gazów Górników w kopalniach węgla kamiennego 
!tS browarów ks. Światopelk Mirskiego- otrzymuje sta- wybuchowych. l'okłady te mogą zaopatry- w roku 1880 pracowało 5,500. 
le, 11010'0 otworzony wać w węgiel nietylko wszystkie drogi żela-\ (dok. nast.) 

HANDEL WIN zne K~ólestwa. i ~ściennych prowinc~j, a~e - "Nieco o wychowaniu na pensyjach, a pro-
nawet I fabrykI, 1 zakłady metalurgIczne. pos ogrodnictwa i niektórych glosów w pra-

M. NOD 7EŃ8KIEGO Inżynier Kosiński oblicza zapas węgla w Dą- sie", przez St. Mieczyńskiego.-Pan St. :Mie~ 
... browie na 6,063,750,000 korcy; przy pro- czyński w 3-ch numerach "Przeglądu Tygo-

w Piotrkowie, 

ulica Pocztowa dom W·go Giegużyńskiego. 
(3-3) 

NAFTA 
najlepsza amerykańska 

dukcyi dzisiejszej 15 milijonów korcy ro- dniowego" 46, 47 i 48, poddal krytycznej 
cznie, wystarczyłby on na 400 lat z górą. ocenie nietaktowne, pozbawione sumiennego 
Z pomiędzy pokładów węgla w Dąbrowie, zastanowienia się, wystąpienie niektórych 
najgrubszym, bo do 91/ 4 sążnia wynoszącym, pism przeciwko prywatnym zakładom nau
jest pokład przez bank francuzko-włosk~ o· kowym, a szczególniej wystą.pienie autora po
becnie eksploatowany pod nazwą "Cieszko- gadanek w "Tygod. Powszecb.", p. Quisa (?). 
wski". Szkoda wielka, że eksploatacyja te- Odsyłając naBzych czytelników do wzmianko
go pokładu, w ostatnich latach ucierpieć wanycb numerów "Przeglądu Tygodniowe

nadeszła de składu W. Zaleskiego. Sprzedaż lIa muaiała przez pożar, jaki powstał w tej ko- go", w tem miejscu z sumiennej i obywatel-
beczki i garnce. (6-4) pl\lni. Inne pokłady w Dąbrowy; w nieprzer- skiej pracy p. Mieczyńskiego, poważamy sif2 

Od Redakcyi. 
Łaskawego pośrednictwa w przyjmowaniu 

przedpłaty na "Tydzień" na powiat brzeziil
ski, podjął się pan Julijan Krzemieniewski 
z Brzezin, który pOlSiada już odpowiedni po 
temu kwitaryjusz sznurowy wraz z upowa
żnieniem redakcyi. 

wanem wyzyskiwaniu przez bank francuzko- przytoczyć niektóre ustępy, boć przecie wszę~ 
wło6ki znajdujące siQ, mają grubości p:> 6 dzie znaleźć się mogą tacy Quisy, bałamucący 
sążni. Wreszcie, pokład Reden z kopalnią publiczną w tej lub owej materyi opinii~. 
tegoż nazwiska, dotąd własność skarbu sta- Po scharakteryzowaniu zajęć i wykładów 
nowiący, a na 4 są2ni gruby i pokład pry· w prJwatnych naukowych zakładach, w koń
watuy z kopalnią "Jan" nl\ 1/2 do 1 są~nia eu p. M. tak się odzywa: 
gruby.. '~okolicy. Dąbrowy we wsi Sielce "A. jednak szkoły prywatne dla płci obo
znajdUJą SH} kop!i.ln.le hr. Renarda na .pokła- jej nie znajdują odpowiedniego uznania ani 
?ach po 3-4 SąZDl grllblc~. Kopalme tak- w bpołeczeństwie, ani w prasie :laszej. Spo
z~ warsz. Towarz.. kopaln l. ~akł~dów gór- lecleństwo zachowuje się względem nich al
Dlczych we ws~ ~Hlmeach, posIadają pokłady bo oboj~tnie, albo traktuje po macoszemu. 
na 2~/2- 4 Są~11I gru?e. Do grubszych ~o- Pomieszczane w nich bywają dzieci z konie-

WIADOMOŚCI BIEŻ ACE kładow wreszCI~ nT~lezą ~opalnle ~ukce~o~ow: czności tylko. kiedy już !zkoły państwowe wszy-
ł!' I Kr~m.sty. we WSI N~we~ (/2 do 4 la są~nl) I stkich kandydatów ulokować nie mogą. Ro-

-- Kuzn!ckJego we WS.l MII?w~cac~ (21
/ 2 sąznla); dzir.e i opiekunowie zrozumieć nie chcą, że 

Pokłady mineralne w Królestwie Po Iskiem. Wogole p.~. wylIcza, ~mlenOle, 26 kopal.n obok publicznych, istnieć muszą szkoły pry
Korzystajl):c z drukują.cej się W piśmie pe- węgla, w ktorych grubosc pokładow dokładnle watne, nie rozumieją ich celu i doniosłości 
ryjodycznem "Wszechświecie", treściwej roz- zbadana została. dla oświaty krajowej; biedniejsi tylko, któ
prawki. P: Br. Jasińskiego, zapoznać chcemy D~broć węgl~ kamienego ~ różnych po- ry~ ~r.ud~o dostać. si~ do szkól rZlidowyc~, 
czytelmkow te skarbami kopalń, jakie posia- kładow zagłębIa polskIego, Jest nader roz- częscle] mi bogatSI w prywatnych szukaj!! 
damy, a które nieumiejętnie po większej czę- maitą. Wogóle, węgiel tutejszy należy do przytułku. Szkoly zaś prywatne, pamiętaj
ści do tej pory eksploatowane są przez kra. tak zwanych w~gli suchych, palącycb się dłu- my, istnieją li tyko wpisami: nic przeto dzi
jOl\'ych przemysłowców. Podstawę górnictwa gim płomieniem i niedających koksu (to 0- wnE\go, że w ciężkich troskac.b. o byt pchają 
j .metalurgii w każdym kraju, stanowi wę- statn!e o.d~ośnie do potrzeb. metalur~icznych, tll.c~kę sW,ego żywota. Po~arcia. od o~ółu nie 
glel kamienny. Gdzie tego materyjału opa. bynaJmmeJ. Jego zalety n~e stan~wl). Z~e- mają, hOJnych. mecenasow Dle znaJą; co 
łowego nie brak, tam przemysł wogóle, a !ztą-powlada p. J.;-:- węgl~l tutejszy ~osla- gorsza, spotykają na każdym kroku tylko u
przemysł górniczy w szczl'gólności, dosięgnąć da rozmaIte wJasn~scI w rożnych ?zęsClac~ trlldulenm". 
może najwyższego rozwoju. pokładu; zdarza SHJ ~awet,. że. w Jednym l "Prasa nasza, z wyjf!tkiem kilku zaledwie 

Otóż w ten pierwszy niezbędny produkt tym ~amym pokł~dzJe znajdUje S~Ij, do 1,5 pism <"Niwa", "Biblijoteka Warszawska", 
kopalny, I{rólestwo Polskie dosyć bogato jest rozmal~ych ł?atunko~ w~gla, z posrod kto- "Przegląd Tygodniowy" i t. d.), dziwną wzgl~
uposażon.e; boleć tylko należy, że uopiero rych Wlele Się kokSUJe. dem zakładów prywatnych oQ.znacza się 0-

od lat kllkunastu, rozpoczęto na większą ska- Z przytoczonej w dalszym ciągu tabliczki, bojętnością, lub się odzywa o nich w tonie 
Ję wydobywać z ziemi i stosować ogólniej przedstawiającej szczegółową am\lj'lę gatun- "Tygodoik:l. Powszechnego". Gorliwa nie. 
ten 13karlJ kopalny. ków w.;gla. z niektórych kopalń, dowiaduje- wątpliwie o dobro ogólne, znaczenia i do-
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ł PAROWA FABRYKA ~I Zakładu 8tolar~,kiego 
~ ., ... i' "RODZINA · ~ ~'.: Cuklerkow Angielskich I nadeszły żądane kuesła., dębo-we 
lł(L ,; i "Helena" z IImerykańsltleml sled~e • 
.pJ C k I d niami, bardzo mJClłe, po cenie rs. a 
~ ze o a y kop. 80 8~,uka, 
..... 1(1.1 Także poleca różne inne Meble go .. 
~ ~ towe własnego wyrubu, gustownie wy~ ! FORTUN A.I,;~~~~:;;~;;;~::~!~:r·. 
:?; ~I l) Homano\Vski w wyższym gatunku. 
~ wyrabia wszelkie Cukierki i C,zekolady w PÓłszUbe,k; .2; wi~~ka męzlt~ !~~ .. 
~ Daj'lepszych ""atunkach oraz posiada. zuacz- 1 ba z blalyen koz, kly&s B~k e '. I 
~ l:> .' " ~ palto m"przecuakalne męzltle, W.zy-
t(F ną Ilo'3c ~,ko mało uŻY"'lllle, Witldomość, w domu. 
~ W-go Stl'Ouczyńskiegu przy ulICY Mos-
~ MARMOLADY ~l kieWSkiej, Str6~ ws~~że, (a-3) 

~ • któr~ sprzedaje po nizkich cenach, ~ HrOnlSZe W 
~ ~ majatek ziemski 20 wlók jest do sprze • 
...,. " I dani~ w powiecie Noworadowskim, 10 
~ Skł d ł' W aWl·e Elektoralna ~ wiorst od trzech stacyi kolei żelaznej 
~ a g owny w arsz, ~I ~a:~~ó:'i~~Bi~::~~~!~n/j;:tt:~~6~~ 
~ ",M. 13. ~ stosownie do tego jarzyny; 50 mórg ka,r-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:@~~~~~~~~I ~~~~~es~l~~~~i;~,ia~:~:ć !o ~~~ńS:~~j~ 
(R, i Fr, 07597) (a-3) I cera w PlOtrkmVle, (7-6) 

~~~~~~~~~~~~~~99~~~~~ 
~CENY STAŁ~Skład Płócien zagranicznych, ICENY STAŁE~ er ~ Bielizny gotowej i Towarów bławatnych ~ ~ ~ 
~~ ~dfu~, ~~~ 

j! F. BOBROlfSKI & URBANSKI ~ ~'~ 
'li =: .g w ŁODZI, ul. Pjotr:Cow3k~ M 78~, ; ~ ifJ 
~ ~ .". ollebrM i poleca: ';:i g;- I(lb ..,,:.= e Wielki wybul' "·yrobów welnianych !lIii dam i m~żczyzn o IX> ~ 

ł ~ ,- 'ako to: wełnh,ne damskie kafLImiki, kam:\S1.e i pońezo . .:r t:r ~ 
<OS chy,- wełniane m~zkie kaf'aniki, kalesony, skarpetki i Gi- .. ; ~ 

-B ~ 1ets de chaise, ~ ~ ~ 
iI'~ e Przyjmuje wszelkie ztlm'lwienia na wYl'oby z barcll:mn, a:. $J. 
"t;;;:!II.E flaneli biatej i koloNwej, CD ~ 
tłr,~ Wykończa obstalunki na cat~ wyprawy w bieliźaie, po- ... 5: 
~ ~ ścieli i bieliźnie pościelowej, 8 ~ jłj 
lIi(L, ~ ~ Tn do nabycia po zniiollyc~ cellach ~ -do ~ ~ ~ 
~ en gwiazdki tylko. ~ I " 

~Firanki, Rusze, Krawaty, Żaboty, Cilustki n:\ s1.yje i d1 nosa.~ 
~CENY STAŁEI w róż. gatun., wielkościach i kolor.ICENY STAŁ€: 'tJ 
~~~~t@~;;':tI,"@~~~~~.~~~~~~!/!; 

(3-a) 

~~~~~~~~'~'~'~'~'~·~'~·~A'fIf 

~ Załoźywszy Pracownię Sukien i Okryć Damskich. ~ 
ł; mam zaszczyt tllkowa, Szanownym P,miom polecić, a wykońezająe zam1- J 
~ .wienia. rzetelni~, ~ustOwuie na sposóh warszawdki, pJdług n,ajno\" .. ych ,..: 
N. zurnllh ParyzklCh l po umlarkowl\uycn cenach, sp~dzlcwam 8i/~, id zje, { 
~ dnam 80 bic ogólne zaafanie, :łif 

ł: Z wysokim m,cunkiam, Nikomed Trembecki. :}} 
~ Bliższe szczegóły w magazynie W,yc'l F. B ,brolV.kiego i Urbllń. :~ 
~ skiego W Łodzi ul. Piotrkowska Joe '7S4. :) 

p.~~~~ ~~~~~~~~.~~~~ .~~~~~~\" 
(3-3) 

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

J Fabryka Piór słrl.lsfch i fsnłazyjlłych i 
;: F. GLIWIC ..... ~ i Senatorska Nr, 20 wprost kościoła św. Antoniego ~ 
~ wW ARSZA WIE. I~;~ 
~ Z~lOpntrzony jest we wszelkie)!;" l'Olhajn n',vniei p"r::I. ,;:,e, w za. ~ 
" kres jej wyrol)\l wch{)dl.q~e, a Ul lllCl .lWie;c: l>jó~'l" Stl·u,.ie IV .1>. c(l" 
~ wych kolorach fantazYł"e, K~'i,ellłsze z P'Ó", balllleux ( obłożelli,,!, ~ 
~ modne plulU"ge, ptakI, garn' tury b,\IJlve z p ór i kwiacó ,v, Pl,zycem ~ 
,p'j fabryka UC7,ąrlZl kapelu!ze i djr.demy z wJl\snych i Dowierzonych malU' ~ 
~ ryjalów, Pranie, fryzowanie i f<lrb'l Il<l sposób p!lryzki, ~ 

~~~~~~~J:.~~Yl/~~~'9~~~~~~ 
(R. i F~', Oi899) (6-4) 

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

t~rTYGo[~i=iLLumowrfy~~ 
~:~ NAJSTARSZE Z PISM ~;1 

~!~ OBRAZOWYCH POLSKlCHJ ~ 
t;j od Now(!go Roku 1883 przechodzi na własność spółki, ~~~ 
r • ., którą. z:l.wią.zllli: L. JENIKE, piilr.wotny od roku ItS59 ~ 
r.~ Redaktor "Tygounika"; A, PA WINSKI, w3pólpraco\v- r.~ 
~ ~ nik te~oż pism:~; ot'az firma k3ięg,udk<\ GEBETHNERA ~.1 
~~1 i WOLFFA w Warszawie. ~ .. ~ 
l'l Nie zmieniając swego charakteru i gtównej dą.żno, ~ .. 
r~., ści, z nowym jednak zastępem sit literackich i anyaty- r~ 
ra~ cznych, zamierza "TYGODNIK" nieść swym czytelni- r., 
~w:~ kOID iwiatło wiedzy spótczesnej z zagrJdy rodzinnej, ~1 
~~~ jak i z szerokiego pola wszechświatowego, kształcić icfI W~ 
l-l serca doboro'iV"ą. literaturą. nadobnq. i rozwijać uczucia. ~~1 r=, piękna,. illus~r,ują~ lud;>;!, orlLz ich d?;ieta w przeszCo30i ~ ~~ ... 
~~~ obecnej chWIl!. Zdą.ianc do tego celu po utorowanej rj" 
~:~ już dwdze, spodziewa się spotbć życzliwe poparcie czy- ~~ 
~~1 telników polskicb. ~~1 
l~~ Rozpoczynajqc:~ się z dniem l-m stycznia 1883 ~ 
r# roku, sery ja czwa.rta. ,,'rYGO DNIKA ILLUST1~O W A- re. 
~.~ NEGO", zawierać będzie :lt,tykuty zupełnie nowe, ztą. ~.~ 
~t~ CZ0ne z puprzedniemi sel'yjami tylko wdPólno-lcią. myśli r;1 
~ ~ przewod\Jiej. Jako premijum na ruk 1833, "TYGO- r;~ 
~~ DN,IK" dla ~wych pranumet'atol'ów: prZeZD\CZf\ l'epl'ollu- ~"'.J 
#1 keY.Pl- <!it:\tllleg-') arcycl7.leta ~hte.Jkl "HOŁDU PRU- ~l 
~a~ SKIEGOII, Prenume:'atol'owie l'OCZIII ws[>anillty ten r~ 
~":1 utwór, rys?wany pod ok,iem 8nm~go mi:tl'z'\ i przez nie- r.~ 
~~1 go popraw'mny, otl'zymuJą "eZI.latn.e, Zl4, doiemem ~-:1 
l-l tylko 50·ciu kopiejek na [Jl'zc.:!ytk'J' Dl,~ innych cena. l...~ .. 
[#J jegll wynosic hędzic jednego t'Ubla, z dO 'laniHffi również re] 
ra1 kop, 5u nn. konta prLe~y!ki. f.l 

~!~ Wat·unki prenumeraty; ~~1 
~~1 w Wardz:-.wie: f-:~ 
~:1 Rocznie I's,8, POtrocznie r~, 4, Kw,u'talnie t'S. 2, ~~ 
~:1 NR Prowincyi i w C~saJ'stlVie: ~~1 
lW Rocr.nie ró, li, PMrocznie t'S, 6, Kwartalnie fa. 3, -
ra~ p "c'" TT ' ~; 
~~~ renumern.tę pl'ZrJmuJf~ wsz.yst.;:w 7?aCWteJsl.:e n.Slęgar- ~"..~ 
~ nIC kl':l..1owc l zagt':llllCzue. ., 
~~1 Rednkcyja i Eksp t!d,"cyill gl.')\vn:t pl'7.y K:lię~arni UE- ~;1 
~:1 BETHNERA i WOLFF~, Krakowskie PL"ze<lmieś~ie r:-i 
', ' ol 1\9. 415, t.W ' Ml _ ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(H,. i .FI'. V~:t4;:5) (0-4 ) 

Z'\Wiadamillm SM\UOwn<\ publicz'lDj.j, kUI'O .vaniem OlI amortyzacyi. 
że przy Agent'lne mojej Ubezp,e Agalltam lU lj'!. mleś ~ i si~ \'{ dOItl? 
;ze{, od ognia, k'I~;tlll.sw, i docn~- Alek.andl'owicZII przy uli ·;y .P iO&I'olVsklej 

_ dów, oraz życilI, mwor!.yłem Ag~ll' \V Piotriow·ie. ( 2 -2) 
turę z wypłata,miesi~c:ną PC) r;, . ' i 10 ltIaut'ycy Lewk{)wic 

. pozyczkl PremIOwej I l II em,sy. z as e. :.li. 
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