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OD ltEDAKCYI. 
Tydzieil wychodzić będzie w pl'zyszłpm pół

roc~u w dotychczasowym formacie i zakresie. 

Prenumerata półroczna wynosi: 

w mIeJscu ...... rs. 1 kop. 50 
z przesyłką pocztową. rs. 2 kop. ZO 

kwartalnie w miejscu. . . kop. 75 
z pl'1.esyłką pocztow~ rs. 1 kop. 10. 

Zawiadamiając o tAm czytelników naszych, 
powtórzyć uważamy za stósowne dawniejszą prośbę 
do s,:anownych mieszkańców wsi i miast okolicz
nych - o wspieranIe usiłowań naszych nad
syłauiem prac i wiadomości dobro spółeczne na 
celu mających i z interesem tegoż związanych. O ile 
bowiem pragniemy wytrwać na zajętem stanowisku, 
o tyle zarazem jasno widzimy~ że tylko wspÓludział 
inteligentnych jednostek, rozrzuconych na przestrze
n: kraju, której przedewszystkiem sJużyć chcemy 
może uczynić pismo nasze rzeczywiście UŻ) tecznem. 
~ W Warszawie prenumeratę przyjmuje 

podl:bnie jak w r. z. ksitgal'llia Maurycego 01'
gelbranda naprzeciwko Kopernika. 

ROZNICA W ZDANIACH I POGLĄDACH. 

Wszyscy jakjefiteśmy, o ile tylko nusz system mó
zgowy jest czynny i w stanie )-l'8widJowyw, w ka
~dej chwili o czemś myślimy, cokolwiek odczu
wamy; lecz co to jest myśl nnsza, jaka jej geneza 
i składniki, jaką: drogą i z jakich \\ p.rywów w 
nas ona powstaje, ezy jest uzasadnioną i jak 
dalece, aby się na świat mogła wyłonić, nad tern 
chyba bardzo niewielu zastanawia się gruntownie, 
chociaż sąd doraźny gotowiśmy zawsze wydawać, a 
nieraz i rubasznie o uznanie się dopominać w rze
czach dla nas obcych, lub że tak powiemy, ze 
słyszenia nam znanyćh. PrzY{l(>mnijmy sobie 
niejedną z rozmów towarzyskich, przesuńmy 
przed myślą materyjał drukowany, postawmy przed 
iobą mądrali różnych warstw spółecznych, a 
przyjdziemy do przekonania, Żfl wszczynać 

kwestyje podobne, t. j. ehoć. · z lekka o psychologiję 
i logikę w znaczeni.l poplIlarnem zawadzać-nie 
będzie zbyteemem. Aż nadto rozumiemy trudność 
zadania, trudność z n~eutartej drogi wynikającą, 

z tem wszystkiem przystępujemy do niego
nlioeiażby w myśl uspra\\'iedliwienia: ziarnko do 
ziarnka, a będzie miarka.. 

. Tak tedy, chcąc poznać powody różnicy na
azyah poglądów, musimy się chociaż w krótkości 
zastanowić nad wytwarzaniem się myśli, zdań 

naszych. 
Z pojęciem o w3zelkim objawie ujętym nie

rozłączne jest przedstawienie o przedmiocie tak 
lub inaczej się przedstawiająoym i o wpływie na 
lltzedmiot; iskry (ObjlW), na bruku w czasie 
Jazdy widziane, uobecniaj~ w naszem poj~oiu ka.. 

mień (przedmiot) i uderzenie żelazem (wpływ); 

ró""uież z pojęciem o myśli związane jest poję
cie o istocie myślącej i o wp-lywie na nią, o jej 
otoczeniu. Jak pojęcie o wywołaniu i sameJ treści 

ishy da się rozłożyć na wiele pojęć szczególo 
wych: -elektryczność, -" dodaLnia i ujemna, rozdział 
i po.Łączenie obu elektryczn04ci i t.p., tak również 

i lns ś l nasza, jako przedmiot badania wzięta,
da się rozłoiyć na wiele składników, jeżeli nie 
jej nalurę, to przynajmniej drogę powsta.wania, 
objaśniających. 

Cdowiek jest tak mądrze stworzony, że sta
nowiąc najdoskonalszą dla naszego umys~u ca
łość, posiad~ oddzielne prqrządy - czy to dla 
podtrzymania bytu, czy też dla ujawnienia si~ 

na zewnątrz przeznaczone. Przyrządem, gdzie 
myśl kieł'kuJe i do wiedzy osobie dochoGzi, jest 
rnózg~ a rozgałęzienia tego mózgu, w odiziel
nych grupf\ch kdku zmys.i6w uwydatnione i do 
pewnego stopnia ouosounione, są to nerwy, ze
wnętrznA wpływy tak lub inaczej pnyjmujące, 

(nerw optyczny - świat.ło, akustyczny - dźwięk 

i t.p.) Pięć zmJsMw (szósty mięśniowy)' widzenie, 
słueh, powunienie, smak i czucie (zmysł doty
kania) -każdy w swym zakresie inaczej zewnątrz 
drażniony, J,Jodbudzany, - za pomocą nerwów właści
wyeh odrębne też i do mózgu-skarbnicy ogól
nej - zasśłają wrażenia. Pierwszym przeto mo
mentem, myśl wywołującym, będzie w1'ażenie~ 
przez zmysł odebrane; idea ennata, semiua 
aelernitatis dziś chyba już tylko z ironiją polito
wania mogą być przyjmowane. 

Jesteśmy teraz u punktu wyjścia, u podstawy, 
mamy ferment procesu nas2::ego-wrażenie. Idźmy 
zatem dalej. 

Przed nami kilkomiesięczne kwilące niemowlę, 
chcemy go zabaw:ć, a oto pod ręką i skrzypce. 
Gra wpływa na dziecko; nerwy słuchu otrzymują 
i odnoszą do jego mózgu wrażenie; lecz dZIecko 
jeszcze słuchać nie umie; uspokoiło się jeduakże 
i wko~o wodzi oczami. Muzyka wywarła wpływ 
pożądany, my z niej korzystamy raz drugi, dzie
sią(,y i t d. - aż w końcu dziecko na. smyczku 
i skrzypcnch oczy zatrzymuje. Przy wydawaniu 
głosu przedmiot się porusza, niemowlę te ruehy 
wid:ti, w stronę przedmiotu poruszającego się wy
ciąga. rączęta., mimowolnie główka inaczej się u· 
stawia, a pl"7.y tej nowej pozycyi głos wy
raźniejszym się staje; pozycyj a podobna powtarza 
się kilka, kilkadziesiąt razy, aż w końcu dziecko 
nauezy się nastawiać oczy i uszy na przedmiot. 
Kombinacyja. wra.żeń 'przez oko i ucho odebra
nych odbywa się bezwiednie, instynktowie, lecz 
ta kombin!\cyja - to stowarzyszenie wmŻ'eń jest 
nowym krokiem do poznania przedmiotu prowa
dz~oym -dziecko przedmiot widzi i już wie skąd 
głos wychodzi. Rączęta. i nóżki szamocą się sil
niej i wyraźnie ku stronie zaczarowanego kierujll 
się przedmiot.u; matka sądzi, że to już objaw . 
myśli, zbliża skrzypce do dziecka, dziecko ich 
dotyka raz, drugi, dziesiąty i t.p.: nowe wrażenie 
z dotkni~cit\ otrzymane ł~czy si~ z pienuzemij 

o skrzypcach otrzymuje dziecko pełniejsze, do
kła.dniejsze przedstawienie, obraz pewien przed
miotu chociaż niejasno, lecz przez częste powta
rzanie, zarysowywa się w mózgu; .iuż i w nocy 
rączętami dziecko skrzypce odróżni. 

Jak ręka przez częste powtarzanie tegoż sa
mego zajęeia musi się nauczyć dotykać, oko
na przedmiot nastawiać, patrz M, ucho słuchać, 
podniebienie i język Ilmak wyr6żniać, nos zapa
chy, tak i komórki m(lzgowe wiele razy potrze
bują być ustawione w pewnym kiE'runku, nastro· 
jone na pewien ład, zanim obi'az się usadowi,
zanim wystąpi ten moment w rozwojn człowiEl

ka, kt6r.v pamicclą nazywamy. 
Dotychczas nauka odbywa się bezwiednie; 

żywość dziecka jest przyczyną bogactwa wrażeń; 
stowarzyszania ich we wszystkich możebnych kie
runkach; bogactwo przpdstawień się powiększa, 
a częste ich powtarzanie w jednym kierunku u
łatwia percepC!lją, zatrzymywanie w mózgu. 
Dziecko jednakże jeszcze się nie wyróżniło od 
otaczająeych przedmiotów; jeszcz\> o !:lobie powia
da on, ono. Nastę!Juj6 chwJl .. w której pyt& mJ\tki 
'folek: dla czego Ule jest Marynią? .• :Mater,Yjał po
przedni,' zebrany i już na drodze instynktowej 
do pewnE-go stopnia powyróinia.ny z pomocą o· 
wych dla czego i przez wpływ kierowni<:twa, 
słowem przy udziale budzącej się wiedzy, do
chodzi do pojcć~' dziecko już na pewnyctJ 
podsta.wach odróżnia skrzypce od dzw,lnka, pyta 
się oto, czy również jak świ~ca pali się i słoń

ce... . i t-p.? Tu właściwie rozpoczyna się życie 

umysłowe, pl"a~a rozwoju i wyrabianh, się myśli, 
peryjod, najjaskl'a wiej . wyróżniający człowieka. 

Przeci~ga. się ten okres niezawste czas jednaki. 
Dtiki kończy swój rozwój w wieku dzieci~cym; 
rozwój cdowleka prostego trwa około la't dwu
dziestu; wykształcony europejski człowiek może 
się rozwijać do późuej starości. .. 

Jak zmysł każdy, przyrząd wszelki musi być 

ćwiczonym w kierunku, w zakresie odpowiednim, 
aby nie zjałowić, nie zamrzM (po długotrwałych 
chorobach na nowo potrzeba się uczyć chodzić), 
tak i mózg ludzki ciągle i bez przerwy musi 
być uprawianym umIejętnie, ażeby pozna.wanie 
wyrabiało się stopniowo, prawidłowie. Poznawa
nie, podobnież jak i pojęcia, wyrabia sili i r-oz· 
rasta. przy pomocy tychżtl samych porównań, 
zestawiuń, wyników, słowem przy pomocy wnio
skowania. Dziecko widzi, że chodzi kot, że zmie· 
nia miejsce pies, koń, krowa i t. d; słyszy, że 
te stworzenia zowią się zwierzętami, z ich ruchu 
dowolnego przychodzi do wniosku, ie wszystkie 
z1vieJ'zcta 'mogą siC poruszać-jest to wnio
skowanie przez naprowadzenie - indukcyjne. 
Badacz przyrody, . myśliciel głęboki musi zebrać 
pracą mozolną wiele faktów, pOl;ównać je ze so
bą i z innymi, ażeby z faktów myśl wywiązać, 
o prawie przyrody, czyli o stałości objawu pe
wnego zawnioskować. 

Obok wnioskowania indukcyjnego, wciąż w nas 
obecna i dost~pna uam jest jes~cze inną droga 



myślenia-przez domysły, metoda dedukcyjna. 
Dziecko przypadkowo natrafia na kl\ ta zabitego; 
przypatrując się widzi w nim wiele oznak wspól
nych znanym mu zwierzętom, n. przytem i nogi; 
wnosi zatem, że przedmiot, poraz pienvszy wiuzi~ny, 
musi mieć olOżność poruszania się, zwierzęciel1l Lyć 
musi. Je8tto wlaśnie wniosek przez <10 my s.J', me
toda dedukcyjna. Domysł,), wnioski na te) drodze 
czynione mogą być słuszne i niesłuszne , mogą 
prowadzić do wi~lkich odkryć (prawo morfolo -
giczne o tożmmości listka, słupka, przylistka, 
wieńca i t. d., drogą uedukcyjną wykryte przez Cie
te'go), jak i do strat nieopisanych; wszystko za
leży od trafności, od zbiegu wielu okoliczności 

nieprzewidzianych, a przedewszystkiem ou zdol~ 
ności i wyrobienia poprzedniego lub też niedo
~ęztwa wnioskującej przez dom) sl'y osoby. 

Jesteśmy t~raz co do pierwszego założenia jui 
chyba u mety. Dos7.liśmy do pojęcia, że uczony my
śliciel, badacz pr(wdYI cel swój otrzymuje dwo
jaką drogą : albo studyjuje przedmioty, pOll zmys.ły 
podpadające i, tak postępując, dochodzi do grun
townego ich poj\nowaniś\; albo te ż zt'sbwiaj ąc 
poprzednio wyrobi onę w sobie pojQ('i f~ o prz-ed· 
miotach, z tych zestawień wyprowadw "nioski. 
Ohcemy naprzykŁad wiedzieć: kto d.łnżej żyje -

matematyk, czy też, poeta? Myślicie l inrlukcyjny 
pójdzie drogą mozolnl!, b~dzie zbiera~ f tIk ty , od· 
czytywał biJ ograti.j e poetów imatematy ków I ży
jących w różnych czasach i wąl'unkuch, porobi 
porównawcza wyciągi statystyc,me i z nil'n do
piero przyjd;'ię' do wniosku, że matem'\tyk może 
żyć d.lużej. Myśliciel zaś dedukcyjny pójdzie, jak 
to się powiada, do g~owy pq rozum i zapyta swych 
poprzednio zeomnych wiadomości. l\L\tematyk 
żyje spokojną, myślą, poeta wyob,raźnią; praca 
myśli nie podbudza tyle, nierozdraźnia, ile praca 
wyobraźni; a ponieważ wszelkie rozdraźni enie jest 
szkodliwem, poeta przeto wcześnitU umrzee powi ' 
D.i~n (Buc-kle). KtórfL z tych dwóch dróg pewniej
sza i trwalsza, -sąd o tem na uboczu zostawiamy, 
chcemy tylko I)okazać, że one sI): i że my się 

ich wciąż trzymamy, tak w okresie Msze
go rozwoju bezwiednym, jak też i w peryjodzie 
dojrlM'ości; że czasami po jedp,ej l~b drugiej \,ę

(h'ujemy częściej, co znów zależy od ,,'pły'..vów, 
pod jakimi zostawaliśmy czas dtuŻizy, a. mo§;e 
i od samej o~g!\nizacyi mózgowej. 

Wytknęliśmy so~ie momenty wybitne, stac}lje, 
od poczęcia myśli do rozwoju jej prowarJz~ce: wio. 
dzieliśmy że · pierwszym takim momentem byWl1ją: 
wrażenia, że każde z nich musi si~. cl"ęslo po
wtórzyć i z wielu innemi połą~zyć, zanim z 
przedmiotu otrty mamy obr&~ przed,sta wienie. 
Przechowane w pamięci wra~e:nia, obrazy-przy 
budzą~ej t:)i~ wiedzy wy:rastają do pojęć, Ił, z 
pojęć o pr~edmiotaeh j Q~ję.wac.h wyrabia się p{)
zl).!\nię. przy kierunku myśli indu~cyjnym, czy te~ 
dedukcyjnym. Wirmy takw.. i o ie.m1 że rozwój 
umysłowy raz zaLl'zyI1l11j się W; w.ieku dziecię
cym, gdzie indziej postępuje i do starości g,łębo

kiej. Jeżeli terą,z z zebranych wiadomości do 
pot(zebnych na/ll( wniosków pr~ejdzicmy, t. · j. . 
gdy zapyt&my siąbie: Ilkąd pOQ.hod~i i lla czk.ln 
się . opięrl.\ niernz t~k wielka różnica . w zdania.cb 
rozmaitych ludzi: to, QQpowjedź będziemy' opiórać na 
pierwotnyqh zas(l.dllch, jakim ulega kierunek 
rozwojl,l. 

Jedno. z pierw~zych takich zasad da się tak 
okreąli6: iż chc!!C pozn%Q.ie . do p~Wlli'go.. r.ozwi ... 
nąć kreąu musimy wQjąż i odpDwiednio nas~e 

wb,dz~ umysłowe uplawiać; zatl'zYl!lanie- się cza
sowe, cz~ li teł: przewaga jednego. kierunku ~ad 
drugimi zp'owod uj!): pew ne szcz(,l'by, niedokł'adno

ści, a &iąd rQż~ce. 
Ponieważ odbierane l'l'zez zmysły '" rdżeniu 

stanQwi~ podwalinę rozwoju, natura pr~eto wra-
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ż~ń, ich porządek lub bezłacl, w dziecięctwie 
odebranych i \1" dalsl"ym ciągu przyjmowanych, 
musi uzas:ldniaA kierunek, cuarakLpl' naszych 
wia.dolllośei. Jeden się TOLwijał nn, gruncie tak 
zwanym realnym, z faktów żywych czel'pa,r swą 
wiedzę; innemu znowu wyk.l'adano 7.:\sąd'y przed 
wieki zbuuowane, najstarannie,i chroniąc ou pr~
dów współczesnych. 'l'radycyja i otoczenie w zna
c7.eoiu Ilaj(}bszerni ejs~em na skład umyG.I'olVy 'i\ y
whh'aj!): wpł'yw potężny; - niE'zapuszczając 8i,~ na 
szerokie drogi, przypollwijmy sobie wpływ rodzi
ny - domowy. 

Dalej znów z pewną sum!): I nedstawień, pojęć w 
sprzyjających wlll'unkach odebranych, zrastamy 
się do tego ~topDia, iż przy niejakiej zaczersŁwia

,rości, l'ZY te ż niedostateezuej percepcyi mózgowia 
nie jesteśmy w stanie przyw.tu:izczać sobie pojęć 

ui\3CO odrębnych, nam obcych ; niedość tego, to, 
co Ilam obce za wrogie gotowi śmy uznać, a to 
wszystko przez niewyrozumowaną: miłość dla po
jęć , z których si ę już dawniej llformował'o na
sze ja moralne. 

Nakoniec wiemy, że skutkiem stopni rOLwoju 
ZIlwartych między człowiekiem dzikim a naj wy
kształceńszym znajduje się milijony odcieni i rÓi,uio, 
a wobec tej masy cl1aotyeznej nieprzeqwający się 

ruch życia wcią:ż wykrystaJizowywn. i rzuca wot
chłań świata nowe pojęcia, coraz to nowych do
starcza. zdobyczy. Umys.ty wi ęc wyrobione, umysły 
wszechstronne i w obfitą I ' posażone wiedzę, lu
dzie, mózgowia których w rozmaitych i licznycb 
były ćwiczone kiE'rnnkach, do poruszania trudno
śti przyzwyc)lajeui, a pl'zytem i 0<1 natury pra.
wiĆl .łowym ustrojem -mózgowym obdarzeui, nie
tylko, że ~aLWo przyswajaj,~ sobie nowe nabytki, 
lecz takowe prz e rabiając, nowe ro zniecają po
chodnie. Inni, snmil:'nni, przynajmniej nie tamuj!): 
drogi , - lecz jest niem:d'l1 liczba i takiego bala!itu, 
rozwój którego zdawkowemi, niewyrobionemi ogra
nicza się poj ~ciami i który niekiedy w tan lub ów 
sposób wynmza swe mierne lub całkiem liche 
głowiny poto jedynie, by okrzyk wydać, spró
bować tamę położyć : .• 

Gdy temz w jedną ca,lQść wszystko po"' yźsze 

zbierzemy, dajmy sobie, sumienną tylko odpo
wićdź, na pytanie: czy jest zasada na gruncie li 
tylko przekonań wypowiadać wciąż i na każdym 
kroku nieprzejednaną wzajemną walkę? · 

Dodać t:J. wreszcie wypadn, że ' osłal\iający si~ 
pozorami przekonań farsz i oblud,\, czerpiące w 
maluczkich interesikach 1,atrute swe pokarmy, w 
zakres niniejgzej pogadanki nie wchodzą ...... 

A. Strzyzowski. 

WIADOMOŚCI URZĘDOWE. 
(hniec D)'<~dow!J og{osi.t Najwyż.,zy Rozkaz wpro

wadzenia "Ustaw sądowych z r. 1864" w oh~gu 
warszawskim z dniem l czel'wca 1876 r. 

== 

W1ADOMOŚQ· MIEJSCOWE I Z OKOLIC. 
= Dnia 6 b. m. odbędzie się przeniesienie zwłok 

ś. p. Adeli iChwalimim BurgltardÓw, oraz ś. p. Sze1'
sZY1lskiej, z grobu tymcząsow'ego do katakumb bę
dących W kaplicy na cmentarzu. 

Dnia 7 odbędzie się poświ~cenje nowo-wys~
wionej kaplicy na cmentarzu pod wezwaniem ś-ej 
Adeli:- O god. 9-ej Zl'ana z kościoła farnego wyj
dzie pl'ocesyja na cmentarz i zaraz dope,hii się 
obrzęd poświęcenia! poczem, po raz pierwszy od
prawiona będ~ie ~ns~a ś-ta. 

Na t~ 1JĄ'oczystość spodziewany jest JW. ks. 
Kuli~~i bisku~ z Ki~Jc. .' . 

Dnia 8 b. m. w teJźe' kaphcy, Jako w 1'0CZl1Jcę 
śmierciś. p. AdeIr Burghardowej, odprawlonem będzie 
żałobne nabożeństwo, na które krewnych, źyczll-

wych i znajomych pozosta.ty mąż zaprasza. Nabo
żeństwo rozpocznie Się o god. 9 1/ 2 ran,). 

ROK SZKOLNY· W prywatn~j 4'1'0 klasowej 
pensvi męzkiej, pod kierunkiem J. Popowsldego, 
kandyda.ta nauk ll1atematyezno-fizycznych, w Tl1l.

szem lIJi r~c i e zoslaj~cej, by.to uczniów przystępują
cych do egl.itlninu 102; z t~j liczby otl'zy ma·to 
promocy je 65, to jest 64%; na nagrody obydwó('h 
~topl1i r.<lSlU7,y.tO 11, Lo je~ t przeszło 10%. 
W Ida ie przygot. oddziałów wyż i niX UCZll. 27 prom. 20 nagI' . 2. 

" I-szej " 26 " 20 " :l. 
H-glej " 24 II 12 " 3 
In - ci ćj " 25 " 13 " 4. 

Nagl'Ody [-go stopnii' (w ksi:tżkacb) otrzymali: 
w klasie H-ej Dzik<:, wsk i A utoni,- w klasie III- ej 
Oillern Ada\l1. ~agrorly 2-go stopnia (listy po-

. chwaln(') widasIe przygotow;;,wczej; Pajz8r fIi'n
ryk, Wiel'llcki Antoni;- w ldasie l-ej: GłuchOI,
ski Bronisław, Oh'l.!'iński Teodor; - w klasie lI-ej : 
Chrzanow~ki Stanis.taw, Wek! .Aleksander; - w 
klasie III-e): Olszewski Zygmunt, Piechowicz Jó
zef, li'abijani Ignacy. 

= W sźkolJ żeńskiej prywatnej, zostającćj pod 
kierunkiem p. Emilii Krzywickiej, nastę}Jująre u
czennice zostały nagrodzone za postęp w' naukach: 
nagrodami-z klasy ll'stfpmf;:' K ulcz,yńska Leokady
ja.; z kl. I-ej: Milezal'~ka Aleksandra. DomaJlska 
Henryka, Skoroszewska He!elJa; ,Z kl. II-ej z od_ 
niż . :' Szeh~g{l\'i ska Maryj,l, Mickiewi('.~ WiIlCc.'lltyna, 
Orzechowska. 1\Iar:lja; z kl. lI-ej z o~. wyi; Ko
wańska Ewelin,\, Ohrzanowska Emilijn, Otocka. 
Helena;-listami pachwalnymi z kl. W8t.: 'fo('zyska 
:Maryja, J\lcjer I.feliksa, Skibińska .M:aryja, Piellia-
7,ek Maryja, Mazul'owska Kazimira, Lesif\k Stani" 
s.fawa ; z U. l-~j: Dobke Kazimi6ra, Grzybo\\'ska 
Anna, Grzybowska Maryja; z kl. II-ej z od. nii : 
o b lebowska Maryja, R,ogojska Romualda; z klas!J 
lUj z od. wyż: Rawska. Rozalija, HoJ'llbska He
lenn, KnblJsl,o TJlldl\"ib. 

Promocyje otrzymało uczennic;: z kI. wst. 13-
% kl. I-ej J 8-Z' kl. II-ćj z od. niż. 8. 

CHODNJl{I. Wspominaliśmy nieda.wno o wun.
.~tającem i:niszczenill II nas chodników asfalto
wyeb, nie jltko o rzeczy nowej - bo stan ich aż 
nadto dobrze wszystkiw przechodniom jest znany, 
ale z tego powodu, by :1.Wl'ócić uwagę pp. włllś('i~ 
cieli domów 11:1 osnowę iwntmktn z przedsięuior
cami, którzy lat temu kilka roboty asfaltowe w 
mieście nasr.~m wykonywfl,Ji.--domyślalisIllY się uo
wiem, że Jllożę istnieje w o\\ym kontrakcie waru
nek poręczaj:!cy na pewną o.kreślo.nąt liczl1ę. lat 
trwałość robót, tak drogo )Jl'zez wlaścicieli zaptil
c0nyrh. 

}. ie w iellly, czy poscsyjona.ci na.si postarali się 
o rozpatrzenie w wspomnionej umowio na drodze 
właści wej - wracamy zaś obecnie do tego przed
miotu z tego powodu, że świeźo ogłoszone w pi
smilch warszawskich wyroki trybunału handlowe
go IV podobnych sprawach tamże zapadte, slu
szność domyEłó\V naszych stwierdzają. 

Trybuuał handlowy, roztl'7.ąsając zaża,lenia oby
wateli ll11asttL Siedlec i wfaści~iel!\ domu pod N l', 
1343 w Warsza.wie, przeciwko wspólnikom robót 
asfaltowych, w obydwóch spra.wa.ch stronom skar
ż~cym s.tuszność pl'zyzna.t-dokonanre koniec7.ny(·ll 
reperaCJj polecił, lub w przeciwnym razie zasatut 
zwrot poniesio])J'J<'h kosztów przer, niedotrzymujący('h 
kontraklu przedsiębiorców. 

Z powyższ(>j treści wyroków trybuna.lu hand!o
wego widCl'.tnem jest, że właściciele domów 'IV 
Siedlcach. lub ich reprezentanci zabezpieczyli j:1k 
należało prawa swoje w umowie z przedsiębiorca
mi, - przypuszcza.ć więc słusznie nam wolno, że 
i w kO~ltrakcje dotyczącym naszego miasta pollo
bną przezvrnościa. musiano si~ kięrować_ 

Jeżeli zatćm z:lgwal'antowany prz.eciąg ezasll 
szczęśliwie jeszcze nie upłynął-warto si~ upomnieć 
o prawo slużące wlaśćicle]om domów, -w prze
ciwnym zaś nll~je POWZ.i1lć naukę na pl'zysz.łoŚć 1.0 
smutnego doświadczenia i pomyślM aJbo o trwłll
szew- wslqnil,l !l.$f;dtem albQ 9 UŻfciu na cho<fuiki, 
szczególniej w Wllzkich ul i clwb •• wuegp odp<l'ó\li~ 
dniejszego rnateryja,tu. 
. Dawni&j. Kalisz a obecnie C;.ęstochowa, porz.ll· 

elwszy proJelit asfaltowych robot, zastąpiły . go~ U· 
rządzeniem trotoarów kamiennych, z kraJowego 
inat\3ryja~u, przyno&zącego, obok trw.ałQści i stó ... 
sunkowo wicle- mniejszych kosl;tów, i tę w4~n~ 
kol'zyść -- że pielli:~dz!l nil< tE\n cel wydi\wan~ nie 
potrzebuj~ wychodzić za granie~. 



/'. .. ' CzęstoC'howa,- zaopatruje się \V cbodniko\\e płyty 
• kamienieJ'umach piaskowca I\e \\"si Domaoiowi

('ach pod ·Wolbrom('1J). J';omy te nadto, jak nam 
aonosi korespondent z tej okolicy, przez kl'ajo,,'ców 
f'nergii'!.nie i 7(' z.najolllością rzeczy rozW'il1i~te i 
prowadzone, dostari'zaj:~ zatrudnienia licznym u
zdolniony lU robotnikom, w y rabinj i)C'Y m wschody, 
posadzki, nagroGki i oddl'7,wia do kOŚCIO ,łów. 

MaJo\\"l1icze poJ'ożenie Domaniowi(', bogato pr7ez 
natul'Q uposażonych jak dodaje kOI espondent, mo
głoby znów dostltr(,zJ Ć które~llU z I1lltlarzy naszych , 
przedmiotu do pięknych kr~jobl'iLzów, które I'OL.pO
,vszechnione naprzyk,lad przez jedno z pism ilustro
wanych zapoznałyby ogół z tym piękqym zakątkiem 
naszej ziemj. 

WIDOKI CEN. Jakkolwiek przewidywania ren 
zbożowyC'1l zawodz[~ niekiedy t. powodów postron· 
nych i regularnemu biegowi handhl obcych zupe,t
nie, - jeduakowoż zaprzeczyć trudno, że mniejszy 
lub większy urodzaj powszel'hny główną jest ren 
podstawą, jak równie, ŻIl częścio\\e klęski, dotyka
j~ce tu lub owdzie ziemiopJody, również na widoki 
targowe oddzia..tywają. 

W obec zatem dochodzących nas wieści, że przy
ciśnieni potrzebami ziemianie zawiórają już urno· 
wy na. zboże nadcb6dr.ąc-ych zbiorów i to po ce
nach niepraktykowanie oddawn:t nizkicl1 jn k foO 
8,-7,-11. nawet i niżej za parę pszenicy i żyta,
za właściwe uważamy przytoczyć tu różne dane, które 
przy normalnych warunkach handlu koniecznie na 
potlwyższenie cen wpłynąć muszą. 

I tak Gazeta Wa?'sm'cs,{a przytacza list otrzy
many z Ameryki zawiadamillj,!cy: że \\" całej pół
noenej Ameryce pszenica wyda tylko pdow~ zwy
kJ( go plonu.-Toż pismo donosi z drug-i~j strony: 
o nieurodzaju w gubernii chersońskićj i innych 
skutkiem suszy wiosennej,- fi dalej o zniszczeniu 
pn.ez burze gradowe powiM6w białostockiego, pru
żariskiego i wolkowyskiego. 

\V Uazecie Rolniczej p. A. Sidorowicz z gub. ki· 
jo\\'skiej wyraża się między inllemi: " Na polach 
smutno, ozimina. nie wróci nakładu, jarzyna led IVO 

{Je! ziemi odrosła, i t. d ..... 
(idy do tych wiadomoHci dodamy w myśli nie

opisane zn iszczenia dokonane przez burze, obrywa
nie się ('Ilmor i wylewy we l\' l.\lll'yi, CzcchariL i 
Węgrzfcb; gdy nie zapoIDl1illly o znacznych slra
tach, jakie i kraj nasz wJ'asny poniósł od gradobić, 
to .nie możemy. nie p1'7,VZnaĆ słusznrj 20dstawy 
wnioskowi, że spodziewu6 ~ię 7,niżenia cen po ogól
nym bilansie zbif)J'ów niepodobn •• , że 7-.all!1I1 ze 
sprzedażą przed ~"cz('snf1 za oznaczona.. 7. góry cellę, 
o ile kto moze wstrzymywać się powinien. 

KORE$PONDENCY JE TYGODNIA. 
Z miasta. 

W dóiu 26 b. m. i r. zwykłYlll tera? obrządkiem 
zamknięto rok szkolllY gimnazyjum tutejszego. 
Z ogłQszonego sprawo'ldania zaznaczamy tę po
cieszającą wiadomość, że w porównaniu z rokiem 
upłynionym, rezultaty co do postępu w naukach, 
wogóle są lepsze; a O ile wiemy i w zakhtdach żeń
skich tal<ze gorzej uie wypad~o. JVIłodzież nasza 
7,8,cźyna wreszcie pojmować cel życia i gorliwiej 
przykładając się do nauk, pragnie' Zi}jąć nflleżne 
jej stanowisko. 

Rodziców-, opiekunów i sam~j uczącej się mło· 
dziei)'; niepowiuny zniechęcać smutne przewidywa
nia, co z sobą zrobią -gdy edukaeyją skończą?-N ie 
zapl'ZeCZ:lmy, że otaczające nas okoliczności stawiają 
niejednego mOże w trudnem· położeniu, ależ widzi
my, ie ci, którzy szczer:l:e kształcić się chcieli dla 
własnego dobra i dla użyteczności publiczuej, i 
którzy chcieli nad sobą pracow? ć, nie są bez zaję· 
cia. Jeżeli naclto zastanowiwy się nad ogromną liczb~ 
zagranioznych 'Nzybyszów, wciskających się u 
nas do wszelliic'h zakładów przemysłowo-fabrycz
nych, do rzemiosł i wielu innych tecbnicznych pro
ceder,ów, to przyznać musimy, że ci przybysze 
darmo chleba nie jedzą, 1\ zajmują miejsca przed 
naszymi r\la tego, że więcej od nas umiejl:}:-uczmy 
się wi~c jak oni i dl) specyjalnydl z[lwodów usposa
biajmy, a otrzymamy to wszystko co nam zabiera
jl:}. Dygnitarzami, dyplomat:uni, ani profesorami u
niwersytetów nie wszyscy być mogą; zmniejszyjOlY 
ska.lę wymagań, ochłódźmy żądze ponętnych l<a
ryjer, kształćmy się w warunkach, jl~kie nas otacza
ją, bo ich lIie odmieniamy, a I\dob~dzicmy by~ mo
~e nie wszyscy świetny, ale pewny. 

-8-

Nietylko stósunki ekonomiczne, ale cały niemal 
ustrój naszego kraju zmienił się do niepoznania; 
potrzeby wzrosły, ::t dostatki zmllały,- wymagama 
są wielki(?, a czynniki, które by im starczyły coraz 
mniejsze, widol<i coraz uiepewniejsze,- mamyż w 
tej krytycznej chwili opuścić ręce? Nie kochana 
młodzJezy , chciej wierzyć, że Bóg czuwa nad tymi, ,co 
ufaią jego łas('e, ale gotowych sl<arbów nie sypie z 
nieba tl'Leba je tu na ziemi zdubyć praeą i cnotą, 
a chcąc umieć zdohyć, trzeba się uczyć. 

Z boleścią nam przychodzi wspomnieć o tych, 
którzy przy tegorocznych egl!aminach nie mogli 
wyrównać swoim współkolegom; wiemy, ze los nie 
obdarza zarówno zdulnością wszystkich, ale i to 
wiemy, że niedostatk i zdolności c;(ęsio nadstawia 
piloość,-tem gonej więc dla was, jeżellśc.ie jćj za
niedbali, bo zmarnowaliście czas, rzecz w świecie 
najclroższą., stracihś,ie roczny fundl1sz na wasze u· 
trzymalli\~ w szkole, a uadewszY::itlw zasmUCIliście 
t)'c h, którzy najb(lrdzi,~j w:łszego puwodzen ia pra
gną, i którzy może nieraz odmawiają sobie wielu ko
niecznyC'h potrzeb, by łożyć na waSzą edllk1Jcyją, Z 
wrodzonej nam skłoJlności przebaczania win z nie
doświadczenia pnwstających, nie royśltmy prawIć 
iram kaz.ania, bo chcemy wierzyć, że macie jeszcze 
tyle szlachetnych UCZLlÓ ambitYl, żo łzy matek, wa
S'Ć'lll ni [l""I" odzeniem rlotkmętych, będą dla was 
karą, a jak si~ spodzićv.amy i bodźcem do gorliw. 
szych usiłoWHń na przyszłość, bo w \\3szym wieku, 
przy dobrych chęciach, wS7.ystko jeszcze napraWIĆ 
mo±na. 

Żałujemy bardzo, że nie mozemy nic pocieszają
cego wspomrneć o tutejszych starozakonnych, któ
rzy w tak małej liczbIe biorą udział w ucz';)szcza· 
niu do szkół publicznych i nie zapatrują siEj) na są
~iedlliclL. współwyzl1awców nadgranicznych, którzy 
Ich pud każdym względem wyprzedzili. 

Mieszkaucy nas7.Jch miast prowincyjonalnych, 
ja1w tli: rzemieślnicy, rolnicy i inni procederzyści, 
ehociat i mają ku temu odpowiednie środki, rów
nież mało się starajl1 kształcić swoje dzieci: zapo
minają oui, ze dziś już ani dobrym majstrem, ani 
pos tępowym rolnikiem, ani nawet praktycznym i 
zdolnym bandli1r1.em bez nauki być nie można, 
bo tylko oświata wszystko lepsze daje. wy~warza 
dobrobyt, gruntuje moralność i uzacnia człowieka. 

Określiwszy jaki taki zwrot ku lepszemu na dro
dze edukacyi w naszej miejscowości, dodamy, że o~ 
soby pracujące w zawodzie nau,czyciel$kim, tyle 
mozolnym, mają,c wewnętrzne zadowolenie z tak po
żytecznego spełnienia jednego znajszczytniejszych 
obowiązków, nie potrzebujć1 pochwał, bo światła i 
wdzięczna publiczność ich Iloświf;lcenie zawsze i 
\\" sz~ cl l ie należycie ocen ia, ale tu gdy w wyjątko
wem położeniu, szczęśliwy zwrot ku lepszemu 
ich ,usiłowaniom zawdzięozamy, to słuszna nalezy 
im po<lzięka. J. R. 

Z nad P1'osny. 
Miesiąc czerwiec pod fatalną wróżbą rozpooza,ł 

się dla nasz} t;h gospodarzy rolnych. IN pien'lszych 
zaraz dniach tego mi'Jsiąca, jakby na zapowiedź 
dalszych nieszczęść, które miały ich dotknąć, burza 
z gl'zmqtan;l.i i, gl'acle]ll połączona, spustoszyła wo
kolicach Kali~za kilka majątków, z których podobno 
żad" n od. gra.dobicia nie był ubezpieczony. 

Było to ni!3jako prologien. do daleko stL'aszniej
szych jeszcze klęsk i zniszczeń. 

Niedługo putem, bo w dniu 20 czerwca, gradowa 
trąba nawiedziła okolice Błaszek i Sieradza, i na 
pi'zestrzeni 12-tu mil kwadratowych zniszczyła do 
szczętu całą tegoroczną oziminę i jarzynę. Niedośó 
na tern, powietrzna trąba towarzysząca temu gra
dobiciu, w kilku majątkach poobl'\lała stodoły. obo
ry, przywalając pod gruzami icb, kOQie i bydło ro
bocze, a od uderzenia piorunu 'IV innych miejsco
wościach spłonęły całe niemaL gumna, przy czem 
kilkoro ludzi utraciło życie. Klęsce tej uległo 59 
majątków, z których więl<sza połowa także nie by
ła ubezpiećzona. Nakoniec, w sam dzień ś-go Jl\na 
Chrzciciela, o god. 6-ęj z wieczora, powstała szalo
na burza, trwająca przeszło trzy goqziny, która 
ogromem kl~sk, jakiemi dotknęła bliższe i dalsze 
okulice Kalisza, przoszła dwie. poprzednie. 

W samem mieście, gwałtowna ulewa znaczne 
szkody wyrządziła, zalała litaraInie cały park, po
zabierała siano z pokosów, poznosiłl:\ letnie łazien
ki urządzone na Prośnie, &. pocilłgoąwszy dalej, w 
przechodzie swym dotknęła gradem kilkanaście 
majątków. Podczas tego gradobicia, z nieba lecialy 
prawdziwe kule lodowe, w p~dzie swym wszystko 

niszcząc,-dziurawil\c dachy w budynkach i zabija
jąc inwentarze, któr6 w czasie swego przejścia 11 
polu' spotkały' - przyczem takie w kIlku majątkach 
wicher po~nosił s~odoły, wiatraki, z niepojętą siłą 
przerzucając ludZI na znaczne udległości. Wielko
~ci szk6d zrzl\dz:onych tym gradem nie zdołanQ 
Jeszcze dokładnie obliczyć. 

Zapewne musz~ być bardzo wielkie. 
W SalIlej gminie Koźmioek szkody w zbożu bu

dynkach i inwentarzach, wynoszą przeszło 15Ó 000 
rubli sr. ' 

Po przejściu tej powietrznój trąby, tam gdzie 
?rze~ g'Jdziną jeszcze falowały najpiękniejsze łany 
~yta l ps\:euicy, obecnie goła ziemia świeci, pokryta 
SClel'OJem starganem, miejscami wznos7.ą się nie
kszt~łtne kll py rozwalonych zabudowań, sterczą 
komll1y po spalonych budynkach, a wszędzie łzy i 
troska o jutro. Dotychczas obliczono, że skutkiem 
gradów spatlłyeh w tym miesiącu ucierpiało mnH~j 
luh więcej okuło 20u mlijątków. ' 

Wcale polutźna e)/ra. 
. N astę~stwl;l zniszczeń tych, chociaż do tE~j pory 
Jeszcze nie znam.v całego ich ogromlI, łatwe są. do 
przewidzenia.. Drożyzua i zup ... łny upadek kredytu, 
~tÓl'Y . l . ,tak stronił od właściCIeli ziemskich, będą 
Jch ~aJplerws7.ym skutkiem. ZamożnieJsi gosp, ·da
ne Jako .tako .Jeszcze będą mogli przetr a.ć tę czar· 
na, godZll'ę: .le.cz wielu, bardzo wielu egzystencyja 
yv zupełnuscl lIostała zachWIaną, nie wSfJomil,ająu 
JtlŻ Q lem, że kultura. rolna, z kt6rej ok~)lice nasze 
slusznie się szczyciły, cofuie się wstecz znacznie. 

A . .M J. 

SpO:itrzeżenia atmosferyczne i sanitarne 
za miesiąc czerwiec. 

Sta11 atmosfe7'Y' 

Il.). Śre?nia ciep,tota rniesil!ca+ 15,1 o R.; naj wyż~ 
sza Je~neJ dobY-t"19,go.; najniższa+13°; najwyż
sza dZlenua+23,oo; naJniisza. nocna+100 • 

b) Wilgoć pod,ług hygrometru Saussure'a bar
dzo wielb, szczególnie IV drugiej połowie miesil\
en. 95-90; w połowie pierwszej od 82-90. 

c) Barometr: średnio 750 m.m. 
~) Wiatr p".rzeważnie zachodni 14 razy; wscho

d~l, wschodmo-południowy 11 razy; południowy 5, 
połnocny ~. 

e) Dni jasnych 9; w cz~ści lub w połllwie ja
snych 16; deszcz padał podczas dni 11-tu, grzmo· 
ty 8 razy, grad raz 1. 

f) Ozon. Nrttężenie ozonu również słabe albo 
na:vet i cokolwiek s~absze niż w miesiącu p~prze
dllJll1., Dw~ razy po silnych i wielokrotny(~11 grzmo
bch sl'edme; podczas nocy 6-ciu i dni 7-miu nie 
było ani 'ślatlu; slabe dób 8; w reszcie dni tylko 
ślady. 

Charakter cllOr6b. 

Zapalenia p;łuc i oskrzeli przeważni ej objawiały 
się u dzieci, niewomi jednakże od tych chorób 
byli i starsi; róża, koklusz, febry i goścce rzadko. 
W drugiej połowie miesiąca. dość częste ostre ka
ta!'y żołądka i kiszek-również u dzieci. Tyfus się 
pojawiał i w tym miesiąou; w okolicy gdzie niegdzie 
odra. Ze wzgl~du na śmiertelnoM, przel)ieg i ilość 
chorych i chorób, miesiąc ten zaliczJ ć należy do 
zdrowych. A. S. 

Bqd?kiewic:. Teeryja poezyi w związku z jej historyją, 
wydaliłc nowe. Warszawa 1875. 

Blbl~meiGte1·. Chów trzody chlewnej przet z 4-go uiem. 
wydania Briihl. Warszawa 1875. ' 

Biesiekierski. O hodowli inwentarza. Warszawa 1875. 
ChlelmikolO. IIpaBo I~ 1'ocYl\apCTDO BP BctX'I> -o601Oi\HI>IX1> OT

HOmOllinx'I>. Warszawa 1875. 
K(tIOCZyński. Listy ]?cdagogiczne z okazyi wystawy wie

deiIskiej. Lwów 1875. 
Kurtyzanki. Warszawa 1875. 
liibelta dzieJa, nowe zupeIllc wydanie, tomów 6. Dotąd 

wyszre tomy 1-5 obejmują: Samowla'd.ztw-o roZumu i obja
wyfiloz~fii .srawiańskiój - System umnictwa c~yli filozofii lI

mysloweJ-l Estetykę czyli umnictwo piękna. Poznań 18.74-5. 
JJlittetstaedt. UOBbIlI 3KOUOMIltlCCKiII HaqaJJ:a o<1nlecTBeuua-

1'0 CTpOll, (przekrad dziela: 70 lllilijardów rnbll dla Rosyi). 
Petersbur&, 1875. 

Orzeszko. Kilka słów o kobietach, wydanie nowe. War~za
wa 1875. 

J. Popowski. O znaczeniu wieJkich~lutl.zi IV 1l0woiy!nyc11 spó-
leczeJistwach. Warszawa 1875. . 

.NOG81l1Jtmn Niezbędnie pottzebne wiadomości i rady dla 
rouziców, opieklUlów i nauczycieli, celem uchronienia mlo
dzieży od okropnych skutków samogwałtu. Petersburg- 1870. 



Te(/oż. Przewodnik lekars101 dla męzczyzn. Petersburg 
l8if>: l " I , 

Rozent7tal. l'1'Zl wodnik lęk.arski dl, JwbieL W aa'~zafa Hl/f>· 
8obolclCSkl. Sposoby podowania trzody chlewnej. Waroza

\va l87f>. 
Staede~r prof. Podręowik do jakościowego chemicznego 

rozbioru ciat nicorganicz/lych z () go niom. wyd. prze!. Na· 
wrotil. Kraków l87f>. 

Stallkie'Wicz dr. Dnalizm cty unHaryzm? Krytyczny roz
biór ostatnich poglądów na genetyczny zwia,zek syphilisu 
z przymiotem. 

Stetla Saa;e dr. Podręcznik dla }lija,cych wody mineralne 
w każdym czasie. Warszawa 187f>. 

Tatomir. Przegla,d podróży i odkryć w świecie arktycz
uym-z Jlowodu drugićj austl'yjacko-węgierskićj wyprawy arlo-
tycznćj z 1&72-74. Lwów 18if>. .. 

UstallJ!! sądowe obowia,zujące w guberlllJach królostwa pol
skiego, w językach polskim i rossyjskim, 3 tomy. Peters-
burg J875. . 

JVajgiel prof. Szkódniki naszych pól, ogrodów l.las?w, 
sprzętów domowych i t. d., ze ~zcze~ólnym uwzgl~dnJelllem 
szkodliwych owadów, z 8-u tablJcaml kolorowaneml. Lwów 
1875. 

Wójcicki. Z dawnych dziejów i wspomnień naszego stuk 
cia Kraków 1875. 

2'egoi. Niewiasta polska w pocza,tkach nast ego slulecia. 
Warszawa 187f>. 
~ Powyższe dzieła nabyć można w ksi~- c:at:II 

garni Leonarda Clwdiki. 

Kronika RodzinnA w drugiem pól rocz u 187& 
' wychodzić będzie w tych samych co dota,d wal'unkacn. 

Redakcyja przygotowala do druku: . 
Z działu belelry~tyloi i historyi., pr~cz dalsz~go cIągu LI

IiItów z 1I0dróz)' A. E Odynca l L~8to'~ Zy/?munta 
Krasińskiego,-I.TJlt~P z pa,"lttnłl~o.w .MJlwlaJa Ma
linowskiego odnosza,cy się do pobytu Mlcklewlcza w Peters
burgu w r.' 1828,- Poel'l latlea'ael Lucyjaaa Siemień
skiego i tegoż Dóz" w lllliIt.or)'1 I poez.,'I; - Po.
Cnd"ukA o p.z('zoh,ell, ustęp z pod~óz~ po SzwaJ
caryi lHlez S. K., . Hoz ..... ""')' o .nft~7;en8t"' łe I 
ft')'cho"',,nlu w "zleJacia :lo .lrulJleJ .u.t .. ,,')' X"". I plern.ztij X"II ulelu. przez Wł. Chomę-
towskieg6. ., . . 

Z działu }lowieści: prócz dalszego CIągu drukującej SIę 
obecnie powieści Krystyny Narbutt~wn~j ,~ "~nt'1·,·t"e,-;
llowCJlę Bez win)' przekład z lllemleclne!?,o .fer.esy Praz
mowskiej; powieść oryginalna, Jana ZacharYJamcwJcza . ZI,. 
Intcl'es -i ''''eczor)' po polowlłlllu n' ZIU'
IłO"'CtI Leona Potockiego. . 

Prenumerata roczna KronikI ROdzinnej wynosl 
poczlą: rs. 1.lte, półroczlIie rs. ~ ko~. 5U - - w księg'a~
ni ach i w Warszawie rs. 4, pólroczflle rs. ~, kwartalme 
j·S. J. Każdy numer obejmuje 4 arkusze druku. 

OGŁOSZENIA. 
Z.A:KŁAD 

LECZN.ICZY PRYWATNY 
DLA CHOROB CHiRURGICZNYCH 

D-ra CH'W'ATA 
W Wa!"szawie, ul. Przejazd M ll. 

Dotknięci cierpieniami zewn~trznemi, lak lllęz
czyzni jak i kobiety, ' leczą się za umiarkowaną o
płatą, przychodząc raz lub dwa razy dziennie (~'a
no do god. 9-ej i pomiędzy 3-cią a 5-~ą.popołudI1l.U), 
lub też pozostając przez czas ~uracyl ~~IHI pensYJo
narze w zakładzie, gdzie mają całkOWIte wygodne 
utrzymanie, pomoc lekarską, lekarstwa i wprawną 
obsług~ felczersk!łl. 

Zakład urzadzony jest wzorowo i zaopatrzony w 
najnowsze prżyrz~dy c~)irurgi.czne..i o!'toped):~zne, 
odpowiednio wym,agamom chIrurgu postępowe} 

. (3-1) 

...... Eiu Deutscher, BUCHHALTER in eiuer 
hiesigen Fabliik, sucht zu,r Ausfuellung sei

ner N usstunden die Bu(;hfueąrung eventuel deut
selw Correspondence in einem G eschaefte zu lei
ten auch wurde derselbe Unterricht in der doppelt 
ital'ienischen Buchfuerung ertbeilen. Gefa~l. Adres
sen beliebe man unter CHfer Z. 100 bei Herrn 
Chuczkowski niedergelegen. 

Niemiec ' BUCHHAL TER jednej z tutejszych fa
bryk, pragnie w godzinach poobowiązkow.ych. zaj~~ 
się prowadzeniem ksiąg handlowych lub D1~~:?CkleJ 
korespondencyi, albo tóż wykładen;t podwoJneJ wło
skiej buchDalteryi. Osoby potrzebUjące raczą. zosta
wić swe adresy pod M 100 u p. ChuczkowsJ,oego. 

k ~ W dobrach Łocheńslco, o wiorst 2 od 
____ 6' ... przystanku Rozprza jest do sprzedania 
SKOPÓW OPASOWYCH sztuk 150 i do CHOWU 
zdatnych również 150 .sztuk. (3-3) 

w Drukarni F. Bełcha.towskiego w Petrokowie, 

-ł

I~~~~~·~~~I~~~~~~~~~~. 

f HANDEL WIN. DEL!KATESOW I TOWAROW KOLONIJALNYCH ~ 
~ FRANC~SZKI\ ZASACKIEGO ~ 
~ W PETROJ<OWIE ~ 
~ przy placu Maryjańskim (Stary rynek), obok hotelu W.Michaleckiego, w domu ts-rów Jabłońskiego, ~ 
~ Poleca Sza •• . \\'nej Pubilezności }lO pr:!ystępny{·h cenach wszelkie gatunki ol'ygłlla~lly(lh rf 
~ win bisz)'aJlskłcb, jako to: ~Indery~ Por-t""""ejl1u, Xe:A:'esn., ory- ~ 
~ giuaJny Koniak!! wina czel'wone (Bordoskie), Ueńskie, jak również Węgier- ~ 
:f skle, z których f,Jównic ;~asługl~e I1~ Q\l"a,glt zielenh~Ji: w cenie IS. 3 za gaJ'- 1: 
~ niec,-· Tovvary kololl\jalne, :I-Ierbn'tę powszLchilie znan~ z do- rf 
~ oroti, renomowanej firmy Bazyli P'erlow i SynOWie w Moskwie, jako tM; i innyrh ~ 
~ firm znaczniej6zych,- ",,,'ód.kę, I~ikiery, Araki, Spiry'tu.sy, ~ 
:f z dystylal'lt Warsził,wskidl, które na butelki i na miarę większą i mniejsz,! 6przedaję,- ~ 
~ 'W'yroby -tabaczne, Ol'lIZ wszelkie 'tO,"V8J"'Y wchodzące w zakl'es han- J..' 
~ dJu kolonijallU'go. ~ 
~ W powi~kszonych, odnowionych i więeej udo~odniolJ~~h pokojach, przy tymże handlu, ~ 
:f urz~dzoną została z dlilem l lipca r. b. ,; 

t :REST A. u:R..A.CY" J .A.;, ~ 
~ w której wykwalifilHl'\\any kucLmistrl z jak najwiekszą stal'8nnością Ilma('~mie potral'iy tak ~ 
Jr mię,sne jak i postne przyrządza. W obecnej porz6 nowalij, l'rócz 2Wyklyrh · potraw, podaje ({. 

~ {!~ się l'akl, szparagi, kUJ'częta i t. p., jak rów!.tież codzieul1ie pieczeń z ]'oina, Na za- ff 
mówienia wydaje się ca~e obiady Jub a la carte, ~ 

~ Piwo ba--warskie vvarszaw-skie l Z innych bt'owat'ÓW WpI'ost ; 
;r z lodu na knOt', butelki ł IJó.lbutelki, . ~ 

t 
~ Poleca się także KARTOFLE ~LO- ~. 
..-.- DE i r-rRUSKA 'W'HI Ś~IEŻE. 

(3-') 

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

KS~~GARN~A ~ SKtAD NUT 
s. aOLDsrrEINA 

(1lawllieJ L, Kolma) 
w PETROKOWIE, 

Przy zbliżającej się zmianie kwartału, pv)eca się 
z przyjęciem prenumeraty na wszelkie pisma we 
wszystkich j~zykach, tak w kraju jak i z8granic~ 
wychodzące, po cenach warszawskich. 

Czytelnią. polską ruską i francuzką ciągle nowo
ściami, w mial'~ wychodzących świMo dzieł, po· 
mnaża. 

Świeżo sprowa.dzone regestra gospodarskie, książ
ki służbowe, naj praktyczniejsze, w znacznym do
borzo,- księgi buchhalteryjne cz-ysto linijowane
sprzedaje po cenach warszawskich. 

Znajduje się także przy księgarni maszyna do 
drukowania biletów wizytowych, cena za- sztuk 100 
na potrójnym btistolowym p:\pierze kop. 75, ::a 
drzewnym zaś rs. 1,- 100 arkuszy papieru i 50 
kopert za kop. 50 od~tępuje. 

Otrtymawszy na skład główny z~laCZn} dobór o
brazów tak zwanych "druk olejny" - jest w możno
ści -sprzedania takowych po cenach nader umiar
kowanych, - dla dogodnośei jednak kupujncych, 
wypłatę rozkłada na trzy raty, stósowllie do 
zawartej umowy. 
...- Przed kilku t.ygodniami jedna z Pań zo-

stawiła w księgarni mojej książkę do nabo· 
żeństwa pod napisem "Katolickie nabożeństwo",
właścicielka odebrae takową może za udowodnie
niem. (3-3) 

Nowy drewni:lny DOM jest do sprze
dania w gub. i p-cie petrokowskim. w 
gminie Bogusławice, w osadzie Wolbórz, 

pod Nt'. 64 przy ulicy Krakowskiej, długości ma 
łokci 24, szerokości 14, kryty gontami, należą doń 
drwalka i sad owocowy i warzywny, rozległy pl'fJ
tów kwadratowych 50. Cena rs. 750. O stanie bu
dowli przekonać się można na grunrje, a zarazem 
porozumieć si~ z właścicielem. 

(3-3) Leopold Kwiatkowski. 

~ Do sprzedania MAGIEL WIEDEŃ
SKI w dobrym stanie. Wiadomość 

w domu W-go Jeziorańskiego. 

).I;05BO.lCHO Il,eHsypolO. 

!Iff~ Z powodu zbliżającego się tel'lninu św. 
~ jańskiego - lnam zaszczyt zaWiadomić 
Szanownych Ob) wateli Ziemskich guberni i petro
lwwskiej, że w moiej rekomendacyi w Kielcach 81\ 
do umieszczenia: 

4 ry guwernantki opalrzone patentem i posiada
jące jfJzyki: ruski, francuzki, niemiecki, nauki kla
syczne i biegłe w wyższej muzyce na fortepijanie
również jest bona francuzka, bona niemka z Wie
dnia i bona z górnego Szl~z\.;a, 

Przytem rekomenduję 3-ch rządców ekonomicz
nych, opatrzonych dobremi świadectwami, z których 
jeden ma 2000 I'S., drugi 1500, a trzeci 1000 rs. 
kaucyi, i dwóch młodych praktykantów gospodar. 
czych 7.dl\tnych na dobrych pisarzy prowentowych. 

Mieszkaule moje w domu Gawlika przy ulicy We
sołej na l-m piętrze, lub dowiedzieć się można w 
cukierniach p. p_ Degelmana w rynku lub Millero
wicza przy ulicy Dużej. 

Do listów frankowanych do mnie adresowanych 
upraszam o dołączenie marki na odpowiedź. 

(3-3) A. Le-Brun. 

~ Ciągły wzrost liczby pupilek powie
~ l'zonych mojej opiece, skłonił mnie 

do przeniesienia utrzymywanej prze
zemnie od lat 13-tu w mieście Skierniewicach pen
syi żeńskiej do Warszawy. Jakoż z dozwolenia wła
dzy naukowej, otwienm z początkiem roku szkol
nego przy ulicy Maryjańskiej Vf domu pod Nr. 9, 
CZTEROKLASOWĄ PKNSYJĄ ZEŃSK4. 

O czem zawiadamiając Szanownych Rodziców 
i Opiekunów, mam zas:lc:zyt dodać, że obok nauk 
planem przepisanych, wykładać zamierzam uczen
nicom, w godzinach na roboty przeznaczonych, na
uk~ krawiecczyzny, tak niezbędną każdej kobiecie. 
Wkońcu smiem nadmienić, że najlepszym dowo

dem, jak w długoletniej mej praktyce pedagogicz
nej zasłużyłam sobie na zaufanie Rodziców i Opie
kunów młodzieży, jest właśnie ta okoliczność, że 
wszystkie prawie pensyjonarki, jakie mam obecnie 
w Skierniewicach, przechodzą ze mną do War
szawy. 

Egzamina i zapis uczennic w nowo otwierajlł9e.i 
si~ przezemnie pensyi, rozpocznl} się z dniem l-m 
sierpnia r. b. Leontyna Vacqueret. · 

(3-3) 

Redaktor Wydawca AlItoni POl'~bski! 
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