Petroków, d. 17 (29) maja 18tH f.

Rok IX.

Nr. 22.

Prenumerata w miejscu.
.

rocznie. .
p Mrocznie.
nvartalnie.

. •
z

kwartalnie

za 1 razowe po kop. 6 za wiersz 1'etita lub za jego miejsce (30 lit.).
za 2 za 7 -

przesyłkl!:

roclnie.
półrocznie.

Cena ogłoszeń.

rs. 3 kop.
rs. 1 kop. 50
rs. - kop. 75

4 kop. 40
. • . rs. 2 kop. 20
. . . rs. 1 kop. 10
.

.
.

u

ekspedycyja

II
głÓWft3,

każ d ą

~o

kop. 4 za wiersz.

;)

"

na pierwszej stronicy po·
dwójna.

domu W-go MiCbeISO-\ Prenumerat!! przyj~l1Uj~

W

na obok Magistratu. - Ogłoszenia przyjmują: Redakcyja, - obiedwie księrrarnie w Petrokowie -oraz po za granicami guberni petro< : > ,
kowskiej wyłącznie agentura "Rajchman i Frendler" w Warszawie.
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ogłoszeń

Cena

Za odnosz}uie do domu kwartalnie
kop. 10

Biuro Redakcyi

6 ra70we

10

w

I ww
w

ReKlamy po 10 kop. za wiersz.
Cena

pojedyńczego

numeru kop. 7 i pól.

w Petrokowie: Biuro ~adakcyi; obie księgarnie--:-i dem zlecen
komisowo-rollllczy p. Ohotlwwsklego; kSIęg'. Kohna w OEęstochowJe, oraz:
Ozęstochowie IV. ZieliJiski.
w Lasku
W. Józef Pniewski.
Będzi?ie
" Jauiszew~ki Stan.
w I,odzi
., Jalliszewsk! Leopold.
BrzezlBach
"Szololvsln Teodor.
w Radomsku
"Ruszkowsln Erazm.
Dąbrowie
"Hlasko Antoni.
w Rawie
., Leszczyński Klemens.
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Ni e d z i e I ę, w r Ci z z oddzi eI n ym s t a ł ym Do da t k i e m P o Wi eś ci o Wym.

wolają, aby byłn. postępowa, a z drugiej
Za granicą każde stronnictwo, każda
strony sza,nowala tradycyję, by nie nuclziłl~ ale pl'owincyja i okręg, mają swój organ. Nie
uczą.c, zabawiata ; ponad to wszystko gó- znaczy to jednak tylko tyle, że ludzie doń
ANTONINY DĄBROWSKIEJ ruje żądanie: więcej życia, mniej oderwanej należący organ ten prenumerują, lub dateoryi, mniej studyjów nad literaturą, wię- tkami wspierają. Jest on jednocześnie wyw Petl'okowie
w d"mu W-go Goleńskiego przy ulicy Petersburskiej cej ba(~all ::lad różnorodnemi przejawami razem opinii całego stronnictw:!. lub pewWołają, abyśmy wsłu- nej grupy geograficznie związanych jedno(Kaliskiej) wprost gmachu Pocztowego, życi:~ !'poiecznego.
przygotowała znaczny zapas Kwiatów na obecny se- chi wali się więcej w tętna jego i więcej o stek, przedstawia nietylko wypadkową ich
zon, pO cenach bardzo umiarkowa- nim (l:-rwuli wiadomości. łV szystko po części przekonań, ale sumę różnorodnych spostrzenych.
(3-2)
słusznie. Nikt nie zaprzeczy, iż godziłoby się, Żerl, myśli tej grupy.
~~~CłC'~tQł.eJ~~łQ.tQlł~H~fg,)~
żeby prasa peryjoclyczna tygodniowa i coIstnieje skutkiem tego pomiędzy orga~ :E"'a"bryka Stolarska § dzienna, nosząca zwykle szumnie nazwę nem i stronnictwem albo prowincyją. kra"społecznym sprawom poświęconej", bardziej ju, pewna spójnia duchowa. Wszystk.o przez
"RODZINA"
te sprawy społeczne uwzględniała. Kto je- jednostki obserwowane, odczute, projektow Petl'okowie.
~ dnak winien, że tak nie jest i, czy wyłącz- wane, byw'a zaraz przy pomocy organu praPoleca gotowe Iłleble z nlljlepBzych ma- ~ nie wina leży po stronie przedstawicieli sy komunikowane innym i poddawane dy~ teryjałów wyrobione, oraz gal'nituI'Y
prasy, redakcyj i literackiego świata? Cq skusyi w szerszem kole. U nas tego nieX pO I·S. 170.
1\ znacznej części tej winy nie możnaby zło- ma.
"
Przyjmuje wszelkie zamómenia meblowe !t
Wieleż razy zdan:y nam się spostrzedz
§ i budowlane.
(0-12) Q żyć na tak u nas powszechną. wadę opu~tQtł~.~łOIłOtte4 ..et~tteł~~łOĄ tel~~ szczania rąk, gdy idzie o podniesienie glo- w życiu codziennem jakiś fakt, ktÓl'Y gosu w kwestyj ach dotyczących dobra ogól- dziloby s:ę podnieść publicznie, jakąś myśl
nego? Gdzieindziej większa panuje spój- i projekt, który trzebaby przedyskutować,
nia między czytc1Bikami i prasą.. Nie chce- jakieś czyny, które potępić, inne, które urny tu m~wi~ o ~:tel'yjaln~m popal"ci~, :n.le pamiętnić by należało. Pl'asa rozbierając
Nic zwyklejszego u nas nad narzekania ? uostarcz.anll~ ol:"",a~om pr~sy s~ost1zezen wobec szerszego koła czytelników te rzena brak żywotności w prasie peryjouycznej. 1 uwag z faktow ZyCHl coduennego cZElrpa-j czy, stworzyłaby niejako pole wzajemnej
wymiany myśli, stałaby się prawdziwym
Wymagania stawiane tej ostatniej są liczne: nych.
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llMEK SZCZĘŚCIA
Nowella francuzka Eugenijusza Blairat.
Tłomaczenie
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W o'''"ym czasie, kiedy biegnąc brzegiem
rzeki, wracałem ze szkoły w podartem ubraniu, z palcami poplamionemi atramentem, i ze śladami powideł na całej twarzy,
równie jak w owych szczęśliwych chwilach,
gdym przebywał most w Awinionie, dą
żąP.. na wakacyje, czułem zawsze nieprzezwyciężony pociąg i szczególne przywiąza
nia do Rodanu. Zamieszkiwaliśmy wówczas mały domek z czerwonej cegły, otoczony kępą. tarni i leszczyny, z po za której zaledwie szyfrowy dach jego widać było. W odległości kilkudziesięciu kroków,
płyną.ł Rodan, wielka rzeka, której nurty
szare mruczały wiecznie głuchym. tajemniczym jękiem.
Bez wątpienia, w sercu mojem, pierwsze
miejsce po rodzicach, zajmowah\ ta uroCza
rzeka. Małem jeszcze będą.c dzieckiem,
przychodziłem nad jej hzegi, siadałem na
piasku i słuchałem szmeru mego przyjaciela, który niezrozumiały wprawdzie dla. mnie,
tak mnie jednak pociągał, że nieraz opuszczalem dla niego nnjweselszą. partyję
obręczy lub piłki. Zdawalo mi się, jakoby te grozby odpowiadały potrzebie dziecięcej mojej duszy; czułem, j::l,k pod wpły
wem tej wzniosłej samotności, umysł mój
potężniał, tu jedynie przeczuwają.c wielkie,
a nieznane sobie światy. Nieco później,
inaczej wytłomaczyłem sobie owe skargi
ukochanej rzeki. Uczyłem się wówczas historyi ś!'enniowlrc7nf'i, t0i ('IH10Wllf'i (' ]10_.
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wieści,
rytej wkolo mnie kamiennemi samą, zawsze toczącą po kamieniach swe
zgloskami, i pomyślałem sobie, że Rodan smutne skargi. Miałem właśnie spocząć
jęczy żalem, nad zagładą owych starych pod ulubionem drzewem i puścić wodze
zamczysk, które z wysokości skał, dumnie marzeniu, do jakiego mnie widok tej wielI >lig w jego nurtach przeglądały; owych dam, kiej przestrzeni wody usposabia]", gdy dwie
które w długich herbownych szatach, prze- małe rączki otoczyły moją szyję, a głośny
, biegały jej brzegi na czarnych rumakach; poc~~łunek sprowadził natychmiast do rzei tych zbrojnych rycerzy, i tych licznych czywistości rozbujałą wyobraźnię.
pielgrzymów, którzy tu przychodzili z moA j3?
dłitwą i z darami dla Papieży. Wszystkie
- To ty J oasiu!-zawołałem.
te dawne wspomnienia, jakby cudowne ja- Tak, panie, ja to jestem. Schowana
kieś widzenia, przesuwały sig w mej w)'o- za. krzeslem czekałam, byś poszukał swej
braźni. Widziałem wojska krzyżowców, ze małej kuzynki, a tyś nawet nie zapytał,
sztandarami na czele, ciągnące ku północy, czy ona żyje. Zawstydzona więc i zmieturnieje w zamkniętych szrankach, miłość s)';ana, wymknęłam się z mojej kryjówki.
rycerską i wieczne zatargi baronów. I za- I Czemn gniewasz się na mnie? Czy ci w czem
tapiając się myślą. w tej wzniosłej poezyi, zawiniłam?
jaką w istocie czerpałem z ożywczych proBiedna Joasia! tak jest, zapomniałem o
mieni słońca Prowancyi, Ilzczerze ubolewa- mojej małej kuzynce, a przecież B6g sam
łem nad losem tej rzeki, na której jedynie wie, jak dobrze bawiliśmy się razem, jak
nędzne statki wyładowane kamienia.mi, za- zrywaliśmy zielone jabłka w ogrodzie. jak
stępowały dziś miejsce bogatych łodzi pa- tłukli zegary, brodzili w błocie łowiąc rapiezkich, i któr3 dziś zraszała tak spokojną ki, jak wreszcie, gdy Mal'yjanna kucharchoć żyzną. okolicę.
k:l. nie patrzała, wyciągali smażą,ce się p!!W końcu przywiązanie moje do Roda.- I czJ!ti z patelni, krzycząc przy tern z bólu,
nu stalo się namiętnością. 1V szkołach, pod- oparzywszy sobie palce. Ale wszystkie te
czas zimowych wieczorów, lu b długich i miłe wspomnienia, zaginęły w zamęcie ża
nudnych godzin nauki, prży smutnem świe- łośnych marzeń historycznych.
tle gazu, zamykałem oczy, i myśli moje
Całując ją serdecznie, prosiłem o przewkraczały natychmiast na drogę zwykłych baczenie. Uśmiech rozjaśnił jej twarzyczmarzeń. I znów widziałem lazur niebu, i kę; j::l. przeciwnie, stałem się bardzo posmukle topole i zamki w ruinach-a dalej, ważny. Ten pocałunek wzruszył mnie do
dalej ukochaną rzekę, w której zachodzą- żywego. Nie byłem już dzieck.iem, miace słońce topiło swe krwawe pt'omienie.
łem rok szesnasty. Od ostatnich wakacyj
To też w szczęśliwej owej epoce, w której przybył mi rok życia, byłem już skończo
otrzymałem pierwszą w mem żyeiu nagro- nym mężczyzną, nie zdając sobie z tego
dę, z radością ujrzałem nasz mały domek. sprawy. Miałem blond włosy ro.zdzielone
Dumny, witałem i całowałem czule wzru- na boku, jak nosił mój ojciec, barczyste
3zonll rodzinę: lecz wyrwałem się prędko ramiona, duże ręce, a czasem nawet zdaz objęć rodziców, by zaraz powitać także rzylo mi się schwycić paznogciem włosek
i Ilko('hRnn l·7.eke. Zni11azlem jn. zawsze tę wąsów w samym hciku wargi.
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wyrazem opinii publicznej i mogłaby wyprawdziwe potrzeby spoleczeństwa. Tego to wszystkiego niestety prasie
naszej brak. Niet"az przemawiala ona do
czytelników z prośbą udzielania wiadomości o faktach życia <,połecznego, lecz l'u.uJw z dobrym rezultatam. Pamir;.tamy, jak
"Tygodnik Illustrowany" przez długi cią.g
czasu dopominał się wcią.ż w ten sposób o
materyjały do "Kroniki tygodniowej ... )) podobno także bezskutecznie! Jakaś korespondencyja bbda i wodnista, jakiś neh?log podejrzanej wiarogodn.ości-oto prawIe
wszystko co u nas dziennik może zyskać
od czytelników. Czyż możm\ się tu potem
dziwić, jeśli widzimy numery puste? .. Z3.pcłni one są. one zwykle, ale, niestety, zapełnione teoryją i studyjami oderw~memi nad literaturą, powieściami i poezyją. Czytelnicy wynaleźli dlatego objawu godną. nazwę:
pustek li} gazetach, bo-nie znajdują tam tego, czego szukają: faktów z życia i myśli
żywotn:ch. Lecz ogół winien pamiętać, że
redakcyja, złożona z ludzi zamieszkałych
w jednem miejscu i zajętych, jak to u nas
zwykl!' bywa, pracą. więcej książkową, nie
jest ,"stanie z głębi swego gabinetu podawac ogółowi, bez wspó1'udziału jego, w~adomości z k[tżdej okolicy i o kn.żdym obJawie żrcia społecznego. Prasa naszn. jeszcze
nie doszl[t do tego stanu materyjalnego rozwoju, przy którym można utrzymywać wo:
jażuj~cych reporterów, opłacanych grubo, l
dodajmy, niezupelnie odpowiadają.eych celowi, jako niedosyć obeznanych i zżytycl~
z miejscowością. Dlatego to u nas stałe l
ciągłe zasycanie redakcyj przez czytelników lllateryjałem, może jedynie odp~w~e:
dzieć potrzebom. Wszystko to szczegolmeJ
odnosi się do prasy prowincyjonalnej.
W imię tych potrzeb zwracamy. się do
czytelników z prośbą o l.l0dawame nam
wszelkich wiadomości, odnoszących się do
życi:t społecznego i mogących w czemkolwiek zainteresować ogól'. Nie idzie tu o
stylowe obrobienie; to ostatnie będzie !.'zeczą redakcyi. Proste zanotowanie faktu z
z poręczeniem za wiarogodność, b~dzie wy-

E

N.

czynienilt potrzebom miejscowym.
"Dotykając nn.jżywotniejszych miejscowych potrzeb wszystkich warstw społe
czeustwa- powiada Gyl'kulal'z--i mają.c n::t
celu możebne tym potrzebom zadość uczynienie , ministeryjum oświaty narodowej,
mniej niż każdy inny rZlj.dowy organ, powinnoby zamykać się, w biurokratyzmie;
przeciwnie, obowiązkiem jego jest wsłuchi
wać się w społeczne potrzeby z[t pośredni
ctwem pmwomocnych przedstawicieli społeczeństwa".
Traktując

I

- Wracajmy do domu. Jutro ci odpowiem, dziś nie mogę.
Ty się gniewasz na mnie; ja to wiz siebie.

Nazajutrz I'potkałem Joasię w ogrodzie.
na głowie duży biały kapelusz, który osłaniaj!!c górną część twarzy, zostawiał widocznemi d!'obne usteczka i białą.
okrą.glą bródkę, ocieniając ezarne oczy, które, pierwszy raz to zauważyłem, były pię
kne, patrzące szezerze, lubo smutnie.
- Czy dziś pozwolisz towarzyszyć sobie? - spytah, kłaniaj!!e się ceremonijal.
nie.
Zmięszałem się usłyszawszy to zapytanie;
obawiałem się, aby znó'" pocnłunkiem nie
przerwała moich poetycznych marzeń.
- Pozwól, proszę cię - nfLlegala - dziś
tnk. pięknie.
U stą.piłem.
W f!.zka ścieżka po za domem prowadziła ku rzece; niepostrzeżeni więc znaleźli
śmy się nad brzegiem Rodanu, gdzie zatrzymawszy 3ię na chwilę, podziwialiśmy

Miała

I

Cyrkularz p. Ministra oświaty. W Nr.
99-m "GOllca urzędowego" podany jest cyr~
kularz barona Nokolai, świeżo zanominowanego ministra oświaty. Pan, minister
przedewszystkiem zwraca się do pp. kuratorów okręgów naukowych i '" nich chce
znaleźć pomoc nietylko w wykonaniu przepisów prawa, lecz w śledzeniu i zadość u-

Powstałem.

A, tak-odpowiedziałem.
odszedłem niezadowolony

Z

WIADOMOSCI BIEŻĄCE.

J oaRia mialn. lat trzynaście.
- Dlaczego ty tak bardzo lubisz Rodan? - znpytała, wspierając się na mojem
ramieniu.
- Ach r Rodan! - zawolałem - Rodan!
Prędkim ruchem ręki wskaz:1łem jej całą przestrzel!; bylem jednakże mocno zmieszany, czułem łagodny jej oddech na wargach, a zadrżałem silnie, gdy ręką. objęła
mnie za szyję.
- Wytłomacz mi to-nalegała.

I

D

starczają.cem. Na takich materyjałach oparci, będziemy wstanie nadać więcej żywot
noś ci pismu, unikną.ć numer6w pl~stych i stać
się prawdziwym wyrazem opinii i potrzeb miejscowych.

kazywać

dzę·

Y

~

22

winna być oddzieloną. chińskim murem~
lecz przeciwnie, konieczna jest wspó~noś6
pomiędzy społeczeństw"em, a szkołą. Zycie
szkoły powinno być przystępnem dla oka sporecznego: O ile szkoła będzie prawidłowszą,
o tyle więcej w niej będzie panowa! żywy
duch a nie martwa forma, o tyle więcej
szkoła będzie poważaną. i lubioną".
W częś..:i cyrkularza, mówią.ccj o niż
szych zajdadach naukowych, czytamy:
"W celu wspólnego dzi~bnia rządu i
miejscowych przedstawicieli, wytworzone
są rady Elzkolne. Ich znaczenie i prawo powinny być szanowane. Dyrektorowie i inspektorowie szkól ludowych powinni być narzę
dziami l'zą,do wej troskliwości, a m'e og9'aniCZel~
i ścieśm:e?L dzia lalności społ'ecznej. Tę ostatni!!.
to jest społeczną dzialalność, powinni oni sza?1ować i do niej zao7u~cać. U prawomocnieni przedstawiciele społecznych wymacrai!
' k rowmeż
,.
'
Ja
zal'zą, d zaJąc),
funduszami '"spo-~
łecznemi '~ zahesie wychowania publicznego, maJą. prawo od przedstawicieli
?'ządow:ljch oczekiwać poszanou:ania, współczu
cia i pomocy. Wizelki czas stracony na nieporozumienia, będzie czasem straconym dla
ogólnych korzyści, dla dobra ogólnego. Jest

przeto pożą.danem, B,żeby dyrektorowie i
inspektorowie szkół ludowych, spełniając
swoje obowiązki, przejęci hyli uczuciem, iZ

o średnich zakładach nauko- oni służą, a nie rozkazują spol'eczn~j spmwie.
wych cyrkulat·z mówi:
Dlatego na wybór tych osab winn:t być zwró"Szkoła nie, powinna rozluźniać węzłów coną szczególna uwaga. OJ ich doświad
pomiędzy uczniem a rodziną, lecz rozniecając
czenia, od ich chw'aJ..teru, od przekonania,
miłQść ku sobie, jednocześnie też ZJowinna
że oni są oddani aprawie dobra ogólnego,
podtrzymywać milosć dla gniazda 1'odzinnego;
będzie z~tleżab ,vartość ich zasług, zdobyz tego to powodu, o ile ściślejszy będzie cze ich działalności. Kontrolując i kierując
pomiędzy szkołą. a rodziną związek, o t yw ludowych r:zkólkach wykładem, dyrektole ten związek będzie lepszym; naczelnicy rowie i im:pektol'owie obowiązani są zwraźakladów, nauczyciele i gospodarze klasocać szczególną UWttgę na to, iż wychowawi, l)owinni uwzględniać ze współczuciem nie ludu w zasatlach rclip;ii - jest gł6w
wszystkie wymagania rodziców, jeśli to nem zadaniem i probierezem k~l.mieniem
nie będzie ze szkodą szkolnego porządku. ludowej szkoly... "
Przy takim stosunku nie pozbawionym przychylności dla rodziny, szkoła i nn, tę ostat- \ Wystawa dzieł sztuki otwartą już zonią może wywierać wpŁyw korzystny. Nie stała we czwartek, w obecności p. Naczelpotrzeba okazywać słabości - lecz wspó1- nika Gubernii. łV dniu tym zwiedziło ttl.czuć. Szkoła od spoleczeństwa nie po- kową 101 osób; dochód z rozprzedaży biwidok, jaki

się

oczom naszym przedsb- czasu tlo czasu lekki tylko wiaterek poruszał ciC11szemi drzewami, ploszQ;c studa srok
W schodzące słońce ogniste promienie i kosów, które uciekały przed nami z pl'ze~
światła rzucało nto Awinion.
Nto tem tle raźliwym krzykiem i piskiem. Tu i owjasno różowe m, wspaniale odbijtoły się wie- dzie przedzierały się strumienie światła.
że i dzwonnica papiezkiego zamku; miasto
Nic wiem prawdziwie dlaczego, widok
cn.le jakby blaskiem pożaru oblane; odbija- budzącego s,ię lasu tak silnie wzruszył mojq.ce się w szybach kościelnych okien pro- je serce. Swiat pragnie!l moich zmamienie słońca, błyszczaly jaskrawym o- lał nagle. Uczułem jakiś słodki cięzar w
gniem. Nad równiną., wznosił się od ziemi piersi. J ousia patrzal'a mi w oczy: ona ródo nieba hymn wielki, uroczysty; jakiś wnież podobnym w tej chwili ulegała wraszmer nieokreślony, jakby tchnienie odra- żeniom. Ujęła obie moje ręce, ukazują,c
dzajq.ce naturę. Po nad kępami drzew u- swą prześliczną główkę. PrzycisD::j,łem ją.
nosiła się mgła przezroczysta-dalej, w ró- do piersi i dIugo tak trzymałem. Ona jeżowem świetle słońc[t widniały góry, a na dnak, oblana rumiellcem, wysunęł[t się z obnich białe chaty, a jeszcze dale- wznosił jęć moich.
- Tl'ochg tu chłodno-wyrzekła.
się poważnie szczyt góry Veutaux, wiecznemi śniegami pokryty.
Opuściliśmy ścieżynę, na której kosy gwi- Ach! jak: tu pięknie-powtarzała WClą.Z zdały w najlepsze i, wróciwszy na n-ybl'zeże, udaliśmy się wzdłuż rzeki.
Joasia.
Weszliśmy na żwirową (h'ogę, by lepiej
Szliśmy tak blizko godzinę; nigdy dotąd
widzieć; co chwila nowy krajobraz rozta- nie zapuściłem się tak daleko; rozglądałem
czał się przed naszemi oczami; światła co- się też kolo siebie-'gdy wtem Joasia weraz przybywało. Joasia ze szczególnem za- sołym prawie tonem zawołał'a:
- Zabłą.dziliśmy,
,
jęciem patrzała jak stopniowo ciemności
- Bynajmniej, patrz! oto Miemart,
ustępowały miejsca światłu; oczarowała ją
potęga słońca, tego bóstwa Prowancyi.
Mićmart, jest to wyspa utworzona przez
- Pójdźmy teraz do lasu-rzekłem.
załamanie się w tem miejscu Rodanu, a
I wzi.ą.wszy ją za rękę, poprowadziłem której zaledwie wierzchołki drzew z domu
przez szpaler drżącej wciąż osiny, po wąz naszego widać 1:.y1o. Dla nas, a w szczekiej ścieżce usIanej murawą.; krzyżuj!!ce się gólności dla mnie, była to wyspa tajemnikonary drzew, tworzyły nad głowami na- cza; ileż to razy wyobraźnia moja sięgała
szemi naturalne sklepienie.
po za ten szaniec z zieleni, chcąc za nim
- Ach! jak tu uroczo - zawołała Joa- dopatrzyć ruiny jakiego zamczysk:1, w kt6.
sia-j:tk tu blogo~
rego WIeżach jęczą. czal'ow'nicc, lub owych
I zbliżyła się ku mnie.
jezior, na które skrzydło nocy rzuca tajeTu nie ol.śniewaJąca przed chwilą jas- mniczą zaełonę.
ność, lecz przeciwnie, tajemnicze panowalo
(dok. nast.)
półświatło; drożyna nasza szła prosto; na
lewo, między drzewami, rnigaht niebieska
smuga Rodanu; trawa perliła się rosą.; od
wił.
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letó.w, z naddatkami, wyniósł rs. 36. Dla [ Komu więc nie obca jest miłość bliźnie- mają.cy bardzo donośne ekonomiczno-społeupamiętnienia pierwszej tej w naszem mie- go-prosimy o pomoc!
czne z.naczenie; z artykułu tego okazuje się doście wystawy, zaprowadzono księgę pamią.t. . . .
wodme, czego to można dokonać przy sprzy-

kową., w której zwiedzający wystawę wpisują swe nazwiska.

. ~ Kasy ogn!otrwał~ me zabez~)1eczaJą, p~. jających warunkach i

przy dobrej chęci'

p~eIOW od z.m.szczema przez pozar. . Wł~s- Po upływie lat kilku czynnych w tym kieme przy śW16zym pożarze wPławme, Jek
den z zamożniejszych mieszkm'lców staro- run u zabiegów inteligencyi, włościanie
- Zapotrzebowane dodatkowe w roku bie- zakonnych
posiadał ten mebel- i na nie- Prus zachodnich i vV. Ks. PoznańskieO"o,
żącym wydatki na potrzeby miejskie:
z praktycznych wskazówek, dotyczący"'ch
d
1) Na szkółkę dwuklasową rs. 800. - 2) f~czę~cie nie próżny! Kasa ogniotrwah wycI;egmęta po pożarze ze zgliszcz, okazała gospo arstwa wiejskiego, poczęli korzystać,
Pensyjno dla sekwestrattll'3. rs. 400.-3) Brusię w stanie nieuszkodzonym,- ale niestety i owe wskazówki z wielkie m dla siebie pokowanie zamiejskiej ulicy od kościoła Panzawartość w niej-zniszczona! Bilety bo- wodzeniem przy uprawie roli i w wiejskiem
ny Maryi 1'8.4089 kop. 86. - 4) Na repe- wiem bsnku Cesarstwa, te, które mieściły gospod.arstwie zastosowywać. Nie dość na
racyję drogi bitej do stacyi towarowej i
się w niej w skórzanvrn pus6laresie, spa- tem-rozbudził się nawet ruch w szerszym
zrobienie tamże chodnika rs. 1536 kop. 45,
co razem, z poprzednio zatwierdzonemi wydatkami wyniesie rs. 33,772 kop. 47. A ponieważ przychód obliczony jest na 30,340
rs. 29 kop.,- wypadałoby podnieść z banku 1'8. 3432 kop. 18. Jest jednakże nadzieja, że bieżące przychody ten deficyt pokryją·

- Pożar Pławna. W dawnem miasteczku, a dziś osadzie Plawno, w pow. noworadomskim, dnia 19-9o maja r. b., o godzinie 11-ej z rana, wynikł pożal' ze stodoły Teodora Ligockiego. Zao?zało 274
budynków t~bezpieczonych na rs~ 78400 - i
,~ubezpieczonych budynków 52 o~zac~wa
nych na 1'8. 4,795; oraz ruchomości wcale
nieubezpieczonych na sume rs. 116 625·
.
"
czy1l· że zgorza,ł o razem różnych
budynków
326, a wszelkich str'at poniesiono na 1'5.
200,000.
Pr~y: gaszeniu pożaru zgorzały trzy sikawkI l cztery beczki pożarne,-jedna z powyż~zy?:-:' sikawe~. dost~rczoną. była przez
pobhzkwgo właŚCICiela dobr Konary p. Wo·
loszews kiego.
Po~iosły śmierć przez spalenie się: Sura·BaJln. Szpaltyn lat 45 - i dziewczę 5letnie Ryfka Bajgelman.
311, wyraźnie trzysta jedenaście rodzin
czyli familij, stanowi~cych ludność 2,000
głów, pozostalo bez dachu i straciło wszelkie
mieme 'l'uchome! - wszystko bowiem co tylko w cz~sie ratunku wyniesione było z palą.cych SIę lub zagl'ożonych budynków, strawił na placach ogie!], który tak szybko ob~ął całe :uiasteczko, że rozpocząwszy sig,
Jak wyżej powiedziano, o godzinie 11-ej
pl'ze~ połu~nicm, do godziny 2-ej po połudnIU, to Jest w ~odzin 3, pozostawił już
t!lko .p~lące się ~g,lisze:za~- dlatego to spalIły SIę nawet sIktmkI l beczki użyte do
gaszenia pożaru.
Pomię(~zy innemi spalił się i kościół sta}'y drewmany, z którego jednak zdołano
uratować bardzo ozdobne i kosztowne aparaty,- nowo zaś pobudowany, lecz jeszcze
~iewy:kOIiczony kościół murowany, ocalał
Jedyme tylko przez nader przytomnie zarządzone
podcięcie i ob~lenie l'1liilztOWaIl
go okalających. Spaliła się j murowana synagoga żydowska. J ednem słowem
pławno zf?orzaJo do szczętu! - pozostał~
tylko bOWIem 7, wyraźnie siodm domków
z po(lziurawionemi dachami, na 'końcu od
strony wsi Gidel, i 5, wyraźnie l)ięć ' sto~t

'

Katolicka ludność Pławna oO'ołocona ze
wszystkiego, i nie maj~ca za~ła '" adzie podzi~ć s~ę~ zys.kał~ tymczaso~y pr~ytułek w
sąsledmeJ WSI GIdIe;
żydowska zaś chroni się częścią. po okolicznych wsiach a
częścią, po poblizkich minstach i miaste~z
kach.
.Sąsiedni :vłaśc~ciele ziemscy i obywatele
mIast, pospIeszyh z P?mocQ., już to w produktach w. n~turze.' .Już to w pien.ią,dzaeh,
na za,8[loko.}eme ~aJPlerwszych potrzeb nieszczęslr:vyc~l, to Jest ~a !ltrzymanie życia.
We WSI <!Idbch zaw~ązał sig komitet pod
przewodmctwem posladajq,cecro całkowite
z~tufu.nie miejscowej ludności włościciela
tejże wsi i b. sędziego gminn~O"o p. Juljana Pienią,żka. Do składu komitetu wchodzi
3-c!~ członków chrz:ścijan i 3-ch żydów
z lI.czb1 pogorzelcow.. Komitet ten zajmUJe SIę słusznym rozdZIałem pomiędzy pogorzelców wpływają,cych ofiar.

zakresie: na zebraniach włościanie uczestniczą chętnie; czasami nawet w nich przewodniczą,. Wysłuchawszy na zebraniu w ży
wem słowie wykładu o rozwoju tej lub
owej teoryi, więcej następnie garną się i
do druku, bo lepiej go rozumieją. Pan E.
- O. Leśkiewicz b. kasyjer tutejszego od- Estkowski, podają,cy program pracy około
działu Banku Polskiego, przeniesiony zo- oświaty i podniesienia dobrobytu ludu, rasbI do W Ilrszawy, jako magazynier tegoż dzi udzielać ludowi rad praktycznych o
banku; pelnią.cym czasowo obowiązki ka- tern, "jak najlepiej hodować inwentarz, jak
syjem jest p. Wład. Olendorf, mający pomnażać mierzwę, siać trawy pastewne~
wkrótce obją.ć posadę kasyj era oddziału jak korzystać z koniczyny, jak się obchoBanku Polskiego v; Łodzi.
~zi6 ze słomą., którą, tak lekkomyślnie nie-o
Na katedre r"
t t .
.
Jeden sprzedaje, odbierając inwentarzowi i
:. ~ re 19n w u eJszem glm~a-l roli silę - jak nailepie; wreszcie spienięzyJum naznaczony został na przedstaWle· . , b: . t
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łek pożyczkowych, kramów polskich po
- Z bieżącej chwili. Z poleceni~ ks, Sot- miasteczkach i gościńcach, spółek produkkiewicza, administratora archidyjecezyi war~ cyjnyc~ i t. d." Po,~yższe i im podobne·
szawskiej, we wszystkich kościołach katoli- przedmIOty, dostarczają żywotnecro mateckich w Warszawie, odczytano z ambon ryjału do rozpraw i coraz żyws~e budzą,
odezwę, w której powiedziano: "Jak inni zajęcie w rozmaitych włościańskich zebraludzie. tak
mieć swole
arzechy , niach.
d i żydzi moa".
b 't'
.}
l:>
a1e me o nas należy karcenie grzechów...
- Konkurs. Komitet zajmujący się wyKochani bracia! gdyby źli ludzie chcieli was ~aniem dzielł Jana Kochanowskiego, }lod~odejść i, udają,c religijną żarliwość, chcie- Jętem w ce u uczczeniu, trzechsetnej roczh was przekonać, że przeciwko "niewier- nicy zgonu wieszcza narodowego, z amienym" powstawać należy-wytrzymajcie do- rzyl, P? uzyskaniu właściwegc, pozwolenia,
b.rze próbę w~ary waszej i odrzućcie zwy- urządzlć w roku bieżącym w Warszawie
CIęzko wszelkIe podszepty. T!Jm sposobem wi?owisko sreniczne, z którego dochód bę~
zachowa~ą. zostanie zgoda z naszymi wspóloby- dZle obrócony na powiększenie funduszu
watelamz ~nnej wim'Jj i kmj nasz spokojny i tak wydawnictwa. Widowisko to ma się skła
bardzo spokoju pot?'zebujący-nie ulegnie nie- dać z "Odprawy posłów greckich" Kochaszczęściu."
nowskiego i komedyi "Z chłopa król" PioA t~raz w streszczeniu głos warszawski"l- tra Baryki. Do programu wchodzi także
go r~blllatu do wszystkich synagog w War· deklamacyj a poematu na cześć J. KochaszaWIe, oraz rabinów i duchownych żydow- nowskiego. - W tym celu komitet odwoskich na prowincyi: "Nie czyń d1'UO'iemu łują.c się do wszystkich. naszych poetów, 0co tobie nie milo. Bracia iz~'a(:lici! °i na głusz.a k?nkurs nu, poemat odpowiedniej
was cią.ży święty obowią.zek starania się, treŚCl. NIema to być wierszowana bijoaratl.?y nie ~ać naj mniejszego powodu do jtt- fija poety Czarnoleskiego, ale uwyd:ltni~nie
klChkolwIek, chociażby naj drobniejszych nie- wszystkich głównych cech jeao charakteru
porozumień i sprzeczek... Powinniście za- jako człowieka i twórcy; przedstawieni~
c?ow!wać się skromnie, spokojnie, nikomu waż~ieJszych je~o życia kolei w domu, w
SI~ n:~ .narażać i, nikogo nie krzywdzić; :po:. r?~zm~e,. w kra~~.. Słowem pocm~t odsło
wmmsCJe składa c dowody, że dobro k1'aJu l n:c Wllllen dZISIejSZ emu pokolemu duszę
współobywateli innych wyznań, Tównie was oJca poezyi polskiej. Poemat ten jtl.ko przeobchodzi, jak wasze wtasne, i, przez uczciwa znaczony na deklamacyję, nie może być
lJracę zjedn!Jwa~ ~obie wzgl~d!J i szacunek po: rozcią.gły, ale do rozl~iarów d:k.lam.acy~ zawszechny. Pewm Jesteśmy, że sł"owa powyż- stosowany, wystarCz!~Hcy mmeJ WIęcej na
sze. rozważ~ne będą. ~ależycie przez wszy- kwadrans-d.o 20 mmut czas? Utwór,~
stklch ludZI zacnych l rozumnych, rozsze- znax:y za najlepszy, pozostame własnosCJą
rzane i wpajane przez starszych w umysły komItetu wydawniczego, który zajmie się
mło~zieży i masy nieoświeconej."
jego. ogłoszeniem. N~grodą. będzie suma
. NIe. dlateg;o, abyśmy dziś wierzyli w ja- r;lbh. 1~0 wypłacalna mezwł?cznie po przedkreś mebezpleczeństwo i w niezbędną zfttem SLawremu, oraz asygnacYJ a na ozdobny
~otrzebę tego rodzaju odezw, ale dlatego, egzemplarz ,:,"ydawnictw.a, opatrzony imie~
ze t?hną, one duchem pokoju i sprawiedli- ną.. dedykacY.Ją, au!?rOWI poematu. Utwor
wośc~, że ~owo.d~ą., iż fanatyzm religijny u- na.lle:ps~y po pre~IJowanym, otrzyma postą,plł dz,rŚ. mIejSCa poc~u.ciu. oD!}watelslciej d?bmez asygnacYH na e~ze.mI?larz wydamoralnoścz, ze budzą. mtdZleJę, IŻ ziemia na- mu, oz~10b.nego z dec1ykacYH ImIenną., z posz~ zapom::r~ tej roli, która nas ongi nad c1.1y zosttl.wrenIem autorowi prawa własności; in~WIat ?ywIhzow.any wyniosła-dlatego poda- ne zaś. utw?ry powrócone będą.. ~utorom
Je:u y Je, dla Wiadomości naszych czytelni- po ogłoszemu re~ultatu .. N::t sędzlo.w konk?w - aby w szerokich rozpowszech- km:su zaproszen~ zostn:h:. pp. J (;r~ll.ke Lu:
monc ko!ach, były one dla nas wszystkich dWIk, .Ka~ze~sb KaZI~ll1erZ, KrohkowskI
hasł?~ meklamanej, nieobludnej, lecz pm- J~lll, .PletkrewlCz Antom (Ad. Plug), PlenwdzlwIe szczero-polskiej jedności i zgody. kIewICz Roman. Utwory składać należy
,
.
, . , ..
,. po.d adresem profesora J ózefa ~rzyb0row,- "Kołka rol",~zo : włos~lanskle l ro~woJ skICgo, Warszawa, przy ulicy Zabiej M 4,
pracy około l'o~m~zeJ ~śwJUty ludoweJ w w kopertach zapieczętowanych, oznaczonych
PoznanskIem l Prusach zachod- godłem, do czego dołączyć wypada. inną.
nIch . 'pod tym tyh~em rozpoczęty został kopertę z tern samem godłem i nazwiskiem
w majowym zeSZyCIe "Ateneum" artykuł, autora. Termin ostnteczny do złożenia u·
J

~

l one wraz z tymże puoilaresem na węgiel, -,-- a te, które leżały<=>wprost w paczkach, po otworzeniu, zdawały się całe, z~
dotknięciem jednak pokruszyły się, a raczej rozsypały na proch!

vy. !fso

T

4
twor6w naznacza się na dzień 15-go wrzelŚnia r. b.
- Ze zdumieniem dowiadujemy się z "Kuryjeu Porannego", że w naszem mieście
na pierwszem przedstawieniu "Czartowskiej
Ławy", z pękniętej lampy pa.ląca się nafta
rozlała się na krze3la, kt67'e tlić s~ już zaczynały, że w skutek tego zdarzenia jedna z pań
zemdlała, że przed 5·ma już dniami p. Deryng ze swoim towarzystwem poiecltal do Ło
dzi, że nakoniec w ubiegłym tygodniu padał
tu grad olbrzymiej wielkoJci, (!li .... pn~rz N!
1lKuryjera Porannego" 142 i 143).
- Na pomnik Mickiewicza złożvł: E. K.
1's.I,- Luncia M. rs. 2.
- Dla Kurpiów dotkniętych głodem zło-
żyli: E. K. rs. 1,- l. M. z pod Nowora-domsku rs. 5.
- Chór amatorski oprócz rs. 5 podanych
w przeszłym numerze "Tygodnia", a zło
żonych dla głodnych kurpiów, przeznaczył
rs. 10 dla trzech biednych wdów C., C.
i S.
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sko. Skutki dokuczliwego głodu widocznemi były na wychudłych, pozbawionych sierści bokach.
Zapytany o przyczynę tak smutnego sta.nu gromadzkiego dobytku, woźnica kazał nam być cierpliwym, obiecując, że
za lasem ujrzymy coś gorszego. Jakoż
wyjechawszy z lasu, zamiast ładnego dotąd, dosyć zamożnego

Łazowa,

ujrzeliśmy

gromady i wywołało niezliczone z~targi i
skargi. Kiedy ~padło na wioskę meszczę
ście, .właściciel we własnym i gromady intereSIe, postanowił korzystać z okoliczności
i, zaproponował włościanom uregulowanie.
a w miarę możności zniesienie służebności.
ofiarując im za to, opr6cz naturalnie wymiany służebności, pożyczki na pobudowanie domów. Chłopki, podrapawszy się w
głowy, obiecali odpowiedzieć za parę dni~
~ ?trzymawszy zapomogę ze wskazanego
zrodła, zdecydowali się pozostać przy dawnym stanie rzeczy. Fakt zbyt wyraźnie
mówiący sam za siebie.
Niemniej wymownym był ostateczny wnios?k narady, zapadłej po otrzymaniu wsparCIa, o kt6rem wspomnieliśmy wyżej. Obdarowani niemal tak wspaniałomyślnie, boć
trudno liczyć na zwrot udzielonych poży
czek, a nic Opt·ócz zwykłego sąsiedztwa nie
łączy ich z Maluszynem, obgadawszy spra.wę udzielonego im wsparcia. wywnioskowali "że to tam niedarno Maluszyński pan
zrobił; musi on tam mieć w tem coś"_
Należy chyba przypuszcza~ że,jak w wielu innych miejscowościach tak i tutaj, nadzieja powt6rnego obdarow:l.Dia ziemią nie

tylko sterczące opalone kominy czterdziestu trzech dom6w włościańskich; domy
mieszkalne i zabudowania gospodarskie ze
wszystkiem co się w jednych i drugich mieściło, zgorzały do szczętu, 14-go kwietnia.
Pożar wynikły w biały dzień, według
wszelkiego prawdopodobieństwa z niedokładności komina, w ciągu trzech godzin,
zmienił w perzynę ludną. wioskę, rozsiadłą
na przestrzeni blizko wiorstowej. Sikawki przy~yłe z są.siedniego Maluszyna i ze
Silniczki, zdołały tylko ocalić zabudowania
dworskie, stojące opodal ode\V'si.
W gwarnej kolonii zalega obecnie ponura
c;sza, bo mieszkańcy rozbiegli się po s4siednich wioskach. W polu, pomimo nnjodpot
dniu 21-m b. m., zmarł w naszem wiedniejszej pory, nie widać pracują.cych
mieście w wieku lat 57, ś. p. Antvni 8ienicki, na przyszłe zapasy, bo niema czem ' robić
zarządzający tutejszą filiją Banku Polskiego. i co zasiać. Smutne, strasznie smutne opa- upadła.
Doprawdy, że zastanuwiając się najści
Zma.rły odznaczał się rzadkiemi cnotami nowało nas uczucie.
Ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, nie- ślej na~ spo~obami istotnego polepszenia
jako człowiek i zaletami, jako urzędnik.
zwłocznie postaraliśmy się rozputrzeć w stosunkow mIędzy dworem j chatą, nad
przedsięwziętych śL'odkach odpędzenia wi- istotnym rozwojem dobrobytu naszych wło
dma nędzy. Pogorzelcy przedewszystkiem ścian, niepodobna niem:!.l wytknąć drogi,
nie mieli co jeść, czem uczcić nadchodzą po kt6rej do jednego i drugiego celu zdą
przez X. :B_ "'V\T.
cego święta! Rozumiejąc to bolesne położe żaĆ by można. Przeszk6d do osiągnięcia.
nie proboszcz parafii i szlachetni dziedzice tak bardzo pożądanych skutków jest tyM aj.
Malu8zyna, pośpieszyli z hojną pomocą.; le i tak poważnej natury, że nie wiadoDnia 30, roku 1576, koronacyj a w Krakowie Ste- przykładem i słowem rzachęcono włościan mo, które wcześniej należy usuwać: - czy
fana Batorego. nGwagnin n.
sąsiednich wiosek; drabiniaste wozy obje- brak poczucia wsp6łpracownictwa na wsp6lDnia 3J, roku 1434. śmierć w Grodku Władysła
chały kolonije i przywiozły pogorzelcom nej glebie, czy nieumiej~tność rozróżnienia
wa Jagielly króla. nStryjkowski. Bielski".
chętnie złożone przez szczęśliwszych braci co moje a co twoje,-czy nizki, naj niższy
Czerwiec.
Dnia l, roku 1253, Podlasie do korony polskiej zapasy żywności. Naoczni świadkowie opo- niemal, w cywilizowanym świecie stopień
przyłllczone po zwyci~żonych Jadźwingach. .Długosz. wiadali nam, z jaką szczodrobliwością skła rozwoju umysłowego naszych włościan, czy
Gwagnin".
dano na wozach mąkę, kaszę, mięsiwa, wreszcie zbytnia podatność na podszepty
Dnia 2, roku 1543, śmierć Mikołaja Kopernika, ka·
chleb,
jaja i chrzan nawet, "boć hudzia- różnorodnych a groźnych, choć ukrytych
nonika Warmińskiego w Frauburgu przy katedrze,
gdzie pochowany z nadgrobkiem, żył lat 73. nManus. ki nie będą mieli czem się podzielić na agitatorów, starajl}-cych się nie dopuście do
GaIfenei ViI. Cop. n
Zmartwychwstanie". Dalej sami poszkodo- zgody tych, co z s:!.mej natury rzeczy w
Tegoż dnia, roku 1624, urodził si~ w Olesku Jan
m, król polski, z ojea Jakóba Sobieskiego, kas~tela, wani pomyśleli o założeniu nowych siedzib nieustannej zgodzie żyć powinni. Szkoła
na krakowskiego, a matki Danilowiczównej. nZycie dla swoich rodzin: dozmtjąc zdawna w nie znpełnia tych braków, konfesyjonał raz
każdym wypadku chętnej pomocy ze stro- w rok, a ambona raz w tydzień, udzielajq.
.Jana m."
Dnia 3, roku 1605, śmierć wielkiego Jana Zamoy- ny szanownych właścicieli d6br Ma,luszyń rad i wskaz6wek, opartych wreszcie nią
skiego w Zamośc:u, żyl lat 63. .Heydenstein. Staro· skich, i teraz do nich zwrócili się o poda- tyle na znajomości życia prakiycznego, o
wolski.-Monum. Sar."
Dnia 4, rokn 1162, śmierć Władysława Hermana, nie ręki. Państwo O. nie zawiedli ocze- ile na prawdach ewangielicznych u nolS nie
kiwań biedaków - na spodziewane jako- wszystkim dostępnych. Jesteśmy najmoc~l lat 59, pano\val 21. nDługosz. Bielski."
Dnia 5, l'oku 1569, powrócenie ksi~ztwa kijowo by zbiory burak6w, udzielono każdemu o- niej przekonani, że wymienione trzy środ
$kiego do korony polskiej. nCod. Dipl."
sadnikowi znacznej zaliczki, wynoszącej od ki krzewienia oświaty i pojęć o obowiąz
50 do 200 rubli na osobę, w miarę planto- kach, przy pewnych zmianach w zakresie
wanej dotąd ilości burak6w i mora.lnej war- działalności, wsparte dobrą. a rozumną. woLISTY Z POWIATOW.
tości dłużników; od sum pobranych nie pła lą posiadMzy większych majątk6w ziemcą procentu, zaciągnięty zaś dług obowią skich, osiągnęłyby tak bardzo pożądany
skutek.
X. A.
zani zwr6cić w ciągu lat trzech.
Z noworadomskiego.
Rządowe towarzystwo ubezpieczeń postara
Pożar Łazowa. Pomoc dworu. - Nierull.Ość wło się zapewne r6wnież w jak naj prędszym czaNOTATKI POPULARNO-NAUKOWE
ścian. - Środki] jej uso.ni~cia.
sie wydać Łazowianom wynagrodzenie asci praktyczne.
Ostatniemi czasami tak jakoś otrzaskali- kuracyjne~tak, że na najpierwsze potrzeby
śmy się z wiadomościami o klęskach, do- wyżywienia i założenia choćby zrębu do- Na wzdęcie u bydła. Wypuszczane na pastwiska.
tykających r6żne miejscowości, nie tylko na- mostw i gospodarskich zabudowań mają koniczynne, cZlJlsto zapada bydło nn wzdęcie, znaczne
już
fundusze.
Niema
wątpliwości,
że,
przyszego rodzinego kąta, ale i całego niemal
nieraz wyrządzające straty. Można. jednak zabezpieświata, że nowe wieści słabe tylko często ciśnięci gwałtowną potrzebą, wezmą si~ do czyć się zawczasu od podobnych wypadków, jeżeli wykroć robią wrażenie, a febrill aU1'ea w je- zarobkowania, choćby w dalszych okolicach, pędzając na koniezyska, z&.opa.trzy sill na przypadek \'f
zapas nast~pującego zawsze skutecznego środka. Peł
dnym z licznych swoich symptomat6w po- co nawet już rozpoczęli. Klęska, kt6ra zni- ną garść soli i pelną garść tytuniu ordynarnego miezwala oblicz) ć tylko setki i tysiące tysięcy szczyła przez lata całe zinerany skrzętnie sza sil! razem, i zrobiouą z tego gaIkę obwiniętlI ja·
rubli poniesionych strat. Nie dopuszczając dobytek będzie jednym z najwięcej skute- kim dużym liściem albo trawą, wkłada się zapadlej
na wzdęcie krowic o ile można najdlllej do garpoważniejszego, głębszego zastanowienia się cznym bodźcem do pracy.
dła.
Starannie
badając
r6żne,
połączone
z
wynad moralnemi lub ekonomiczne mi przyczynami i skutkami danej katastrofy - nie żej opowiedzianym wypadkiem, okolicznodopuszcza objęcia całego ogromu nieszczę ści, dowiedzieliśmy się z najwyższem zduW
ścia, najbardziej wydatnego w najdrobniej- mieniem o faktach, :!.czkolwiek konsekwent- W d. 21 wrześ. (3 paź dz.), w sali sądu okt
nych z punktu widzenia, naszych wło
szych sprawach codziennego życia.
gowego petrokowskiego, nil sprzedaż m&jątku Wole.
ścian,
niemniej
przeto
smutnych.
Wieś
Ła
Podjeżdżając do znanej nam przedtem
Grzymalina i .Łękińsko w pow. petrokowskim.
wioski naszego powiatu, nu pastwi::;kn, pod z6w, w skutek r6żnych wypadk6w, w kr6t- Tegoż dni&. tamże, na sprzedaż części majątku.
mi:tła
kilku
posiadaczy,
zmieniakim
czasie
Klizin, w pow. noworadomskim położouego.
lasem, ujrzeliśmy stado bydła, kt6rego każ
- W d. l (J 3) lipca tamże, na sprzedaż nieruda sztuka z przykrością przypominała siedm jących się co parę lat; następstwem tego
:M 113 w m. Tomaszowie w pow. brzeziń
biblijnych lat nieurodzaju. Było to w koń były najfatalniejsze nieuregulowane stosun- chomości
nie było komu pilnować skim.
(lU kwietnia; nieustające de>tąd zimJła trzy- ki służebności;
- W d. 21 maja, w knncelaryi urz~du gminnego
mały w powiciu najdl'obniejszą trawkę; praw właściciela majątku-włościanie prze- Węglowice IV pow, cz~stochowskim, na. spnedaż drze·
pastwisko przedstawiało obszar, zarzucony to używali przysługujących im praw naj- wa zniszczonego przez pożar w obrębie Herby, lei nictwie Krzepickim.
jakąś ż6łtawą tkanką,; wygłodzone więc dowolni('j takowe komentując.
- W d. 2 (14) czerw., w ma~istracie m. PetrokoObecny
właściciel
postanowił
stosunki
te
bydlęta z widoczną chciwością wyrywały
wa, na reparacyję bruków lf m. Petrokome.
najmniejszy pęczek trawy i pochłaniały ster- doprowadzić do porządku, co naturalnie
('
C)z~ce gdzieniegdzie przeszłoroczne ziel- okazało si~ niezgodnem z wymaganiami
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w Warszawie przy ulicy Senatorskiej Nr. 477a.

~

Sprzedaje szkło do olden tak zwane Francuzkie i Belgijslde po
~ cenach umiarkowanych i pr08i PP. Wł'aścicieli, Budowniczych, Przedsię~~ biorców nowo wznoszących się domów, zwłaszcza majq,cych być wykończone na św. Jana r. b., aby chcąc mieć szkło do okien na czas wł'aściwy, już teraz pospieszyli z obstalunkami, później bowiem przy nagromadzenin siu zamówień mogłaby zajść zwłoka w dostawie. Obstalun·
"'j ki mogą być przyjmowane i łącznic z robotą szklarską·
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Przezorni obywatele myślący o jutrze!
korzystajcie z nadarzonej okazyi taniego zaopatrywania się

~ W Wiosenne

i letnie ubiory , .

(gub. Pctrokowska pow. Rawski),

korzystne warunki knpna rnateryjaIów na sezon wiosenno-letni przygotowanych, oraz wynikł1l. w ostatnich czasach konkurencyj a
między robotnikami, daiy mi możność przy najlepszych meteryjałach,
najzuolniejszym robotniku i zastosowaniu naj świeższych żurnali, produko·
wać towar

Od S-ruiu lat istniejący obszerny zakład, najzupelniej zorganizowany pod
względem przyrząduw kąpielowych, wprawnej usługi, mieszkań, dyjetetycznego

stolo'Tuuia i "ogóle wszelkich Ul'zą,dzeu, zmierzających <lo ułatwienia i zapewnienia racyjonnlriego leczenia hydroterapeutycznego pod ścisłym dozorem i uoświad.
ezonym kierunkiem podpisanych lekarzy. Gimnastykn., wszelkie wody mineralne,
leczenie elektrycznością i mlekiem. Wielka obfitość wyborowej zdrojowej wodv:kl!piele rzeczne w Pilicy.
•
Culkowitc utt'zymanie o.zienne: w pokoju oddzielnym rs. 3 kop. 30: _
w pokojtt wspólnym r6. ) kop. 50.
Zakład c~dy rok otwarty.
Komunikacyja osobowa koleją, żelazno' 'iVarsznwsko-Wiedeltską, przez Skierniewice i Rawo.
'
Po bliźs-;"e objaśnieni[l, i cenniki udresować: w \Varszawie do apteki H. ~u.,<lhal'zewsk~ego, Seuatol's)Ut ':ISO, lul, też W No-

.6.:~rT .A.N:r.EJ' _

Urz~dzilem

zatem warsztaty w sposób f~bryczny tak, że
obyd vva :tnagazyny :moje
Ulica ŚwiętowKrzyska SI'. 23 i Bymarska Sr. ó.

I

przygotowały znaczne zapasy najświeższych garniturów solidnej roboty po poniżej wyszczegól·
nionych niepruktykowauych tlotą,d cenach.
PnI ta wiosenne
0,1 Rs. 22
letnie
16
" 25
Garnitury żakietowe.
" 35
uemisaison
" 20
marynarkowe
"
" 16
Żakiety
" ri
Spodnie
Kamizelki
3
" 12
Szlafroki.
" 24
Bill'ki oryginalne Sławuckie

wem ltliescle nad
lowego.
(H.

Umiejętn.ie

szerszą skalę,

.
zu.st.osowana pr0dukcyja na
przekona in·
'eres~\\::tDycb, ~e n:'l~Jscowe SIły robią, taniej, lepiej, gustowniej, a co
wllZmeJsza. snmlenme.J od wszelkich przybysz6w zagranicznych. 0pl'6cz tego sprzedaJll garderobę pozostają od sezonu zimowego
'
O

100f0

niżej ceny.

J.-Jlicą,

Dr.

do Z:wządu )l;akładu
Bieliński. Dr. Rzeczniowski.

Są do sprzedania zu},clnie nowe

Najnows::.y wynala%ek!

trzy wozy

Najbardziej zanie€zyszczonc nllczynia,
jak samowary, rą,dle, maszynki, łyżki,
tuce, noże, widelce i t. p., miedziane,
mosiężne, cynowe, srebrne, lub platllrowane, czyści w jednej chwili bez najmniejszego trudu, pl'Zedmiot zostaje czysty i wypolerowany lepiej, nii nowy.
Pomada do czyszczenia nadaje zadziwiająco piękny połysk, nie niszczy
czyszczącego się przedmiotu, nie rysuje,
słowem, żadne dotąd używane środki pod
żadnym względem tej Pomadzie do~
r6wnać nie "lOgą,.
Mało zabiera czasu i tanio kosztuje,
w Składzie Wiu

:fornalskie.

Plauwaga karetowym fasonem
oraz

l

Pl ugi,

w Kuró1Vkll przez Zelew.

I
I

\\1

Ił
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.

'taw B't
al'sztatV!rCCuamczne
Stams
la ochbk
ue.
J
~~i~~~~'~~~~~~~~~~~~::=:ii-::ii'~~~~~~iiii!~ j i FaIJl'yka ~Iachin i Narzędzi
(R. i

Fr. 152J)

0ryginalne Amerykl1{lskie Singera ]łlaszyny do
spłaty tygodniowe

szycia.

Oddają się,11a

po Rs. jeden.

_!?"

Dwuletnia gWRr::\ncyjll.

Nauka bez})łatna.

G. NEIDLINGER. Pctrokow. EJi:atel'yńska (Węzienna) ;r.,~ ó'7.
(3-3)

QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

w Dworszewicach

j,

t. d. POSZllkljC solirlarnych a~(Jn-

francllzI,un, lub mem CCklru na ~ątlame wys, hl. frauco i grutis.
Ph. ltIayfartb & C. Fabrykn m:'\cllin.
1"l'anJo:fUl't natł lUenc,lU (Niemcy).
(R. i Fi". 2418)
(8-,,)

WWY~~WWWVW~~YVYYYW

(l-l)

Apteka

przez Radomsk

Brzeźnicę·

Podejmuje się wszelkich rohót w zakres Mechaniki wchodzących, jak również wszelkie Narzędzia i :Machiuy RoI·
nicze dokładnie zrobione i po możliwie
w Petrokowie.
nir.kich cenach w tcrnlinie (lostarDo skład n przy mojej aptece nadszedł
cza, na żą,dauie sprowadza zagraniczne świeźy transpo1.'t wód mine..
lub krajowe Machin)' i Narzędl'lill. O l.'alnych tegorocznego czerwczesne zam6wienia uprasza
pania, jak również i produkta z tyeh(12-7)
K. Bronikowski. że otrzymywane - o czem zawiadamiam
- - - -_______.,..____ I W.W. Doktorów i Szanowną, public2ó-

I(afZim. Rompalskiego

k 1- . b'
.
•
S _ute., ZlO lO,nego. zawo~u, czylI nIe
wyk0l!czellla
1ł
ynaJętego
t!0MŁOCARNIE ,;systcmu s~tyftowcgo~ zupełnie 11owej:aa
•
.
'..
k(fJ1strukcYI, ręczne l motorowe, do
mu Jll€'ttIko na. l-szy ~aJa,
czyszczellla naJlepl~J wyko~lane, za ceny nizkic i dostawQ franco. Nagro.
ale po l .. -ty maja, zapow18dzm-

d~one 86 mcdal?,m. zlotoml, sruhrnemi

B. Chmielowski.
Hotel Litewski w Petrokowie,

Rolniczych

(9-9)!

---------------------------------The Singer Manufacturing Comp. New-York

kąpie-

(8-1)

i Fr. 3629)

p6łtol'aczne

".
Wybór materyjałów, kroju i gustu największy.

.I

M I E Ś C I E NA D P J li C Ą

w fil oWE M

gdyż wyją,tkowo

N

WODOLECZNICZY

ZAKŁAD

W

11a f:'blh'J:ka,

Mac In i

N

d' R I '
O mczych

arzę Zl

Skawińskiego

110ŚĆ.

!Mwuież nadmieniam, iż dla dogodno-

ści używających liUl'acyi, uskutecznia si~

detaliczna sprzedaż takowych, w ogrodzie po-Bernardyllsldm.

(3~I)

K. Rompalski.

Właściciel apteki

toby miał FORTEPIAN do wy.
Petl'okowie, otwartą, w l'oku bieżącym
najęcia, raczy zostawić swój adres
nie będzie.
Skawbiski. W. Ossowskiemu, W księgarni M. Paoe(2-1)
wic3.
(2-2)
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Kaucyjonowane

Y })

Z I

2"PIA· rowa

Józefa Łuczyńskiego
:Nr. 6 Krakowskie Przedmieście -vis a -vis św. Krzyża.
1l:awiadamia, że ma do umieszczenia N auczycielki, Nauczycieli i DoDY r6żnych narodowości, osoby na czas wakacyjny dla
przygotowania dzieci do szk6ł lub
dla. konwersacyi, na lekcyje mu!tyki, oraz Rządc6w d6br wykwalifikowanyeh.

I\\SmleOłC!I

Ul

ł

't

Z dwoma ołl·cynaml· ,

kI, począ.t'wJący lub też obezna-.
ny z czynnością. Wiadomość 1V
miejscowym Składzie ApłeCtlJÓZEF:Y n-!y_m_._ _ _ _ _ _ _---.:(~3=-:..:..1)~

zdolna do u~leranta ko.pelns~y za dobrcm
wynagrodzentem, po:rzebna ;eBt do Ma-

o warunkach u właściciela togoż domu wiorst 18 od m.Łodzi jest do sprzedania Dla.

Lokali

(R. i Fr. 3499)
(3-1)
Z powodu zwinięcia gospodarstwa o,~
czego w zamiarze mającego .i\! zaprowaskop6w
dzić ehowu bydła, jest do sprzedania

opasowych, pięknych,

domu .k.ilka
od l-go lipca do naJ~cla.

(3-2)

Sztuk 80

już ostrzyżollych,

gotowych <lo

wzięcia

jest na spI·zedanie, ,!e wsi
Dudk6w, wiorst 3 od osady Zarnów;
tyleż od Pal·adyza.
(6-3)

(hez wełny)

po~rZebny jest. V(JzEŃ do Ap&e-

gazynu StroJ6w
KRElJTZER, w Warszawie
zabudowaniami przynależnemi i studnią ulic~ Niecała Nr. 7.
APtek.a Władysława Kli..
murowaną
w
podw6rzu, pod Nr. (R. l Fr. 3049)
(3-3)
c~lego otrzymała Wody
3/207 A. przy ul. Zelaznej,
- tk B ł
Mineralne naturalne
blizko Banhofu w Petrokowie. Wiadomość
W ma:.Ją
u e dów
_
z tegol·ocznego czerp••

K~e~~~:

eWl1lC

Ń.

p .ANNA
.

Jest do sprzedania

M·'

BIURO NAUCZYCIELSKIE

31 J-ałOWl-C
dwu i trzy-letnich _ oraz,
40 k row
'

macior do chowu sztuk 230,
maciorek p6łtorarocznych sztuk 80,
skop6w wogóle sztuk 120, jagniat sztuk 80.
O;;'ce rasy wysoko - p0prawnej, ;wełna

sprzedawaną była około 100 talarów centDar.
dojnych, jest do sprzedania. w adminiDo obejrzenia w każdej chwili w (Jbn- stracyi d6br Gzich6w. 8tacYJa pocztowa
eisku przez Petrok6w.
(3-3)
B~dzin.
(3-3)

r

E

KAPSUŁKI

Cała

Owczarnia

(3-1)

Fortepian i róźne Meble

do sprzedania w domu Wolgemuta, uli~
razem lub częściowo, złożona z 700 Cli.. Moskiewska (Bykowskie Przedmiesztuk owiec ElektoraI Ne- śCle.
(3-1)
gretti, zdrowych i wysoko popraw- Mł
nych. Cen.a i warullki sprze,laży na miejseu. StacYJ a pocztoJ{a Aleksand.·6w
fabryczny.
(4-2)
znajdą korzystne i stałe zajęcie w Bkle~
D L k I d
..
pie Amerykańskich Maszyn do szycia.
wa O a e o najęcia
Oferty pl'oazę pnesyłać pod adrzsem: G.
ni. Moskiewska dom Stron- NEIDLINGER Petrokow.
czyńskiego: Na l-m piętrze, 4 po(3-3)
koje, alkowa, przedpok6j, kuehnia, pi.
.
wniea, drwalnia i góra wsp6In~, <lena rs. ~ Do dZlsleJsz.ego nume4~?-Na 2.-m pl~trze:. 7 .pO~Ol'. przedporu dołącza SIę arkusz
kÓJ, kuchma, d.nvalma l pnvmca,. g6ra 37-my powieści z ano'ielskiege
wspólna, cena rs. 460. Dwa pokOje mo-.
C
I
'"
•
gą być ~(lziel~ne. Stróż mieszkanie po- przez urrel:-Bel. l? .. t. "Jamnalt
każe, bhższa WIadomość u właściciela ul. W przekładzlC Emilu DobrzańKaliska <lom Bergemana.
(4-2)
skiej.

d . zdatnI. ludzie
·

O ZI

MA.THEY-CAYLUS

wyrobu D-ra Glin Nagroda Montyon.

KapaulJd Mathey-C.ylaa z eseneyi drzewa. sandałowego 'W połąozeniu I esencyami
bal8aJnicznemi sił zalecane przez lekarzy na choroóy Z"lUlarzate i nowopOUJlłtcK4, bial8 UPł:4WV kobiet,
fIa choroóy kanału moczowego i w8Zelki~ prZljpadlości dróg mocz~w?lch."
. '. •
"Przyjemna. ich forma. ujęta. w ~aruk. esency'on~lme połl}czony. clyn~ uzycle .~.psołek
.athey-Caylos możliwem dla. osób naJwlJ:tleJszych l me szkodZI w ~c~em zołą~kowl.
(Gazeta Szpilal. Paryzkich.)
Szczegółowy opis dodaje się do każdego flakonu.
Należy wystrzegać si! podrobień i na zabezpieczeD;ie każdy nako.n kapsułek Mathey-Caylus zaopatrzonym jest w mark~ fabryki oraz w podpIS ChD et

ete l medal nagrody Montyon.

.

Nabywa.ć można. w Paryżu u Olin et Ole ulica Ra.ssy~~ Nr. lL
W Piotrkowie skład główny u Pp. Gampf, Soczołowskl I Spka.

KAPSUŁKI

i PXG-UŁHI

Z BROMKU KAMFORY

Doktora Clin
Laureata fakultetu medycznego w
Kapsułki

Pary~l/. -Nagroda lłlontyon.

D-ra CliD, z b"omkt& ht "fury używają €'i'}. w chO)'obach )lfnr.ol~llC!"
serco1oych i dróq oddeclMr!Jch, O.:LZ w naotęPIIJ1lcych I'rzypadln,(,I:~l",l:
astmie, bezsenlloici, kaszlach nerwowych, spazmach, paipitacyac.i, koklU/;:aci1, epil'epsyi. "!Jotap', kOllu:u/syach, zaW7'ołach głowy, zaglz,szcniu" gorączkach, 1l1igrelłie, 'w cnarohach pęcherza i dróg UfJIIVWt/C/b i na
uspokojenie całego orgn.nizmu.
Naleźy wystrzegać si~ podrobienia, li każdy flakon jako gwarancya zaopa-

mó:gotc!Jch, w

i

Pigułki

dnlegliwu~clach

markę fabryki,
Nabywać można w Paryżu u

trzony jest w

oraz podpis Clin et eiui medalem nagrody Moniyon.

Clin et Ci. ulica Rassyn& Nr. 14.
.
. .
"\V Piotrkowie skbd e;lówny u Pp_ Gampf; Soczolowski i Spka, gdzie znajduJIJ: SIę Jednocześnie p'igułki żela.zne d-ra Ra.buteau.
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«
w Warszawie Krakowskie Przedm. Hl! 40 !I)
CI:
!b
I Fabryka Bryczek i Wozów i
Skład główny

Administl·acyja, EI·ywańska 8.

CłA

I

et Tektury Smołowcowej Ogniotrwałej ł

I
ł W,mi: ~~.:~~.?~o~:m~:~:~~~~~.~!~.~, ,~ I
c

opatrzona w znaczne zapasy suchego, doborowego materyj ulu, WYJ:abia:lł
wozy l"ozmaitego gatunku, gospodarskie, węglarki, piwowarskie, plat- ...
formy i t. p., bryczki wszelkiego rodzaju, na l'esorach i bez reso-'"
r6w, wózki galicyjskie, krakowskie, węgierskie, najtyczanki. pająki, buc ~
i t. d. (Jeny stałe umiarkowane; ilustrowane cenniki na ...
żądanie bezpłntnie. Fabryka "'ykonywa reparacyj e narzęJzi rolni- ,..
czych. Glówna agentura u p. Edwal·tla Kempnera w War- ...
szawie. Trębacka NI·. 9.
:; .

J. Szczepanowski i S-ka.

GWV~~WWWWVWWWV~wwww~vYi
(R. i Er. 196)
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FABRYKA
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CI:

~ ~:~z~!~.N N

F.

I

A~d~,m~ltu

Kantor.-Tłomaekie NI·. 3.

ł

i

~

Po spaleniu, odbudowawszy si~ podług najnowszego sys temu, jest ~
w możności za<losyć uczynić wsze kim zleceniom w zakres jej . . .
wchodzęcym.- Na nadchodzący iezon poleca swoje znane z dobroci wy- ,IY
roby i wykonywa z. całą,a kuratnośeią krycia dachów tekturą i h olccemen- !Ił
tem, pod gwarancJją·
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(6-:5)

(Ho i Fr. 2627)

Redaktor i wydawca Mirosław DobrzaIiski.
~08110J[eBo D;CHSypOJQ

w

drukarni F. Bel'cbatow~kiego w Pcu·o'kowie.

