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Ogłoszenia przyjmuj1/, się \t
dwóch pomienionych księgarniach
i w specyjalnej agencyi M. Ftel.'dlera IV War;zawie przy u. Leszno NI'. bl.

Prenumerata w miejscll
wynosi:
rocwa . .
pólroczna .
kwartalna .

. . rs. 3 kop. . . " 1 ,_
. . " - , , 7&
Prenumerata z przesyłką
pocztową:

Cena

roczna . . . . TS. 4 kop 40,
pólroczua . . . ,,2 ., 20,
kwartalna . . . ,,1 " 10
Nume1' pojedlJńc:!I kop. 7ł.
Prenumerować w miejscu
można w księgarni L. Chodźki; w
Warszawie w ksi.ęg. A. Kowalskiego pl'Zy U. Nowy· Swiat Nr. 39, oraz
w innych księgarniach krajowych.
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Roberta.

wtómiń.

do

Warunki ogłoszeń stałych
przejrzenia IV księgarni L.

Chodźki

Adres redakcyi: Antoni Porębski w Petrokowie gubernijalnym. .......
W3-40 Z.8-17 Dlug'OŚć dnia god. J6 min. 37.
11 P.

Serca JeZ~tSOW(Jgo. Medal'cla.

.Felicyjl\na M. i Prima
3 po Sl/:. Małgorzaty KI'..

ogłoszeń:

Za wiersz lub za jego miejsce
kop. 5, za następne po 4, 3 i 2
kop., odpowied::io do ilości po-

.
.

3-40
3-39
3 ·39

8-18
8-19
8-20
~

Duia przybyTo gou. 9 min.

7.

42 W
13 Ś.
14 C.

-

Kantor redakcyi tamże w księgarni L. Chodźki.
Barnaby Ap.
Onufrego W..
Antoniego Padewskiego
Bazy!eg'o B.

--

W3-39
3-38
3-38
3-il8

Z.8-21
8-24
8 - 22
8-23

Ostatnia kw. księżo o g. 4 m. 17 w.
dnia god. 16 mili. 43.

Drugość

Dnia przybylo god. 9 min. 11.

Tl'e~ć: PrzyJdady idą z góry przez J. R.Czytaliśmy w jednem z pism peryjo- boty; jedna wymaga czystości, porzą;dku,
wtarzać
nie pr:lestaniemy, że jedną z
\YiadoUlofci miej,cowe i z okolic.- Korespondencyje Tygodnia: Z Radomska P. F. - Kronika sądo głównych przyczyn, dla których kraj nasz dycznych, jak sobie w tej niedogodności wierności i skrupulatnej znajomości w
wa. - I\'spomniellia z krollild miejscowej. - Okrn- materyjalnic i moralnie tak nisko stoi, zaradzają w innych miejscowościach. szczegółach, a druga o to wszystko niechy-zebrał l itis/Lk.- Wiadomości biblijograficzne.
jesi odwieczne małpowanie cudzoziem- Oto n p . we Lwowie, przed kilkunastu laty, dba, - Są panie, które same sprawunki
\\'ykaz Spl'~ w - Qg·loszcllia.
Odehlek: Swiatla i cienic V przez Hel'burta. szczyzny, ni e w użytecznycb ""ynalazkacb tameczne panie zawiąza.ly stowarzyszenie, u- załatwiają, ale więcej jest takich, co się

Dnia 3 czerwc(! 1877

1'.

i ulepszeniach postępOW) cb, ale w zbytkach, samej tylko próżności dogltdzają
cycb. 'l'yla jest u nas pot.rzebnienwzglę
dni onych; tyle korzystnych pn' edsię
biorstw oczekuje napróżno oŻy'irczej siły;
ty le marnuje się w ziemi ukry~ych bogactw: a my resztki pracy przodków za
gmnil'ę lekkomy śl nie na modne fatałaszki
wydajemy. Tym sposouem rozpadają się
wielkie fortuny, któreby nn. ojczystym
gruncie z korzyścią ogółu rozrastać się
mogły, gdy tymczasem suma sztucznych
potn'eb mnoży się w nieskończoność, poci~gając za sobą najczęścićj ruinę. Pod
tym względem jednak szkody moralne,
jakie fanaty<'wemu naśladowaniu mody,
koniecznie l'l'zypisać należy, większe są
jeszcze od materyjalnych.
Człowiek, niezabezpieczony od pokus
życiowych szlachetnemi uczuciami, rozwijanemi od dziecięctwa, w których móg~
by zaczerpnttć siłę moralną i cel bytu,
rzucony bywa zwykle na łup zgubnych
nami ętności, staje się razem twóreą ich
i ofiarą, i stanowi rodzaj pasożl ta, tem
szkodliwszego, im wi~kszymi środkami

W pierwszych warunkach życia, milczenie staje się wykroczeniem przeciw interesom społecznym, jak znowu są prawdy, chociaż niekiedy dla ogółu niestra wne, które w'ypowiadać wolno t) m mianowicie ludziom, którzy w długoletniem życiu, obserwując zjawiska rozmaity eh ekscentrycznych dążności, mieli większą 8pOsobność bliżej się przypatrze6 czynom i
ich skutkom.
Zamiarem naszym otóż jest w kiku
słowach zwrócić uwagę publiczną na 0kcliczność: czy moda, przez panie nasze tylu estetycznymi kwiatami upozoro wana,
tak niewolniczo naśladowana,
przynosi szkLdę, czy pożytek biednemu
naszemu krajowi?- Że moda, za przyhladem miast większych, pomimo narzekania na ciężkie czasy, COlaz wIęcej
rozpowszechnia się na prowincyi, dokąd rozporządza.
ją przynoszą ci, którq wskutek sprzyjaZ pomiędzy wielu szkodliwych nających im okoliczności, w większe do- stępstw mody~ przytoczymy jedno z nastatki są zaopatrzeni; że, na nieszczęście, szej miejscowości, na które obecnie wszyowa nierównie liczniejsza, krótkowidl.ąca ECy narzekamy i postaramy się wykazać,
rzesza klas średnich i najniższyth, tę że na groźny stan z jednej z najważniej
powszecbną maniją ślepo naśladuje; i że szych naszych potrzeb, wpływa bezwąt
to sprowadza moralny imatery jalny u- pienia, opr-ócz innych przyczyn i balwopadek niezamożnych rodzin:-to dowodze- ehwalcza cześć modzie, przez nasze pania nie potrzebuje, bo przed oczyma ma- nie oddawana.
my tego codzienne plZyklady. Dziwactwa
Następstwem tefi, jest brak sług moOWej mody, będącej najczęściej parodyją ralnych, odpowiednio do potrzeb naszycb
dobrego gustu, lub wystawą plóżnycl:! usposobionych. 'l'u jeJnak raczą nam 6zabłyskotek, co to w ciemnocie tylko swym nowne panie wybaczyć, że, nie obwijafałszywym blaskiem przyświecać zwykły, j~c s~ów w bawełnę, zgóry wypowiedzieć
nie zaslugiwlilyby na pOWaZlllejSZe zaj- musimy, iż uarzekania nasze są bezza·
mowanie się nimi publicystyki, gd) by sadne, gdyż... jeśli slug C!obrych nie manie wywierały SZkOdliwego wpływu na my, nie jest to iQh, ale naszą winą, bo
ogól. Gdy jednak stają się plagą, na któ- sługi takie bydź muszą, na jakie je sarą wszyscy ut,yskujemy, a przyczyn jej w mi urabiamy . Powszechnem prawie jest
nas samych nie dopatrujemy, słusznie zdanie, że w naszem mieście na palcach
bardzo wyszydzać ją musZl! pisma pu- wyliC'zyćby można gosposie, które się znabliczne, bo ich zadaniem jest wytykać ją na sztuce kul'naruej , na pralni, śpi 
z.je, aby dobrego przybywało.
żarni, szwalni i t. p. zajęciach domo·
Zdaniem naszem, naśladowanie mad/J, wych; lub takie panie, któreby się osow pewnej części przynajmniej, mogłoby I biście podobnemi zajęciami trudzić chciabyć usprawiedliwione m , gdybyśmy wyro· ły. Slugi znowu, jak wiadomo, rekiutu.
by do jej wytworów brali z fabryk kra- ją się z najuboższych klas rzemieślniczych,
jowych, ale gdy wszystko, co zagm- wyrobniczych, albo włościan, llrzychodzą
niczne, choćby pozbawione wszelkiej war- więc do nas- dla chleba, zwykle uez najtości i najpośledniejsze, dlOgo pł'acimy, a mnIejszeJ lnajomoscl obowiązków; my,
krajowe, dla tego i.e tańsze, odrzucamy, przyjmujemy je za pośrednictwem faktoto popełniamy występek nie do p. . zeba- rów lub rajfurek, najczę ściej nie pytając
czenia, zwłaszcza w czasie, gdy o pie- gdzie bj ły, czem się trudniły i ja.k się
niqdz trudno, gdy tysif!ce robotników, z sprawowa.ly; same zaś panie, nie pow iemy
powodu zamknięcia 2.akładów przemys~o- wszystkie, ale z bardzo małym wyją,t
wych, znosi nędzę, a zachmurzenie ho- kiem, niewiele ich nauczyć mogą.
l'yzontu politycznego, niewiadom o kiedy,
Szkoły, do takich zajęć usposabiającej,
z jakimi następstwami się rozjaśni.
nic mamy, pytam więc, co nam nadaje
Sh oćby nazwano pogląd nasz pesymi- prawo utyskiwania na brak dobrycll stuJ> .ym,
my, dla nliluści prawdy, {Jo· ż~cych?

rządzi!y

szkołę kucharek, szwaczek, pokojówek i do wszystkich iunych domowych zajęć, przysposabiających się ko biet; z poczlziku zakład ten utrzymywał
siEJ z dobrcwolnycb, 20 złr. nie przenoszącyeh,
roczny.:h skł'adek, poznleJ zumieniono go na wzorowo urządzoną restaUHi.cyj~, jJrzez pu IJliczność miejscową,
dla jej użytecznego celn, bardzo uczęszcza·
ną,
da wano objady i napoje po cenach
najumiarkowańszych, przyjęto odpowiednią liczbę zdolnych obu p,tci instruktorów i s~użącycL; do każd('j części facbowo usposobionych, a przedewszystkiem
moralnych; panie wy brały z pomiędzy
siebie zarząd główny, podzieliły się c:Gynnostiami, zaprowadziły dyżur tygodniowy, rachunkowość, kasę, zakupywały
materyjaJy surowe, wiktuary i odpowiednie sprzęty, i zakład doprowadziły do
tego stopnia użyteczności, że istniał o
własnych siłach,
a za trudy i osobiste
poświęcenie, stowarzyszone nabywa,ly prawa pielwszpństwa do brania z zaHadu
do słu~by te z pomiędzy uczenie, które

słl1gami wyręczają, co same na targ albo do jatek nie chodzą, a wymagają, aby
sprB,funki były dobre, żeby nie drogo
kosztowały i żeby sługa na czas wrócifa: - wskutek czego, niejedna, nie chcąc
się
pani narazić, sama z miastem nie-

oswojona, polega zwykle na informacyi
drugiej, '" ięcej praktycznej koleżanki,
chociaż niewięcej może od niej wprawnej , ale śmiałej i nierzadko przebiegłej i
bt'zci.elllej, a taka przedewszystkiem nauczy ją kłamstwa i niezważania na wy·
magania pani, które takie slugi zwykle
grymasami zowią. Taka wytrawna w
sztuce złego kucharka miejska, nauczy nadto
ową nowicyjuszkEJ oszukiwać na kupnie,
namówi do pokątnych wycieczek po za
dom w nocy i wieJu' innych rozmaitych
wad, na które codzień patrzymy.
Wobec tYCR faktów, wszyscy, chcąc
mieć sługi uczciwe, prz)chylne i zdolne,
wymagamy rzeczy, które w warunkach
takich, nigdy ZiŚCIĆ siEJ nie mogą.
Stara.jmy się i umiejmy usposabiać slugi, a mieć je będziemy; tak robią niemsię już należ)'cia usposobiły.
ki i dobrze na tern wychodzą. Ale tl:l
Cuś }!odobnego w tym czasie, jak do- niemki same na wszystkiem się znają i
noszą pisma publiczne, urządzono tak- z siebie wzory dają, a kto bywa zagraże w Hydze, a podobno projetuj'1 w Ka- nicą, nie dla tego Uak mówi Krasicki),
liszu i Pwcku.
"aby objechał świat kołem, wyjechał cieU na~, czyż kiedy pomyślano o tern? lęClem, a powrócił wołem", ale dla tego,
ChcemyjedoakmiMsługidobre.Każdazpań żeby się czegoś nauczył, ten nam racy ją
rozsądllych przyzna, że \1·ymaganie to je~t przyzna.
Prócz własnej niedogodności, jaką z
niedoizecznem prawie, sJugi albowiem potrzelJUją się uczyć ~wych zajęć gospodar- braku
sług dobrych ponosić będziemy,
skich tak samo, jak się uczą ludzie wszyst- powstają jeszcze i inne s~kody dla mokich innych robót: - nie jest to filozofij a ralności publicznej i dla naszych coraz
ani astronomija, a.le i tych prostych rze- chudszych ki€szeni. Gdy bowiem przed trzeczy Utll nauki nab) ć nie można. 'raka ma jeszcze laty płacilo się lepszej słudze
in crudo kobieta, plostO ze wsi wzięta, kwartalnie naj wyżej j:S. 6 - 8, dziś trzejak to Fowszechnie u nas bywa, uczy ba !Jłacić 10-15 i więcej, a za lat
się od sług dawniejszych,
więcej już z parEJ płaca ta jeszcze się podniesie. Dla
tym procederpm obeznanych, ale z dru- czego? I tu znowu s~ugi temu niewingiej strony taka, przypuśćmy więcej 0- ne, że więcej żądają, ale my sami winbeznnna k11Cbttrka, jeżeli sama coś umie, ni jesteśmy, czyli winna temu moda.
może uczyć drugą tylko w sposób do- Służąca. mloda, mniej więcej udatnej porywczy, jeżeli ma czas i sposobność po wierzchowności, ma daleko więcej okazyi
temu; jeżeli natrafi na aspirantkę cbętną, zepsucia się w mieście, niż na wsi; taka
pojętną i zręczn~)
i je.żeli pani na to sługa widząc, że jej pani się stroi, dziecpozwoli. Prócz tego w każdym domu jest ka nie karmi, że dzieci bonie powitlrza,
inna zamożność, inny zwyczaj i inne wy- a mimo to otaczaną bywa wszystkiemi
magania, a zatem i innego rodzaju 1'0- potrzebami, troskliwem stal'aniem m~ża
boty, dla takiej więc nowicyjuszki, choć- i cieszy się szacunkiem, choćby fałszy
by miała najlepsze chęci, niema ku te- wym, znajomycb; - taka, powtarzamy,
mu sposobności; zwłaszcza, że niewpraw- nieukształcona kobieta, w prostocie dune, co kwartał lub co miesiąc są odpra- cha, przypisuje te zaszczyty nie innym
wiane, jako niezdatne, a odmieniając tak osobistym zaletom swej pani, ale jej
często miejsca,
albo się różnośdą zwy- strojom; zdaje jej się, że aby usłyszeć
czajów obałamucają, albo zniechęcają, i pochlebne słówko, ukłon lub jakąkolwiek
bezużytecznie czas tracą. Bo przypatrzmy grzeczność, dosyć jest ubrać się modUleI
się tylko bliżej rozmaitości warunków, w ja- Że zaś na to potrzeba pieniędzy, a ona
kich się sfuiąca znajduje. Jedna pani ich niema, to znajdą się usłużne przylubi to, czego inna nie znosi, jedna jest jaciółki lub rajfurki, które jej te trucierpliwą i wyrozumiałą,
a drugiej na dności ułatwią, i choćby ze szkodą swych
tych zaletach zbywa; jedna wstaje o 7 chlebodawców, lub osobistego moralnego
rano, a druga o 11 j jedna żąda roLót uradku, ubranie modne, jeżeli panineIl'nad sily, Ci u drugieJ nióma co do 1'0- ' niewyrównywające, to przynajmniej
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niej zbliżone mieć musi. Rzecz natural- są do odebronia listy niedoręczone z różŻołnierz miejscowego gubernijalnego bana, że ta, która w t8m zasmakuje, woli n}l.:h powodów pod nHstępujl:!cyllJi adre- talijonu, 2:2-letni, Andrzej lHerkuliew, znajsami: 1) bez marele JW, Gubernat01' i duj~c si~ w szpitalu wojskowym, wyskostroje, clloćby najl:mrc1zi ej cudackie, spa- I<ostenieclri- w miejscu; Szers::eJlski w Św, czył z okna. 2-go piętra i zabił si~ na
tery i wycieczki wieczorne, niż obov. iąz- Annie, Uolernuows/.i w Dolll y, Rozen bez miejscu.
ki, które cLoć zaniedbywane, jak obecnie, wskazania mi('jsca; 2) z markauJi popl'ileDopełuionej w nocy nadzwyczaj śmia
bezkalllie ucLodzą. Z uJ.!ływelll czasu, dnio używan·euli: Fnles i Gmuski w War- łój kl'adzier,y towarów w jednym ż tutejgdy przewinienia by\\ają częslsze, nastę- szawie, Romallellko w Cz~st(cllowie, Bo- szych sklepów łokciowych, na sumę posiec/ci VI Widawie, JJwino'U;sld w LipI!ie, dolme parutysi~cy rubli, dot,i~d żadnych
puje też częsta odmiana miejsca, zniecLęcenie
Ciesielski w Płocku, Bogdanowicz w Sw, nie wykryto śladów.
do pracy, za teJll idzie stopniowo bezczel- Annie, Grabski w Lutc,miersku, JaszczyZ rawskiego donoszą nam: Skutkiem niena prostytucyja, kradzież, pijaństwo, cho- szczak w lGolllnicaeh, Bm'Un i Jaclzewski pl'l:yjaznej pory, a mianowicie ciągłych
roba, szpital, a na starość kij żebraczy. bez wskazania miejsca, &wa1'c w Żar, deszczów, w WIelu miejscowościach nie
Wszak owe wstrętne uaby, ll'l.eLlllanami kach; ostatni list niewysJ'auy z powodu pokończono jak naleiy zasiewów wiosenI.
l ze treść właściwa zakleJ·ona została in- nych, w innych zaś szczególnióJ ziemni ai brudami ok rytf', jakie pl'2.y kollcioJ'ac 1
ł
d
nym papierem, na którym także list na- kJ w nizinach wiele ucierpia y,
ie osawidzimy, z lllaJym wyjątkiem, czemze pisano; 3) nie doręczone z powodu nieod· dzone przestrzenio tych ostatnich Wyki} i
są, jeżeli nie ollal'arui :dycb przykJ:a- silUkania aoresantów: Psoc/,;i nadesłany mięszanką obsiać b~dziemy zmuf;zerJi, gdy
dów, płoebo naśladowanej mod.'J, idą -- 7. Howna, Uoldman z Warszawy, j.faj~w rola kiedyś nares~,cie obeschnie. Paszy
dj Z góry.
z LublJna, B7'odoslci z Płocka. F/aj z za- brak wszędzie z powodu zimna, wstrzyDO!Jóki więc córek naszyeh nie bę- granicy; 4) zwrócone uo tuto-jszego urz~- mującego porost traw i koniczyu. Psze, .
.
t
du z innych miejscowości: TW01·owski, Po- nica dobrze się trzyma, zyto od mrozów
uZiemy. wyeLowyw~c I usposabIa?, ak, piel, Killer i Epstein z lA arszawy, Gut. ucierpiało i zrzedło. Zarobku dla roboaby sJę same na uzyteczn;ych kobIecych man z ltijowa, Wojciechowski z Kalisza, czego ludu wszędzie mafo, bo każdy się
zajęciath dokllidnie znaJy, i ~.eby pojmo- Redalccyja wiadomości lelra1'skich z Kijowa, oszcz~uza w wydatkach o ile tylko może,
""aJy to, że nie moda, nie żurnale i .Manee/ci z Prus i Hanszez (wraz z 51's.) stąd też rozpocz~ł SIę już dla biedniejdługie oO'on v sukien nie paplanie obcy- z Kl'€mieńczuga; 5) z powodu niezgłosze- szych bardzo ciężki przednówek. Położe•
•
1:>1 . J.
.
't . d k ' na lor
(' t nia sie adresautow (poste-restante): Rych- uie większych właścicieli nie weselsze:
DU
e- ter z Warszawy, lJreJmal z Wrodawla.
kre d Yt upa dł zupe ł"
. lk'
l
. . Jęz).li:aml
. ' me urz. ą ame
..
.
me I, z wie
'JenIl. t ypJa~le, nIe plot~arstwo I bafto~,tnIe. skanEgzamina. W d. 26 z. ru, uczDlowie k1a- ko ofiarami, potrzebujący jakąkolwiek podalIcznych nowmek na kanWie CZCI ludz- sy VIII ukończyli egzamin a piśmiennej po życzkę, usyskać mog~. Droga do fiilij ban·
kiej, lecz znajomość ł'adu domowego, dziesięciodniowym wypoczynku, ci z nich, kowych daleka i dzięki wytworzonym sto·
oszczędność i produkcyjna praea, powin- k~?l'ty z~d~WaJHj~lC:O wywIązali si~ z prac sunkom, nader kosztowna; zewsząd WI~C
ny być icb życia celem
dopóty same plsmJe.n~J en, przypuszczen~ zos~~n~ do narzekaniaiedynie słyszeć się dąją·
. _ .'
. ..
' .
.
. egzammow ustnych: z naukI rehgu, JęzyDla Towarzystwa upieki nad zWlerzęta
JelemIJady,. alll sług lepsz.)ch n:8 SpI.~- ków Jacińskiego i greckiego, matemat.yki mi, notuję wam fakt UflSt~puj~cy. W d.
wadzą, am moralnemu upadliowI kobleL i historyi. Współcześnie w tymże dniu za· 13 z. m. trzy konie poczLowe p::zywiozł
służących nie zarad~ą.
wieszone zostały wykłady nauk w klasach 5Zy zrana tak zwaną karetkę ze SkierZarznijmy poprawę od na.s samycL,
i. VIj w ciągu ubiegłego. tygo~nia ucz- niewic do Rawy, powróciły do domu l
a wtedy i ci dla których jestl:Śmy przy- nlOWJe tych klas s.kj~dah lHJmlenne e- zaraz jeden z nich, bodaj czy nie naj' ,~
,"
"gzammy z przedmlOtow głównych, po biedniejszy, powtórnie przebiec był amukładem, w dobrem n<lsladować nas zaczną· przerwie zaś tygodniuweJ sk,l'adać będ~ szony t~ samą drog~ i z powrotem, wioJ. li.
pamięciowe ustne ze wszyst.kich wykJada- ząc wózek poczto W) : - jednego wi~c dUla
- - -....~~.......'"!'!!__~......" " ' " " ' - - -.......~!!!!
nych \\' klasach tych przedmiotów. Ucznio- zrobił wiorst 100 z górą. Najlepsze nawie wreszcie klas pozostaJych, z uczuia- wet utrzymanie, nie zdl ła zrównoważyć
mi przygotowawczej l, II, III, V i VI!, tak nadrniern('go wyzyskiwania sił bićdne
Wiadomości
bez !Jfzerwy będą: ucz~szczać na lekcy je go zwierzęcia.
po dzień \:l1 czerwca r. b. włącilDle, w I ~~==="""".....!!!!'!-""'~~~_""!...~~~..............~
= W dniu Bozego Ciała, po ooprawio- czasie zaś od 5 do 10 b. m. poddani zonych naLoiCllstwa<:h we wszy stkich świ~ staną tylko piśmiennym egzaminom z
tyniueh, uroczysta prucesyja wyruszyła z g,lównych przedmiotów, jako wyłącznie okOEcioła fUl'llego
do ołtarzy btosownie bowiązującym młodzież klas wynuenionych.
Z N-Radomska.
prz.) branych, Vrzy domacll PJ..>: Gampra, W dniu 27 ez tl'wca nastąpi zakończenie
MunuglewiczH, .Midluleekiego i \\ ąsJlm. roku &zkolnego.
Skutki dziesięciodniowej prawie ulewy,
Celeurov.ał ks, l{uslD, poprzedzany przez
Wypadki. W ubiegłym lygodJJiu zgorza.- wszystkim SCIj już znane: zewsząd bowiem
~ sz)stkich llIieJbco\1 yeh kUlJłallÓw, <:echy łfl w Łodzi !Jarowa S\1S7.arllla BidcrllJana donoszą o Rzkodach spowodowanych nadl bractv.a. 'lu\\Ul'zysz)h celeUlUllsuwi pp. I::itl'aLy przewyższ Iją 100000 r8. btraż o- mierną. ilośl: i 1\ wody, następstwa czego
K. Ltmlllls1.l, 1..01.tloJe1' iilu uanku pol- gniOWi, Otbotllieza powstrzywaJa dalsze później dadzą nam się uczuć w całej oskiego i~. Hauke, lJodr;;l'kl'elarz sądu o- SZ6rzenie sili) pożaru.
kropności. Tmwa na naszych łąkach nadlu ~gO\\ ego. .Przy druglIIl I trzecIm oJtaMaloJetui: JulJJullna Bisiu('b, w Wiski\.- rzecznych lJ!'a wie cała zalana wodą i morzu lLór Ull,aton,ki lIa blllkolllc domu p. nie w pocie ł0dzkim, Antoui CzeknJewski żemy już dziś być pewni, że z miejsc
:Mlthaleckiegu odśpIewał U satutC!1is ho~tla w M,asloBcu w V-cie bendzlń510m i Stani- niższych, najwięcej siana dających, w tym
J. btdaniego i lJJmn J. Wł . .KrogulsKie- sław Rachliń"kl w Heguowle w p-cie raw- roku nie będziemy go zbierali na paszę,
go. t> ader lie;znenlU zgromadzeOlu pobo- skim, utracIli życie z p0wvdu llledozoru ohy ba na podściół. Pola zasiane oziminą i
żuych slJrzYJu!a Jagodna choć pochw urna rodZICÓW: pierwsza, ~ vadiiizy w szafel jarzyną, smutnie wygląd~ją, całe bowiem
gorąti'j wody, dwaj
drudzy z zapalenia obszary po nizinach stoją w wodzie; najpogoda.
- W miejscowym urz~dzie pocztowym na BublE> ubrania.
więcej jednak ucierpieć mogą, ziemniaki i
<

•

•

•
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miejscowe i z olwlic.

KoreSl)onuencyje Tygodnia,

i glównego do- gi, umiał pokryć milczeniem; ale ho też
Obejrzałem się) po za siebie i - ol raI surowe spojrzenie tamtego, kiedy do- dości-ujrzałem mego dawnego znajome~
~
\U tJ:!j
- mawiał ostatnich WYrtL",ÓW, innej drogi go, pel'· nego szanownego papę wraz z
odrzekł młodzieniec. Pytając)' zmarszczył wyjścia z kłopotu nie pozostawiało by- swoją połowicą, otoczony( h licznem grobrwi, ale pol;ry",ając swe liJezadowuleUle najmniej. Dokładnie musiał zrozumieć to nem dOJrzewającycb i rum I1l1 lych, jak Rwiejbkby maską k,lalllanego zaOlyślellia, cią- położenie nasz młodzieniec. i na oiiltatnie że poziomki, eóreczel,. U'est uieu-pomygnął dalej:
swego inkwilj'tora zapytanie: "W której ślałem suble, przynajmniej się rozerwę; a
v.
pan był klaSie?" odpowiedział już coś pragn~c zawiązać rozmowę, skłoniwszy
- Tal, się zdaje ... A ów, za Kazimie- niewyraźnie tylko.
",,"śród świóZej zieleni rozwijających się
się, o ile umiałem, najgrzeczllieJ - zapy_ Nu prosz~l No prosz~!-zawołał sr.pa- ta.lem:
urzew i krzewów, na ustronnćJ Jaweczce o- rza ·Wielkiego słyully statut, .. statut ... no,
kowaty,-a to trzeba się pi sać przez dl.tże OJ
grodu, zdala od ulicznego gwaru, sl :! działo patrz paul jak Dl I wyszedł z pamięcI...
- Cóż dziś szanownemu panu tak psud \\ ól;h węZCZyZll. J eden z uICb, całą swoJ~
- I ja solne l,ie przypominam-odpo- .Powinszować panu; staraj SIę dowiedzieć
je
humor, jeśli wolno zapytaći'
powi'Jrzehowl.loscJą zdl'<ldzał odtlanego l,m- wiedział z,.kłopotany dehk\, ent.
coś od iOwoieh opiekunów o nowoodkry
A cóżby inuego? ... 44 kop. za jednego
cy rojnej l zilmliuwanego w l1leJ ziemia- ~o, mnleJSZiL o to . .Pozwól p<l.ll za- tym u nas gatunku dwunogicb, stoją('ych
III 11 u; drugi ~ H.loczme DtudYJowai Jeszcze pytać Się jeszcze o jedno: wszak po Ka- na granicy przejścia od ZWII:'l'Ząt do ludZI, rublal słyszane to rzeczy!.._
lllwln. berwszy, z suml:lllLym wcLsem, z zunierzu OdnOWICIelu, panowal Kazimierz gatunku tak zwanych HJbl'idowJch. Że- Wystaw pan sobie - odezwało się
ogorzah~ (Id slullea o si;lucuetllj ch rysach Muich.
gllam.
chórem całe panieństwo,- że z tegCl potwarzą, 5tallOWJc~Cf): pJ~klly h.ontri.lst z
- Tak jest- rodzeni bracia.
Po tyeh s.to~aeL wstaf nagle i niegrzecz- wodu projekt tegorocznej naszej wyciecz- Owoz tedy, Pieśni Janu/iza wydane ny, Ule skłoniwszy się nawet, odszedł. ki za gramcę, spełzuie na niezem.
śnJeillą blaJusclą V. J SOhll'gu Lzoła, o ellerglczll)'ch ruchacu cla1a, u slJoJrzelllu smia- wówczas w Krakowie, lJ isaL .
W(~s mu się tylko jeżył, wargi drżały,
- Ależ to, co kochane panie zasmuca,
łem i wyraZJ::.telll mógł mleć, co naj- OczywIśule Janusz za panowanifL oczy rzucaJy błyskaWICami gniewu. 1'0- szano \I n ego ich ojca powinuoby cieszy ć.
mnIej, ukoło lat pi~ćdzJe8Ięl;Ju; \liek dru- JlInicba - dodał pośpJesznie zagadnięty, wstałem też i ja :6 miejsl'a, czegoś roz- No proszę, jaki z pana ekonomista.
giego wlllmzywa·l, ze złllJt:wlle llietiługu, rad, że Się staremu podeJście Ule udało. drażniony i Ole swój, a skierowawszy kro · Gdybyś był ojcem !JodoLnego jak ten oto
:skOlll'ZJ wszy 1l0CZi!tkowe Hauki, uHJO pro- No proszę! Jak Lo w człowieku zcza- ki na drogę wiodącą, 7.a mia.sto, ni st4d. zastępu-dodał, wskazując ila córki,-tosto od koJązlu, POJUtlC WSw lat llZUKl1Ć bZl;ZtJ- sem pamJ~ć tępieJe. \Iv ldzę, dOHkollale ni zowąd, zacząłem rozmyślać nad tern, byś trocb~ wszechstrolluiej patrz,} ł na
ś,:Ja, ulliO teź, rozpoczllle w,) zsze, UUH'rer- Zliasz
pan historYJą i literaturę kraJo~ ą; sk'ld s i ę bior~ na świecie zi:irozumH1li ob- życie.
musisl: posiadać Zi.lCll)'(·U l'UUZICÓW, bo to, skuranci, Kosmopolici, nihilIści i inne sposyteckle nawet muz e l:ltudYJtL.
- To jest, nietylko ze slanowiska fibtludżony <lługlw s!Jacerew, usmołszy Ji\l( IIJ(J W ) ą, ~a"sze JuIJJko Jlledctleko palla Jeczlle pasozyty'/... Ską.d się lI~.i(·Z~ŚClej nansowęgo-czy tak'I, ..
w publlzu rUZlllU \" IUJitcycil, stalu.!! Sl(~ llll- ou jablulll.
\1 yl adza obOJętność, lU d ffe ren tjZ m, nad- Pozosta\\ lalU to pańskiej domyśl
- lIa",Lyt łaski ... oc:zywlście...
llllcrua usłu~,lJOŚĆ l oba\HI illycyjaty\\"y'1
wO'rloluyw SWJHUJ,Il'lll l'CUlIU\\y, klÓleJ
nośej,
- Chj Lii, że jesteś 1"'111 może advptoDl ugi czas szedJem tak, myśląc Dad
Jukb.olWIt:k pUl:z<llhu llie 81) szałem, ko·
Prawd"., pomyślałen" mH,ć CÓl'lil, ja!..
Ulec \) Hm jed1Hlk plJwtór,~:
""anym syl1ern Jfd.Jego llleulJeckiego kul- pov.yższą zogadką i nie mogącJej rozwią ktoś powit!(tzlał, ograne, uczytane, mózać-gdy wtem, usłyszaJ~' m !Jagle po za wiące po fral,cusku, po niewIecku, an- t:llUSZ l'u U Z<I !Je" IH:l lmtol'YN krnJo- turtH'gerai'
Mł\JuZIeńcowi krew ud~l'7.yla du głowy; SGLą stentorowy głos jakiegoś jegomuścia: gielsku, włosku... no, i troch\) po polsku;
VJą'I-LJ~o za!Jj tallHlll ziellllulllllCl, Ja], Się
bl'Ll:>trztgł, że musi.al z(1i!1d~.ić tUl·eh ą .At żeby się JUi. raz skończJły te \\5zySt- ~łowem, mieć córki tak wJI.·sztalcone (!) i
zdawało.
UIl'ZlH1Jomość prztdmlotu, lIo
(Z(go UH' l,ie publiczIle :"pl'uwy, te \\szystkie kwe· być l.muszonym do koas8rwowallla ich w
- 'luli. .. przyliu,,1lI1Jlej <:ukoh\iek, ..
- t:llLeJe} \\ liiI: J'IIYl'l'mlllee 1111 na-I dlrW·l Sl~ z góq', 1'1ZJZllllt. ~', Ju"ZIllŚĆ Je j1:-tji e pohtjl'LlJe i v.ojny, kt6re lllJokoJuc- Uomu-- to musi uyć najcIęższe strapieniE
~,\\ ,r.l ') JlJ~Ż~ bJ;}UlJti;iv W l'a\JzlC l W 00- , uuak "j mll1':tOlH'J l'n:em\ bLoa: Zllle"u- mu cz,lOWH,ko\\ i SI ać tylko me dllją!"
!lod :słoi1cem! Dla za,ll!al:iklJwl:\nia jecl'lal
G'1f.l }\, fi).
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zobaczymy w niedalekiej przyszłości, czy
nie zaczn~. A 0ÓŻ dopiero powiedzą
ci, co spóźniwszy się z si6wami, dziś na.
gl'zą,ską, bo pI'zemokłą uo szczętu z:emię,
wjechać nie mogąX Nad Wartą, taki był
wy lów wouy, że podobnego naj starsi ludzie nie pilmiętają: młyny wszystkie zalane, sto.i ;~ bel.Cz y nnie. Jaki zaś stan przeJstawiają drogi nasze, ten tylko może
!Sobie wystawić, kto zna drogi te praktycz nie. Przc biegać kilko dziesięcio milo we
pl'ze;tl'zenie siłą pary- łatwo i przyjemnie; przechadzać się po równych chodnikach asfaltowych-wygodniej - ale wysią~ć z wagonu na. naszej stacyi,
przejść
sale nowopobudowanego z wielkim kosztem, choć nie powiem z wygodą i przepychem, b.1nhofu, i wyjrzeć na jego front
ud strony miasta - jakiż nam się widok
przedstawi'? Oto cały plac pokryty bło
terr., jakie tylko może się znajdQwać w
okolicach Polesia, i kałuże deszczowej
wody, rozrobionej w rzedsze błoto, a -po tóm
wszystkiem brodzący biedni pasażerowie,
którzy dą,zą na kolej lub z niej wracają.
Dyrekcyja, zwiedzając linij~ drogi żelaznej
W. W., widać po za banhof nigdy nie zaglą
da, bo inaczej byłoby to wielkiem lekceważe
niem zdrowia i kieszeni tych, którzy dla
przysporzenia tlochodu kolei, topiel tę
przebywać muszą. Kupy kamieni, zeszłe
go jeszcze roku nawiezione, świadczą wymownie o niezbitych zamiarach dyrekcyi,
ale zanim kamiellie te wpłyną na usunięcie krzyczącej niedogodności, ilez biedni ludziska ucierpią! Jużto, że u nas rzeczy ważne, nie cierpiące zwłoki, żółwim
postępują krokiem, liczne tego mamy dowody. Weżmy choćbV na przykład u
nas, jednę z najblizszych ulic przyrynkowych, tak zwan~ Długą ulicę: jeszcze w
r. 1847 przedsięwzięto uregulować ją i wybrukować,-w r. 184~ został nawet zatwierdzony przez komisyjq, rządową, plan
zakupić się mających placów n:t rozszerzenie i sprostowanie tej ulicy, i rzecz
ta, tak ważna -pod każdym względem, dziś
dopiero ostatecznie ma być wy konan'
Nie brak funduszów był przyczyna,
30-toletniej zwłoki, bo te saUle sum)'.
które dziś na ten cel będą obrócone, i
wtedy już istniały (koszt bowiem ten pokrywa się z funduszów kai;y miejskiej,
które dziś wynoszą blisko 30000 rs), ale
znana ogólnie oboj~tność i opieszałość. w
rzeczach, kLóre nas bel:-pośrcdnio nie doty kają. Ulica ta, dotąd pra '" ie pusta, mogła już być zabudowaną, z czego i skarb
mia.lby wic;kszy dochód i Llyskałby ogół
mieszkańców. Nawiabem dodać należy, że
mieścin2. nasza leżąc w dolinie, bardzo
widocznie kocha się w błocie i jakie wła
śnie kaluże dziś znajdują się na tej ul.cy, ten tylko zaświadczyć może, komu
kilka razy dziennie przebywać jilj przychodzi. Place od lat kilkunastu, na rozlizerzenie jej, przez kasę miejską, nagnić

nfJ Irauc-y klóla Stefana Batoregu?
e~\)
- Samuela Zborowslmgo zapewne

by rp,

dotąd

od dawnych właścicieli nie gotową z tego powodu, przy nakla~i~n!u ~adają zyr:e wogóle, a w szczególności o fortepianie,
pozostają w ich uŻljwalno- cy?h zwlasz.cza, przyznać ~Ię d~ lH~jCI~ZSZllj zbro- od XVi wieht do naszyol! czasów, wraz z
. . '
, . . dm. Z drugIej strony, pomImo, ze strazllIk Maren~()1,; uhc~ka WIęC wąska cJ.la kamIenIamI kow przeczy! zeznaniu podsądnej i twierdzil, że wykazaniem sposobu grania i celniejszych
1 materYJałem do bruku -przygotowanym, nie nalegal na nią przy pierwiastkowćm b.,daniu, utworów znakomitych fortepianistów. Na
zawalona, dziś jest trUllu& do przebycia: ~~edztwo jednak są~owe~ po wyczerpa~iu nader tym od.czycie było około 100 słuchaczy,
mimo J'ednak wszelkich przygotowaI1. i szczególowych pytau, .me .zdołało zel)rac stanowNastępne odczyty wygłaszane były na
.
.
'.'
. , czy ch przecl\vko obwllllonCj poszlak. PrzecIwnIe
llledaleklego JUz termlllu, wyznaczonego nadto z niektórych okoliczności a mianowicie ze rzecz osad rolnych: 30 marca 1873 r. :Maudla przedsiębiorcy, dotąd roboty nie są znalezienia pierwotnie ~ladów' samego dziecka, a rycy Kamiński miał odr.zyt O nieletnich
rozpoczęte,
niedostrz,eżenia śladu stóp cz~owieka dOI:osJeg·oi.
przestępcach i o pot7'zebie popierania osad
P. F.
po WYJasmenlU faktu, IZ IllopwJJy chJopwe nieJe- rolnyoh i przytulków rzemieślniozych. Dodnokrotnie przedtem sam bez dozo! u wychodził
do przyleglego lasku, po za którym leży sla IV, chód ogólny rs, 65, na czysto rs. 57 kop.
gdzie następnie śmierć znalazji z pozyskanćj na- 70.·- 2 maja 1875 r. Bronisław lIajzel O
reszcie prawie pewności, że oskarżona z pasie? ' ubezpieczeniach żyoiowyoh. - 16 t. m. i r.
KRONIKA SĄDOWA.
bem swym bardzo dobrze się obchodzifa i staraJa
Sztukow8ki O ważnośoi świad/cólIJ.
się nawet pozyskać jego przywiązanie:·- wnosić Adam
Mieszkaniec Tuszyna w pocie lódzkim, Mordko bylo moźna, że dziecko O'YO padIo jedynie ofiarą Z dwóch tych odezytów dochód wynosił
Recht, przybywszy w d. 6 kwietnia r. z. Jo m. chwilowego zaniedbania, t. j. pozostawienia go bez rs. 91 k. 40, na czysto rs. 82 k. 40.--:23
Łodzi w celu zobaczenia się z osadzonym w tam- dezoru.
t. m. i r. dr. Stanisław Vogdt O k1'Cfżenilt
tejszym areszcie policyjnym, mieszkańcem TuszyW takim stanie rzeczy, wlaJza oskarżajqca, a
krwi
i oddychaniu. Dochód rs. 65 k. GO.
na, Senderem Dessauem, wszed! dOl'zeczonegoaresz- mianowicie przedst~wiający ją towarzysz ?,rokuratu i l'ozpoeząl ze znajomym swym rozmowę, Wów- tora ęaburow, uw~zal za. własClw~ ,odstąPIC w zu- na czysto 1'8. 50 k. 40. - 30 t. m. i r. dr.
czas osad7eui wraz z S. Desauem śtarozakonni I pełnoscl od oskarzellla l postaWIe wmo~ek 1UIW 8tanisław 3zancer O kąpielach. Dochócll's.
ares~tanci zażądali od Rechta pieniędzy na wódkę, w:innieaia Misztals~iej: Sąd,podzielając za(latrywa- 42 k. ~O, na czysto rs. 38.-16 czerwca
gdy zaś, niezadowolei.i dallCmi im przez tegoż 20 mo S.lę, wlad,y. oskarzaj!\ceJ,. wy~al, po bardzo
kop" domagali się od niego większe, kwoty, Recht krótkl~J naradzlC, wyro~ ,umewlIllaj!\cy podsądną, t. r. dr. Maryjan \Vygrzywalski Słówko
zamierzając wyjść, zwróci! się ku drzwiom. Areszto- p.olecaJąe zara~em UWOllllC Ją natychmIast z Wlę do emanoypaoyi kobiet ze stanowiska fizujowani zastąpIli mu wtedy Jrogę i, rzuciwszy na z18ma, w którem, podczas bIegu sprawy przez 1'0k gmfii. Dochód rs. 77 k. 10, na czysto 1'8.
glo\vę kapotę, obalili go na podłogę, przytrzymali cal y pozostawaŁa.
.,
73 k. tiO.-23 kwietnia 1876 r. Floryjan
ręce i nog'i i, po zrewidowaniu kieszeni, odebrali
Nadmlelll? tu, ,wypada, lZ ze względu na napo·
wszystkie znalezione tam pielliądze, Przybycie tkaną wątphwosc co do stanu umyslowego M:sltal- Urbanowski, właściciel dóbr Kęblin, O Icrestróźa aresztu ua krzyk Bechta, dalo MlU dopiero sklej! poddaną ona byla, przed splsan~em aKtu o- dyoie rolniczym, dochód rs. 31 k. 60, na
m żno~ć wyjścia z aresztu i zameldowania władzy skarzeula, sądolvo-lekarsklemu zbadanIU, po któ- czysto r8. 22 k. 20.- 7 maja t. r. Dyjopolicyjnej o zaszłym wypadku.
rem uznaną zostala Za zupeŁnie zdrową.
nizy Skurzal,;ki O sk'utkach i przyczynach
Fakt powyżej opisany dal początek wyprowaF. S.
bezże7lstwa.- 24 września t. r. Adolf Bodzcnemu przez sądy dawnej organizacyi śledztwu
gucki O morwie i jedwabiu krajowym ze
pierwiastkowemu i sprawie, sądzonćj w d. 16 z.m.
na posiedzeniu sądll okręgowego pod prezydencyją
stosownymi okazami. - Odczyty pp, KleWSPOMNIENIA
wiceprezesa p. A, von Raiso'ua. Na ławie p~dsądczyńskiego i Boguckiego urządzone były
nych, jako oskarżeni o czyn powyższy, zasiedli:- Z KRO N I K I M I E J S C OW E J
na korzyść prelegentów; inne na rzecz 0mieszkańcy m Łodzi: Pinkus Hudecki, Lejzer
s:!.d rolnych, doehód wreszcie z odczytu
ułożone IJodług dni i miesięcy.
Wolkowicz i mieszkańcy TlIszyna: Sender i ~uta
Dessauowie i Izrael Blankiet. Świadczyli w spup. D, Skurzalokiego nie wiadomy. Wszystwie: poszkodowany Heeht, stróż aresztu [Jolicyjnekie wygłaszane były w tealn:e p. Spana,
go w Łodzi i aresztanci osadzeni w tymże areszcie
Do zeszłomiesięcznej kroniki dodajemy
udzielanym bezpłatnie, - odczyt tylko p.
w·dniu przestęp.twa, o udział w takowćm niepo- jeszcze co następuje:
Urbanowskiego urzą,dzony był w koryta·
dejrzani. Gdy zeznania świadków ustalily, pomimo
27 maja 1817 r. Namiestnik królewski, rzu gmachu szkolnego za zezwoleniem dyzaprzeczania podsądnych, dowód winy oskarżo
nych: sąd, po krótkiej narallzie, wyJal wyrok, ksiażę Józef Zajączek, b. generał polski i fran- rektora gimnazyjum.
skazujący 'Przekonanych o dokonanie na Mordce cuski, wydał w Warszawie polecenie roRechcie rabunku, z gwaltem polącz onego: Rude- zebrania. niebezpieczeństwem grożących do5 czerwca 1775 r. KroI Stanisław Auckiego, WoJkowicza, Blankieta i Sendera Dessana
gust, w drugi dzień Zielonych Świa..tek,
mów,
i
skutkiem
tego,
już
w
następnym
na pozbawienie wszelkich praw stanu i zesłanie
na osieJlenie Jo mniej odleglych miejsc Sy beryi, 1818 r., miasto z wielu szpecących je ru- przy był z Wolborza do l'iotrkowa dla o·
wspólpodsądnego zaś Nutę DesJaua z pod zarzutu der zosLało oczyszczone. Tegoż l'uku w miej- bejrzenia mlastt1 i zwiedzenit1 szkół pijaruwolni!.
sce studzien z żurawiami, zaprowadzono skich. Przyjęty z okazt1łością, powitany
J Wi. Gr.
był w
kościele wobec panów i licznej
\\' dniu '7 (19) maja r. b, w tutejszym sądzie wszędzie pompy, urządzono targowisko dla
najprzód przez ksiQcia Augusta
okręgowym rozsnzygana. byla sprawa przeci wko sprzedaży wiktuałów "N\Jwym Rynkiem" szlachty,
Maryjannitl Misztalsklej, obwinionej o umyślne zwane i wybrukowano kilka ulic w środ Sułkowskiego, g'cneralnego wizytatora szkół
pozbawieJJie życ.ia trzechletniego pasierba swego
w WIelkopolsce, następnie profesora retoprzez utopienie. Oskarżona oddaną zo!>tala pod sEld ku miasta.
ry ki i jednego z uczniów. Król najla::;kaCzerwiec.
na mocy taj( pozasądowego, jak i sądownego przyznania się do powyższego przestępstwa,- sposób
1 cZe?'wca 186'8
Towarzystwo spółki wiej przyja..ł te powitania, powiedział niespeJnienia którego, tak przed wladzami policyjne- asfaltowej w WarszaWIe, przystąpiło do ro- mało na zaletę księcia, a więcej jeszcze
mi, jak i następuie przeJ b. sądem policyi prostej bienia w naszem mieśt;ie choduików asfal· na pochwałę zgromadzenia. Z kościoła. udał
w .Nowo-Hadomsku, kategorycznie i szczegółowo,
z wyluszczeuiem pobudek, jakie ją do tego czynu towych kosztem właścicieli domów i się do szkół pijarskich, i tam w każdej
pop(;hnęly, opisaJa.
placów. W rzeczonym roku ułożona i wy- klasie witany w językach: francuskim,
Wobec tego, JJicpodobna było prawie przypuścić lano tychże chodników 1)000 kw. łokci, niemieckim, łacińskim i polskim, S i>JU zaniekaralności podsądnej; inaczej jeunak się sta1o:za sumę 6000 rs .. W r. 1869 doprowadzo- pytywał uczniów ze wszystkich przedmiore~uJtat bowiem śledztwa, odbytego na posieJzeniu
publiczn<im sądu okręgowego, byl w lIajzupeilliej- no roboty te do samej kolei. Dalszy ciilg tów, szczególniej zaś z matematyki, histoszej. sprzeczności z danemi otrzymanemi z pierwiast- ich wykonywano w latach 1870 i 1871. ryi i geografii; pochwalał odpowiedzi i
kowego śledztwa,
Ciosowe zaś chodniki ukazały się tu w 1867 wiele wkońcu wyrzekł o pracy i pilności
Przp,de wszystkiem pous~ulla spelni enia ~arzuca
profesorów, rad, że jego życzeniom odponago sobie czynu, wprost zaprzeczyła, objaśniając r.-niekt.ól'e z nich w 1870 r. ust&piły miejwiedziały szkoły tut.ejsze. Obejrzał l)otem
pierwotne ~woje przyznanie naleganiom w tym sca asfaltowym.
kierunku strazm.ka ziemsbicgo Marenkow'a; z nad2 czerwca 1872 7" W dniu tym miał miasto i tegoż. dnia powrócił do W olbol'za.
mienieniem, iż była podówczas w stanie brzemien- miejsce w naszem mieście pierwszy odczyt (Dzieje 'instyt'lttów naukowych- 0'aoki ~tl' .52).
nym, a uadto, że pod świeźeUl i nader silnem i
5 czerwca 1871 1'. Zarz ąd pocz t dobolesnem wrażeniem okropnej śmierci pasierba, publiczny. Wypowiedział go w miajscowym
zwolił
wprowadzić w bieg karety pasateatrze Jan Kleczyński fortepianista: O mupozbawioną była zwyliJej przytomności umysłu i

sa. oue brane i
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tej zbrodniczej myśli: "Ha!- odezwałem
się z uśmiechem,- jeżeli małżellstwo robi z męzczyzny wcieleuie czułości, coś w
ro dzaju filantropa, to padam do nóg;
zwłaszcza też w dzisiejszym czasie, w któ·
rym na szczerych filantropów i poetów nauczyliśmy się nareszcie patrzeć, jak na
kandydatów do posady w zakładzie s.
Jana Bożego.
- Nic dziwnego - wtrąciła ironicznie
najświeższa i najmn'iejsza z poziomek, nic dziwnego, że dzisiejsza młodzież poluje tylko ta posagiem.
_ Łaskawa panil wymagania jPdnej,
warunkUją się wymaganiami drugiej slrony. Z rozwojem cywillzatyi, ZWIększają
Się i osobiste nasze potrzeby, dla tego to
zapewne wyjść za mąż, zn~czy dziś tyle,
co opływać w dostatki, lub przynajmniej
prowadzić życie wygodne i bez troski.
_ Winszuja.. c panu jego ironii, dziękujt;) mu za rOZjaśnienie tej zawiłej kwestyi.
_ O pan l! - odrzekłem patetyczllle,
.1 h d
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e,~oZpal1l "l' °h:;\a mda, o.
stotllle. ,\ ma o c ęci o pracy, a
za dużo zobopólnych wymagań- dorzuci~a imponująco śliczna poziomka; słysząc
jednak cillżkie z mej strony westchmei.lie,
na tę codzienną, obliczoną tylko na efekt
piosenl,~ i wldzl.J, że na nią nie odpowiadam- O czem pan tak myślisz?- spytała
zniecierpliwiona.
- () tel!l' łaska~a. pa~i... o te~,)a~ ...
r- O czem taklem, mow pan sUHele) ...

- O tQm, jak... chodziła czapla po kościami, znajdzie si~ nie jeden, co blldzie wam dowodził o tern, czego sam nie
desce-powiedzIeć wam jeszcze? ..
zna; potllpiał to, czego me widział na o- Jesteś pan cynik, jakich mało!
Wierzaj mi pani, że tak nie jest... czy; nauczał was, że mądrość ludzka jest
niczem (tak, jak gdyby ona nie była odSkończmy, prosilll
- A więc skończmy s~owami Juliju- biciem mądrości przedwiecznój, a usiJosza: "kto sercem kocha, ten i sercem wanie dojścia do prawdy nie było najwyższym zaszczytem ludzkiego ducba); co
gryzie".
b~dzie was namawial, abyście podeptah
Spojrzała na mnie badawczo, a potem
wszystko, co ziemskie, wzgardZIli szczę
się czegoś zamyślifa; widziałem, że sill
ŚCIem, za które m cierpiąca ludzkość guprzestała dąsać, a nawet zaczęła odtij:d
ni od tylu wieków i za które wybrani
poglądać na mnie z niejaką życzliwością,
j~j pOŚWięcają sill na śmierćl
Takiemu
Ostatnia ta okoliczność tak mlll ucieszyfałszywemu apostołowi, odpowiedzcie slo-

ła, że aż natchnę·la myślą opowlCdzema
wam, piękne cqtelniczki, całej powyższej
rozmowy i zapewnienia o podobnej z mej
strony miłości ku wszystkim wam bez

WyjątKU!

Nie myślcie przecie, aby uczucie to
mlCl.~o być znowu rzeczą tak zdrożną, jak
was może o tem b~dzle się 'ltarał przekonać jaki nauczyciel od talentu, albo
od moralności. S,lyszalem ja rag jednego
z nich, jak na zapytanie, dla czego luł
dzie na świecie tyle cierpią, wyl, adał eJ;
b
cathedra, iż przyczyn~ złego, jest Icb:& yteczna miłość ku sobie, którą raclziby za-

stąpić miłość Boga...

Czy kpił, czy żartowa~ szanowny preceptor- nie umiem wam tego pOWledZH~)Ć;
z podobną jednuk genijalnością i dziś
łatwo się możecie spotykać. N leilla się
czemu dZIwlć-mlstJ:ze podobni, chociaż
nikt ich nigdy nie sieje, sami się rodzą;
trudniej zato zrozumIeć, dlaczego znajdujl1i. oni tylu łatw.owiernyl~h .słuchaczy? ~o~
I ml~dzy
naszeml proWlDCJJona\neml WIel-

żerskie, dla ułatwienia komunikacyi mię
dzy nasze m miastem a Kielcami, na ryzyko utrzymuja,.cych konie na stacyj ach
pocztowych teg'o traktu.
7 czerwca 1565 r. Zygmunt August, król
polski, na zjeżdzie w Piotrkowie, potwierdził prawo czapników w W olborzu.
10 czerwca 1658 r. Na sześcioniedziel
nym wulnym sejmie ordynaryjnym, w
Warszawie, zapisanym w Voluminach legUID, pod rzeczoną, data.. uchwalono: 1) zaniechanie prowadzenia dalszych robot fortyfikacyjnych w Piotrkowie, z powodu
ważnych inn)'ch wydatków krajowych

(Wspomnienia z !c7'mtilci miejsoowej Nr. 2
'lygodnia-JO maja 1624 1'.); 2) wyznatymże sejmie czterech komisarzy
złożonych z urzędników grodu piotrkowskiego: Stanisława Suchockiego, kasztela-

czono na

na rczpierskiego; Zyg'munta Karola Przerębskiego, podkomorzego sieradzkiego; Michała Przel'ębskiego, starosty tnszyńskie
go, oraz Jędrzeja Janowskiego, komornika granicznego sieradzkiego, i tym polecono: a) przekonać się o stanie murów,
spisać tnwentarz armaty i takowy oddać
urzę~owi miejskiemu, tudzież wyznaczyć
bezpleczny cekhauz dla zachowania armaty (b7'oni); b) zobowiązać obywateli do
utezymywania straży przy bramach miast~ ,ol'a~ wybada~, . czy klaszLory bemarJynow I -pp. domlmkanek, kLóre najwię
cej ucierpiały w czasie szturmów, tak od
SWOICh, jak i nieprzyjaciół, mogą zewnątrz
murów lu,b w nie wgrodzone pozostać, lub
czy należy je inkludować w fortyfikacyj e
miasta! gdyby około nich kiedy roboty
pl'zeds[(~wzięte być miały. Prócz tego komisarze byli obowiązani: c) przestrzegać,
aby się nikt nie ważył budować ani muruwać
bliżej murów i wałów nad tysi&c
~l'oków, z powodu przeszkody w obronie;
I d) poruczono nareszcie tymże komisarzom, z przyczyny zrujnowania zamku
piotrkowskiego, wyznaczyć dla sądów
grodzkich i ksiąg, celem bezpieczniejszego ich przechowania, odpowiednie miejsce.
Jakkol wiek -projekty komisarzy na nastQpnym sejmie aprobacyją uzyskały, w
wykonanie jednak nigdy nie weszły. (Vol.

leg. wyd. Ohryzki t. lV str. 26'0).
10. czerwca 1674 r. Tak zwane "listy za-

pow~e~nie" (litterae cridae), wydane przez

admIlllstratora archidyjecezyi gnieźnień
skiej, ks. Konstanteg'o Lipskiego, bardzo
:vz~'lędnego na pijarów, wyrażające przyJęCIe -pod opiekę duchowną w~asności ich
w Piotrkowie i zezwolenie na założenie
przez nich w temże mieście kolegijum
szkół i Kościoła, wobec królowej Maryi
Eleonory (siostry cesarza Leopolda, a wdowy po królu -polskim, Michale Korybucie,
zma.rłym 1673 r.), przejeżdżającej przez
Piotrków do Kruszwicy, ludowi, w niezmiernym tłumie u fa.ry zgromadzonemu,
ogłoszono i na drzwiach kościelnych poprzybijano. (Dzieje inst. nauk. Gacki str.6').

owych 44 k. za jednego rubla i wycieczek
waszych za granicę kraju na czas kąpie
lowych sezonów.
Otóż, ponieważ pieniądz nazbyt zdrożał, żeby go można lekceważyć; ponieważ
świeże powietrze i zdrojowe kąpiele działają stokroć skuteczniej, niż wszystkie wody mineralne; z tego wynika: że, pozostawiając pieniądz w kraju, zamiast do ojczyzny Biamarck'a, trzeba jechać do Ojcowa i odwiedZIĆ uroczą doliull Prądni
ka! Wyjeżdżając jednak, pomódlcie sili)
za cierpIących, którzy pozostając na miejscu, b~dą skazani we dnie na przemierzawami poety:
nie chodników, na darcie obuwia po zwirowanych naszych ogródkach, na ekspe"Nie w ciemnem, nawpół dzikiem marzfJniu
dyjowanie co święto wszystkich pociągów
Leży zbawienie dla świata;
od Warszawy i do Warszawy; - wieczoLecz w tym HelioHa jasnym promieniu
rem zaś, na plotki i ploteczki miejskie,
DOjrzewa przyszłość bogata!
na grę w preferansa lub g~\ryłasza, a nocą... na rozbijanie głów (J pogaszone laMądrość, na którą wieki si~ całe
tarnie. Przyczyną braku światla, ma być,
Składały w ciężkiej kolei,
jak otrzymują, zbyt przezorna w tym raMamyż wymienić za to lliestałe
~ie
oszcz~dność
p1'zedsiebi01>cy. Swieży
Za ziemskich widmo lladziei'ł ...
O nl't'! IUÓ' i ml'strzu, co wzrok odrywasz pożar kopalni nafty w Ameryce, obecny
J
stąn Europy, wojna wschodnia, podniesieOd ziemi, gdzie życia cele
nie cła, nasze ubóstwo- wszystko to są
I myślą w seunem niet/ie spoczywaszwzględy nader ważne.
Wreszcie ... zbytek
Ziemi,; się z tobą me dzielęl "
't
światła·-:spać nie daje ... a j.ak to s,łodko,
Musimy si~ jednak oswoić z ta.. prawdą, śniąc, nic nie robJć i nie myśleć o niże średniOWIeczna ciemnota nieprlldko czem!... Nieprawdaż? IIaaa•.. aaa-Niezły
sill jeszcze skończy. Inkwizycyja palenia znak - poziowam .. a wi~c .. dobrej nocy
ciał ustąpiła z postępem czasu; ale ill- ~a&kawi czytelnicy!
kW1ZJcyja usiłująca spalić i znIszczyć ducha, trwa dotąd, wyst~pując pod llHjrozHm'burt.
maitszemi formami.
.
Szanown~ czyte!1:icy ! dl~ rozeny~Ulia
tych gOl'żklCh mysh, pOWl'ócmy lepIej do

l

OKltUCHY.
W Krakowie odbyla
rocznego

posiedzenia

się ur oczystość doAkademii umiejęt

ności

Alfred hr. Potocki, namiestnik Galicyi,
posiedzenie akademii, w imieniu najdostoj niejszego protektora arcyksięcia Karola Ludwika, starał się wykazać zbawienny wpływ tej młodej instytucyi na przyszłość uświaty i nauki krajowej.
Po mowie namiestnika, zahrał głos prezes, dr. Majer, wymieniając prace cało
roczne i ofiary nadsyłane z różnych stron.
Następnie przemawiał dr. 8zujski, sekretarz akademii, przy tarzając długi szereg imion zmar,tych członków akademii i
wyrażając tę g,tęboką myśl,
że dla nas
strata uczonych jest tem boleśniejszą, lZ
po tak długim letargu, dopiero 7.aczynamy pracować na sławę wieku Zygmuntów.
Następnie wybrano członków korespondentów, a p. L. Siemieński odczytał s~ą
pracę, poświęconą wspomnieniu ksi~cia
Jóżefa Poniatowskiego.
zagajając

*

*

*

Słuchacze lwowski~j Akademii technicznej, z własnej inicyjatywy zawiązali to·
warzystwo, którego celem jest nieść so-

bie wzajemną pomoc naukowąnądzanie odczytów i wykładów,

przez uoraz repetytoryjów z wszy stkich przedmiotów
wykładanych w akademii, dalej przez urządzanie wycieczek do fabryk i innych
zakładów technicznych, wydawnictwo ręko
pisów i dzieł naukowych w ję)zyku polskim, urządzanie wystaw rysunków, modeli, przetworów chemicznych i innych
prac, wykonywanych przez słuchaczy
akademii, i premJjowauia najlepszych z
tych prac.
Towarzystwo to, opierając si'i) najzupełniej na własnych siłach, dziś JUż. cieszy się po parciem grona profesorów l kolegów i liczy 130 członków.

*

Na Podolu* galicyjskiem,* w Kociubińcach, położonych oJlędzy Kopeczyńcami a
Rusiatynem, odkryto grób kamienny, którego starożytność p. A. G. Kirkar, badacz starożytności sła wiańskich, w interesującym arty kule, umieszczonym niedawno w "Kłosach", odnosi do epoki kamienia szlifowanego, a więc bardzo odległych sięgającej czasów.

więc m6wi:

Nie płacz ludku, co mnie słuchasz,
Ni czół w trosce ·-troską marszcz,
Nie doradzi żaden kucharz
Żeby kłaść dwa grzyby w barszcz.
Jam wżdy gotów do zabawy,
Smutek u ID nie rzadki gość;
Bomci maznr od Warszawy,
Bom jej duch, jej krew i kość.

*

* r. b.
W dniu 5 maja

*

odbyła się

wyjaśnić. oto niektóre z tych zagadnień:
Dlaczego ludzie pracują7- Co jest maja,tkiem?- Jak się majątek traci?- Oszczę
dność.-Obowiązek pracy.- Rozmaite rodzaje pracy.- Czy praca. i zapłata za nią,
hańbią człowieka?- Czy można usuną,ć u·
bóstwo, dzieląc równo między wszystkich
bogactwa?-Czy można ziemię między ludzi podzielić?-Co to jest kapitał wiedzy
i pracy? - Co to jest wła3ność?-Jak się
można przyczynić do uszczęśliwienia ludzi?-Relig·ija.--Postęp.- Jacy ludzie się
poświęcają,?- Co to jest wartość rzeczy i
cena?- Podatki i cła.- O pożyczaniu.
O pienią,dzach.- O stowarzyszeniach.-O
ubezpieczeniach i t. d.
Jedne z tych pytań wyjaśnia autorka
przez usta "Stryjaszka", który w każdym
ważniejszym wypadku wpływa na postanowienie młodzieży: inne znowu rozwija
w formie opowieści lub obrazka, który
na przykładzie daną, zasadę tłomaczy.
Co do samej formy, w jakiej autorka
przeprowadza swoje myśli o nauce i pra·
cy, to najczęściej stanowi ją, list brata do
do siostry i nawzajem, lub też rodzaj pa·
miętnika dziatwy.
Najważniejszą" zalet pełną okolicznością"
jest to, że charaktery młodzieńców prze·
prowadzone ze znajomością serca i prawdą,
w kreśleniu młodego usposo bienia i temperamentu.
Jeżeli weźmiemy przytem pod uwagę
poprawność języka, to dojdziemy do przeświadczenia, ze ksią,żka ta ze wszech miar
zasługuje na uznanie ze strony myślą,cych
rodziców i wychl)wawców, którzy z całem zaufaniem moga ją, i 'powinni dać do
ręki młodemu pokoleniu.
L.

w sa·
H Resursy obywatelskiej w Warszawie
piękna uroczystość, której celem było
uczczenie zasług na polu sztuki malarskiej , przez rodalm naszego Siemiradzkiego polożonych. PrzedsLawiciele intellgencyi warszawski!':j, wszelkiego rodzaju sfer
nauki i sztuki, zebrali si~ na ucztę d la
Siemiradzkiego wyprawioną. Wygotowano
przytem kilka mów serdeczny<.'h, pe~nycb
zacnej, rod7.imej myśli, na które, wzruszony do głębi duszy mistrz pęd:da, odpowiedział ze skromnością, cechującą wielkość prawdziwą: "że pracy zycia calego
potrzeba, aby od wdzięczyć się za tyle uznania i serca, a braterstwa tyle. w
Mowy wspomnione wypowiedzieli: W.
Gerson, Wacław Szymanowski, i wielu
innych. Serdeczny wiersz wypowiedział
p. Karol Kucz, a J. Kotarbiński odczytał piękny wiersz Gomulickiego, zakończo
ny błyskIem prawdziwie poetyckiego natchnienia, o zwycięstwie idei, jako najdz:ielniejszego oręża.
Podczas toastów, twórca "Swiecznikó w
Chrześcijaństwa' " nie zapomniał wznieść
toastu na cześć swego brata po sztuce,
wielkiegcl Matejki, i przyrzekł warszawianom, iż nietylko jako człowiek, ale i jako artysta, pamiętać o nich będzie. J akby wróżbą szczęśliwą, że to przyrzeczeRedaktor i wydawca A. Porcbski.
me się spełni, jest ta okoliczność, iż pM tno "Sprzedaz amuletów" jUl. znalazło
nabywcę w Warszawie i nie opuści jej
Następujące sprawy sądzone będą
ku wieHdej ucietize mieszkańców, którzy w sąrlzie ol\fęgowym petrokowskim, w wynadto marzą o zakupieniu "Swieczników dziale kryminalnym:
Chrześcijaństwa" zbiorvwemi silami.
w dniu 25 maja (O czeru-ca).
1) p-ko włościaninowi Maciejou-i Drosowi, oskarJakże
słodko pomyśleć, że nareszcie
o g Ha 'towną kradzież.
zaczyna się w lias wyrabiać poszanowa- żonemu
2) p-ko włościani uowi G'otlibo1,.,Ż F2gemu, onie dla tych, którzy wśród nas Zl"odzeni, skarżonemu o kradzież.
3) p-ko wlośeianinowi Józejowz' RedzY7lowi, owyrośli na tytanów myśli i v/yobraźnij
że pot~żne te duchy nie potrzebujll się skarżonemu o kradz;eż.
4) p..ko mieszczaninowi Icykowi Dziganowi, osk.
dobijać uznania i sławy u obcych, bo)m o usiłowanie kradzieży.
dano 7.akosztować lIajdroższej 1m·ha rozIV dniu 26 maja (7 czeru·ca).
1) p-ko włościaninowi Maciejowi Załodze, osk
koszy-poklasku i zachwytu ziomków.

o zobelżenie cZyllne mieszczanina Sztamy Gliicksmana.
2) p' ko włościallinowi Ignacemu Bednarczykowi,
oskar. o pobicie mieszczanina Michała lioprou'skiego.
WIadomości
3) p-ko mieszczaninowi Wojciechowi Sohczyń
skicnllb, oskar. o samowIadność .
4) p-ko mieszezanom Idetowi i Lejbie PiotrkowJak sobie dziatwa mdzila. Opowiadanie skim,
"Ty godnik powszechny" zamieścq ozdoosk. o pobicie Chai1na Piotrkowskiego.
D) p-ko mieszczallinowi Ludwikowi Krugerowi,
biony emblematnmi miasta Warszawy liuuczające dla czytelników od lat 9 -::'3
Warszą.wa osk. o samow laullość.
wiersz, p. t. "Dziecię wieku-z piosenek Anastazyi 1Jzieduszyckiej. 6) p' ko mieszcz!lnom: Aleksand1:owi fhahowskie1877
r.
'jrojdena". Wiersz ten tal!: jest ślicznie
W
dziełku tem p. Dzieduszycka miała m~~, AteAsand1'otci L"ngC1ln~, J~~li)anou;i RumskienapIsany, taki z niego wieje duc-h rodzimu i Piotrou'i G'rabott'skicmu, oskarżonym o satrudne zadanie do rozwiązania, chodziło mowładność.
my, nasz, że nie możemy się powstrzymać
bowiem z jednej strony o to} aby książ·
7) p-ko mieszczaninowi G'dali Hammerou'i, osk.
od przytoczenia chuć paru z niego uka podana dzieeiom, mieściła w sobie do- o samowładność.
stępów:
8) p-ko włościanom lVojciechowi i Balbinie Zastępne dla nich wiadomości naukowe, z
tęskim, osk. o obelgi czynna.
Hej! Warszawo, grodzie stary,
drugiej o to, aby te wiadomości były u1V dniu 31 ma/a (12 caerwca).
Z starszej \Yisły wstęgą wód,
jęte w formę o~ywioną i zarazem dostęp
1 p-ko wło'cianom; Janowi Orłowskie'lllu, FetiZ wieżą zamku, z krzyr.em Fary,
ną dla młodego umysłu.
Pomimo swej ksowi Rucie, SZy'lllonowi Zaltpie i Stallisla1f.·owi
Z twoim ludem starych cnót,
trudności,
autorka bardzo szczęśliwie u- ŁusZCZlj?lskiemu, oraz mieszczanom: Be1'kowi ZóUemu, Jcko'ICi Ja.bi011skiemu v. Biczou'i i Leu'ii
Ja cię kocham tak klejnocie,
miała połączyć naukowe zagadnienia, z Btachmanowcj oskarzonym o kradzież.

*

*

PLisa:C.

biblijogral'lczne.

*

Że wyparty z twoich stron,

pełneml interesu opowiadaniami
młodziutkich ot;óbek bohaterów,

przygód
tak, że
całość przenika jedna myśl, jedna prawda
i cel, którym jest zaszczepienie w sercach
dziatwy zdrowych poglądów na wzajemne
stosunki maJĄtkowe i społeczne jednych
ludzi do drug'ich; staranie o to, aby mło
dziez zastanawiała się nad swem położe
niem w tO'~arzystwie ludzkiem czyli spoalbo:
łeczeństwie:
a pojąwszy należycie co to
Kniaź na Proś nie, graf na Wieprzu
jest obowiązek, umiała iipełniać go bez
Kasztelanko, przodki twe,
szemrania, dobrowolnie i samodzielnie.
:Moim ojcem l..landlau pieprzu,Co się tyczy naukowych zagadnień, o
~ądź mi żonką-chcbsz r:zy nie'(
jakich mowa, to autorka głównie chciała
Zechcesz, rodu gardząc pychą,
wpoić w umysł dzieci te proste, ale zaWesehska gotuj fest,
razem podstawowe zasady i prawdy, któA. nie zechcesz-pal cię licho,
re są niezbędne, gdy chodzi o zrozumieJeszczeć innych tysiąc jest.
nie stosunków społecznych, uwydatnienie
to dziecię wieku nie straciło pnecież wia- w umyśle różnic istniejących między je·
dną a drugą warstwą społeczeństwa, pory przod~ow, bo 'powIada:
jęcie pracy i jej cęJu, równie jak wartoChoć się czasem pOot przełamie,
ŚCl pieniędZy, znaczenie kapitału i t. p.
Prawdę skusi głowa zła,
Aby odpowiedzieć temu założeniu, p_
Lecz mech sercem nikt nie skłamie,
Dzieduszycka za. punkt wyjścia w opol\ażdy czuje tak jak ja.
wiadaniu awojem, wybrała taki zbieg oko·
A poczci\\ y prz) znasz człeku,
liczności, który dzieci wychowane w doZe nie zmamlał Boży siew .•..
sta.tkach, naraz wy kolaja z dotychczasoŹe zaś choć ci~żko, to mina zawsze gęsta i wych warunków życia, zostawiając je bez
najlepIej
majątku. Z tego snują się dalsze wypadki, które znowu nasuwają rozmaite za.... w mazura dzi81shiej parzę
gadnienia naukowe l i te autorka stara się I
AtzelSać ognia całą I,OC.
:e,.. ..,..I,OaBOJellO ll,ell:i JJ.l0lO.
i tęsknOCIe •.. ,
Ale wnet, chcąc się opamiętar, mówi:
Ale skąd ten czuły ton?
O miłości gŁupstwo plecie,
Głupstwu żalu nuci śpiew;
Jam ci, jam ci wieku dZleCię'}b·
Jam Warszawy kość i krew. IB.
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są

do nabycia

W księgarni

L.

Chodźki

w Petrokowie.
Z powodu wyjazdu jest d ,~ sprzedania fortepian rr.achoniowy w dobrym
stanie, o 6ł oktawach, z silnym gloWiadomo!Ść w księgarni L. Chodź)\;-3)
Ułody
ośmiu ldas

ezlo IV iek, po ukończelli n
giillnazyjalnych, pragnie
na czas wakacyjuy zająć się przygotowaniem chłopców do szkól. Wiadomość w l'e(3-1)
dakcyi TlJgoclllia.

Uczeń aptekarski
znajdzie pomieozczenio na prowincyi. Wiadomość
w aptece M. Czyźewicza w Petrokowie.
(3-1)

Nauczycielka Muzyki
posiadająra

patent z konserwatoryjum warszawskiego, uczennica Janothy, pragnie ndzielać lekcy je
na god~iny w domach prywatnych i w wlasnćm
mieszkaniu. Wiadomość w hotelu Wileńskim u numerowego.
(3 - 1)

S::KŁ.A.:D

MateryjaI6w Aptecznych
w Petrokowie.
Otrzymal Wody Mineralne Naturalne wprost ze
źródeJ i takowe .sprzedaje po cenach umiarkowanych.
Nadto tenże SUad powiększył świeżo zapasy
materyjalów aptecznych, preparatów chemicznych,
farb malarskich i farbiarskich i olejków eterycznych, - a tal,że ma zaszczyt polecić: Oliu-ę najlepszą nicejsllą, Oliwę do maszyn i palenia,
Benzinę,- UltTa?llarinę do bielizny, Fa.1·bki,K1'ochmale w r6żuycb gatunkacb,- Glans do bielizny, -- Smarozdelta do osi i tryb6w, - P1'oszek
azYiatlJcki na ' wygubienie robactwa domowego, P1'oszek do czyszczenia metalów,- Masy woskowe
do zaprawiąnia. podJóg, - Perfumy, - SlIropy,Octll we w,zelkich gatunkach, - Sót stolową chemicznie ezystą,-Musztarcly i Nasiona.
(3 - 21

rz:

~

200 korcy "a.ulR lasu"ane~
o btan:go (11 lat mającego),

.

jest do sprzedania. Wiadomość powziąć można u
stróża domu W. Jakubowskiego ulica 1\'Ioskiewska
(Bykowskie.Przedmieście) Nr. 20.
(3-2)
~

-

.

miastami
Włok

14,

Jest do sprzedania

lU,\"I\'fER ZIElUSIU

w powiecie lodzkim. między
Łodzią, Pabijanicami i Petrokowem,gleba i ląki dobre, budowle \vszystkie mu-

rowane nowe gontem kryte. \\' Jośriaui", rozkolonizowaai, s!użebnośti żadnych.- Wiadomość w Redakcyi lub u b. Hejenta Sierakowskiego w Petrokowie
Nr. 4 w Rynku.
(5-2)
ł§F ~

Jest do wyrajęcia S Ił.. L E P na
pier '" szorzędnej ulicy Petersburgskiej
(h.aliskHiJ); wiadomość w domu W.Jeziorańskiego
na 1-em piętrze, u nauczyciela gimnazyjnm.
(3 2)

libr fiW

_~=:::-:====--::~==:::-~:::::::=:

Z powodu zwijającego się gospodar- ~::darstwa w majątku ~lierzyn pod Hoz- ~===!!
przą, są do sprzedania iuwelURI'ze żyne
i Inal·t" e, naczynia górzellliane i kufy na Gkowitę lUD piwo.
\3-- 3)

na giełdzie warszawskiej
w dniu 2 czerwca

1'.
W

Rodzaj papierów
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WODY MINERALNE

b.

r. l k.
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eego
kupontl
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r.1 k. r.1 k.

Niżej

Listy zasta.wne:

seryi I za,. 100 n. większe 97 25 - 2 2~ - - } f 78
'
Ił II
"
male .. 9725 - - 225
nowe z r. 1869 większo
93 3U 93 - - 85 - - }922'
~
...
H
"małe .. ... 931592 Rli - 75
m. Warsz. ser. l za 100 r. 85 6. 85 35 - 25
}8D
84 70 84 40 - 4U
4
li
IJ
II
"
0·h r
m. Łodzi
"
Listy llkwldaeyjne większe 82 - 81 70 l 55 - ~
11
"male .. 81 80 SI 50 1 36
półimpcryj.ly ••..••••.
775 771- 6 - -

}1'

DUkaty ••

. ••••••••

naturalne, tegorocznego czerpania, jak rÓwnież
Szlamy i Ługi do kąpieli uż)'wane, nadeszły do
apteki wI. Hozmarynowsklego w Petrokowie.
(3-3)

--4-----

Za talary pruskie
Za marki niemieckie .••.. -47-46- 1 - Za reńskie austryjackie ... -74-74- 4 - -

bór GO'.·On' 'I.'(:;11 Iłl EHLl podług najnowsL.ych fasolIów. a mianowicie. gRI'lIituI'Y IIIRclaUlliuuc i u .. ze~"uu· e,ryp
sem lub adaruaszkiem pokryte; - IÓŻkR, kuI .. ody, ~Zl~",', szafki do bielizny. uIIl'·ftolnie,-a także IIlołer"~e wfosioru.
lub innymi materyjalalI i wyścielane i t· p,
~
ZnajdUją się uii gotowe łrulIlu,·
~ metalowe i drewniane, obite aksamitem lub lakielowane.
,,~z,.l!!iłkO IJU cenl\cla IlRder ul ... a.· ... o .."'Ru,.cb.

J. KROTF ALD.

(12-3)

Weksle:

Berlin za 300 marek •.•
Londyn za 1 f. ster•.• ,
Paryż za 300 fr .. .• _ .
Wiedeń za 150 reń . ' ,

rs. 139 kop.
"
9 "
" 113 "
" 111 "

20.
41j.
10.
15.

Na. wszyEtkich za.tem gitldach kurs pićnię
dzy w stosunkr, do naszej waluty, ciąglej podwyżce podlC(!;3, mimo to }lapiery haJowe podll~osl~iLzlJacznie,

podpisany ma zaszczyt

!i~[H1i)}1 fa za'Y~adomić Szanowllą Publicz5~}j1.'il1D1li.l1.'il(j nosc, II:: pOSiada zna~zny wy-

Zadanie konikowe, gdzie w niektórych
numerach zamiast CJ winno było być w,
lozwiązała pierWHza p. l1'zcińska z Cisowy i nast~plJle nadesłał rozwiązanie p •• 7

Jackowski.

W drukarni li. .Bekhatowskie

'0

w Piotrkowie.

