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wychodzi w kaiJą nieJ7.ielę
~
; z Jodatkami w razie potrzeby we wtorek i wpj~t8k. (
Za odlloszenie w miejscu doplaca się i ~ kop. ~
)
: nil kwartał.
'(
Pojedyńczy numer kosztuje fi kop.
<.
:Cena og-losz0ń od wiersza lub za jog'o miejsce ~
" po kop. 5, za następne po 4, 3 i 2 kop. 'IV mIarę (
> ilo~ci powtórzeń.
(

)

Faustyny- i Jowity M:.
Julijanny P.. . . .
t Sylwina B. i Sabina
KOllstallcyi P. M. i SyJlleoua.

Hi P.

\\'7-18
7-16
7 ~-l1i
7-13

Cena kwartallla:

~ w Pctrokowia w księgarni L. Clłodźki Jk

Sw Warszawie

PETROKOW dnia 2 (14) lutego 1875 r.

Dl,."".,. god. 9 m. 27.11
19 P./ tt Eucharyjusz!\
K,."d. Wy"',,,
Duia przybylo god.
119.
20 S.
mi •.
1

pocztową
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Z.4-4ń

7r.

w księgo M. OrgeJbrallda ) op.
rs. 1 kop 10.
S Prenumerować moina nadto wo wszystkich ~
) księgarniach bajowych.
,
~
Adl'es redakcyi-Antoni Porębski w Petroko- ~
5 wi~-stacyja kolei żelaznej-w domu W. Brendla. $

> z przesylką

S
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"Tydzień"

..

I

W7-10
7- 8
7- 6

Z.4 -52
4-54
4 -56
4-58

{ Suche dni.
dnia g. 9 m. 50.
18 C.
7- 4
Dnia przybylo g. 2. m. 12.
'l'reitćr-OJ rodakcyr- Wiadomości urzęuow~.- Wiadomo~ci miejscow:~ i z ok~~ic. -. KoreSfl0D:denc~je T.ygo~ja: Z Mzurowa pod Żarkami przez Faustyna Świderskiego. _ Rozmaitości. --Licytacyjc.- Ogłoszenia. -O.le Ine k: -Kromka Warszawska--- FOl·teplJanOw.aruJa przez LudwIka NlemoJowskleg·o.
I(l

17

W.

,q.

4-47
4-48
4-50

r:rY"nZIEŃ
wychodzić

będzie odtąd &to.le w każdą niedzielę.
Prenumerata wynosi za 5 miesięcy:
w mleJsau rs1'. 1 kop. 25,
pf?e~ l!~ztę rar. 1 kop. 95.
Prenumeratę przyjmuje księgarni!lr Leonarda
Ch odźki w Petrokowie, oraz wszystkie księgar
nie w kraju i osoby upoważnione przt'z red akeyją·

Ogłoszenia i

na1eżną za nie opłatę składa!':

wożna

w księgnrni L Chodźki.
AdreS-Rtdakcyjll. "Tygodnia" w Petrolł'owie
w domu W-go Hrendla.
.
Uwaga. - Osoby, które na minione półrocze
r. 1874 zapisały Tydziml w księ,i'arni pod firmą
Leopolda Kohna w Petrokowie raczą tamże 1'0.rhu nek swój z tego powcdu uregulować.

OD REDAKCYJ.
Lal dwa już. minęło od czasu, gdy w za mknięriu odezwy naszej w ~ 1 Tygodn.ia wynuI zyliśmy nndzieję że: "spodziewane współdziałanie
Wasze Sznnowni Czytelnicy zamienią może kiedyś T!Jdzidt z nieznnncge wędrowca, co nieśmia.ło
w progi Wasze wstępuje, w stałego towarzys7!\
El. przyjaciela domowego, odpowiadającego godnie
roloionemll w nim zaufaniu: - i wtedy dOticl'o,
mówiliśmy, ujrzymy pismo nasze na wysokości
zadania, jakie mu w gorącem pl agnieniu być
uiyteczn,) mi wSl ółziomkom zakre&lamy."Były to słGwa ze szczerego uczuc ia płynące
oiyw iała nDS peJna otuc:hy nadzieja- przeciwne
jej przeszkody dawały się usuwać, Judząc nawtlt
-ż

e

2.lliJ.:ną zl1l,ełnie.

roku potem mogliśmy przy·
trud nasz zau;c.ześnźe,
a dslej jeszcze j wydawnictwo za \\ iesić prz,) szło.
Dla czego? Czyja w tern pneważnie byla wina ?-Roztrząsać tu nie będziemy, bo i sędzią
\\ \\~a&nćj niejako sprawie być nam niepodobna
i wchodząc w szczegóły, wyprowadzićby najaw
hzeba byJo nie.iedno - co lepiej, że w SZare)
/llgle zapomnienia utonie. Nie btdziemy więc
rozbieraĆ i podawa~ w wątpliwość słuszności wszy~t
bicb, zaocznie wydawanych, doraźnych wyroków,
/loi wyliczać szczodrych, ustnych kondemnat, w szafun ku których zbytniego umiarkowania spółe
('Lcństwu Daszemu nieprzyjaciel nawot niestety
nie zarzuci: - bo wierzymy mocno, że czas, przynoszący prędzej czy później żniwo doświadczenia,
ugruntuje wreszcie, przekonanie, iż jedynie połączo
nemi silami podejmować moina pracę ogólne do- '
bro na celu mającą, że zatem i dla pisma peryjodyc2lll:'go osir:gnięcie celu nietylko od wydawców,
ale i od czytelników zależy. I'
,By wJkazae, jak staraliśmy się wypełnić część
na nas'! ud7.inł przypautą, moglibyśmy wprawA jednak-w

puszczać,

pół

~e podjęliśmy

Suche dni.

B.

21 N.
22 P.

--

.

Suchct. Eleonory P. . .
l\:atedry ś. Piotra w Ant.

mugo~ć

dzie powołać się na zdanie w ty m przedmiecie łączać nieLylko zwykłe świadectwa władz mleJSC04
prasy warszawskiej, wolimy wszli,kżc raczej v/yeh o nieistnieniu przyczyn wstrzymujących wy.
nwazac przychy1ne o piśmie naszem wygłoszone danie paszport6w ale zarazem i świadectwa 2~!'ządu
opinije jako pobłażlIwą zachętę do wytrwalej ogólnej służby wojskowej, potwierdzające dopelni.:;.·
ne przez nich w tymże zarządzie stawie!lnictwo.
pracy, jako pobudkę do wytężenia usiłowań
- Na zasadzie l:ozporządzenia wydzia.łu lekarnie zaś jako ocenę położonych osobiście zaslug. skiego w ministerstwie spraw wewnętrznych skłnd
Zas~uga wszelka zresztą w tej sprawie, Do stąd i
ka ubezpieczenia bydła od żarazy księgosuszu wynosić będzie w r. 1875 po kopiejek 10 od sztuki.
należne UZDanie, przypada tu wyłąc7.nie tym tylko, którzy oceniwszy zdrowo ważność prowincyjonalnego pisma peryjoclycznego, wspierali je
za wsze i c:h~tnie - słowem i czynem. Poparcie to
i współdziałanie będzie dla Tygodnia i nadal,
- \Y kościele po-dominikańskim w ostatki, przy
w świeżo rozpoczynajl!cym się okresie wydawnilicznem zgromadzeniu ludu, odpra wionem było !tO-to
ctwa, najeenniejsz) m zasobem - najpomyślniejszą godzinne nabożeństwo. Konkluzyjne nieszpory cewróżbą na no" ej drodzc.
I(>brował ks. N arkiewicz a kazanie wypowiedział
ks. Rusin.
Jaklt ona. mimo to będzie? Czy do zamierzonego
- W d. 17, 19 i 20 b. m. przypadają suche dni.
doprowaJzi celu - czy też powtórnie .zawód nnm
1). 2 grudnia r. z. dla dyjeeezyi wlocław ':j
przyniesie? Od was to zależy czytelnicy. PozwólOjciec Swięty na lat dziesięć udzie1ił dyspensę na
cie więc, że Wam myśl naszą bliżej wyjaśnimy,
używanie nabiału, z wyjątkiem jednakowoż 81'0Uy
co zarazem wytłomaczy nas, dl/\ czego wstrzy- popielcowćj i w wielkim .tJgodniu środy i piątku.
mane wydawnictwo wznowić . . alllierzyliśmy.
Kabożeństwa pasyjne w następującym porząd
ku z kazaniami odpraWiaĆ się będą: w środy w ko~
Chcąc najtreściwiej rzecz przedstawić, pomija·
my dowiJdzl:'nia o ważności zadnnia. pism I,eryjo- ~ciE'le po-IJcrnanJyl'lskim,-we czwartki w po-pijarskim,-w piątku i w po-dominikańskim.-w niedziele
dyczlłych "ogóle, a miauowic;e prowincyjonal\l fary:-we wszystkie:b kościołach J'ozpoezynae się b~
nych; - nie przytaczamy Wam niezm:ernl:'go sze- dzie nabożeństwo o god:inie 4-ej po potudniu.
regu przykładów, jakie z zngranicy zaczerpnąć tak
= Zaraza księ/:,L';;m:zu dotknęła bydł'o w trzecI!
gminach llowiatu łódzki(>go, a mianowicie: w gm.
!~:t~ o, o 7"~~tiJ ~aniu się tameeznych miesz;"",u.('ów :P!1. poaobn p bH!5tYJ9, - powiemy tylko: że Hadogoszcz na kJlonii Kowy Radogoszcz,-w gni.
R'lbień na kol. Bndy- Wolskie i w gm. Hełdów we
uznaj! u,; Koniee7ność htnienia pisma, któreby,
WSI Janowie. Z ogólnej liczl.Jy 147 sztuk znajdują
w lLl ..... t "' __ ... ~l1kresie, Lyło ('ubiciem potrzeb nacego ~lIę tam byd,ta: 7,[I,ehoruwał'0 32-uJ.iadło H/szych i za środek do wzajemnej wymiany myśli wybito 37, - w tern 13 chorye:h i 24 wątpliwych
w ogóluiejszych SP! awach s~uŻ)'ło. Jeżeli jeull&.k bztuk. Dzięki prL.edsię'i\ziętym ~rodkom ochronnym
zgodzicie się z nami Szanowni Czytelnicy na wy- zaraza dalćj "l'i nie ro~szerz[l,.
= Na zasadzie ruzpol'l.ądzenia p. Ministra spraw
iej przytoc7.or:ą pobudkę, o wJm nie chcielibywewnętrzny(;h urządzoną zostaJa kasa pożyczkowa
śmy wątpić, to wyznamy wam S7.CZerZE\, że od
w gminie Zapolice. Na rozv.illięcie działali jej pr.i:eWas zależy nndać trwalą podstawę i utrzymać
znaczono EUlnę 73G rub. 1:)7 ~ kop., udziclonrJ: poistnienie pisma., co że nie jest ani rzeczą trudną przednio jako zapomogę r7.ądową. podobnej kasie w
ani niepodobną, zdaje nam się, dowodzić niepo- glU. Pruszków, której kapita1em zak.J'adowym bę
trzeba. (;hci~jcie tylko czyta6 i zasilać redakcyją dzie suma zyskana z dotychczasowych jej obrotów.
= W miesiącu styczniu r. b. znaczniejsza poia wiadomościami dla ogółu przydatnerui -jednoczery mia~y miejsce: w mieście Tomaszowie, w dOIT,l1l
śnie zaś regulować wyruagaLia Wasze do środków
Bztarm\, szkoda wyniosła 700 1'S., w ruchomościach za:~
dostarczanycb i warunków wydaVl nictwa - to 2h7Q rub;-we wsi Dąurówce w powiecie rawskim
wtedy dacie nam możność wywiązania się z na- zgorzał dom włościjanina Franka na 300 rub. uszego obowiązku tak - jak tego w imię ogólnego bezpieczony i sprzętow za, rub. 20;-i nakoniec w
poi,ytku pragniE'my,-wtedy uzasadnicie prawo su- ill. Częstochowie, gdzie strata zrządzona prze1. ogil'ń
w łaźni starozakonnego Werby wynosi 400 rub.
rowego sądu i zniknie stanowczo obawa chwili,
= We wsi Luciejowie, w powiecie łaskowskim,
w której, w sprawie tak żywo z życiem spo- małoletnia dziewczynka, córka wlośeijanina Kluczłęcznem związanej, trzel!aby wyrzec fatalne - zakowskiego, zostawlOna bez dozoru zapaliła na sobie odziEJl1ip. i skutkiem poparzenia zmarła.
późno.
We wsi ŁęgonicacL., w rawskiem, 16-1etnia Julijanna Warston, włościjanka, przechodząc drogą.
wiejską, pośliznęła się tak nieszczęśliwie, że upadlszy na miejscu skonata. W Kamieńsku, starozakonny Herszlik Abramowicz, nabierając nieostrożnie
J. W. Gubernator, w N; 4 miejscowego dzien- wodę ze studni, wpad.t w nii! i pomimo że żywy
nika gubernijalnego, podaje do powszechnej wia- jPszcze wydobyty zostaJ' zmarł w ciągu doby.
domości, że wszycy lllfodzi ludzie, którzy bmli już
= W d. 11 marca r. b. sporządzonym b~dzie
przez prawo wymagany protokół poświadcza.jący
ud2.iał w losowaniu do wojska - 7. powodu jednak
stósunków rodzinnych lub innych jakich okolicz- odkryóe ruety żelaznej na prze. tl'leni "Walenty"
noś(·i nie .zostali znJ]ezonymi do wojsk czynnych, a
108233 saż. kwadr. mLjąCej, polożonej w obrębie
pragnęliby uzyskać paszporty do gubern.ij cesarstwa,
folwarku Klepaczka w gm. Kamienica Poleka w
powinni, przy wnoszeniu w tym celu prośb, do- powiecie częr,tochowskim. Ubie9'ajl\clm sj~ o prawS)
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nadawcze do tej przestw'\ni jest Walcnty .Zyss, pod.
dany pruski, kupiec z m. Zabrze.
Podol.myż protokół spisanym zosta~lie w c1 15
marca r. b. na gruncie wsi l\licrzęcic, wskutek
podania Emila. Konaszewskiego, peł'nomocnika kupea
J ej gildii Teodora Szernera, o odkryciu rudy że·
laznej na przestrzeniach: 1) Ryszard-290G3 saż.
kwadr. 2) Józef-92228 s. kw. 3) Wiktor-77239
s. kw. 4) Helena-62l07 s. kw. 5) Kamilla-3G012
s. kw. 6) Maryjlln-46l80 s. kw. 7) Julijan-40588
s. kw. Wszystkie te place dziś są własnością wło
ścijan wsi l\lierzęcic w gm. Sulików w powiecie
bendinskim.
= W tych dniach magistrat tutejszy odebrał
sprowadzony na żądanie komitetu zdrowia aparat
dr. Rakowicza. Przy pomocy tego aparatu, zastósowywanego z pomyślnymi skutkami w Warszawie,
w krótkim czasie i dość dokładnie rozpoz::Jaje się
dobroć mo;ki pszennej i żytnej, mleka, ma sła" wosku, piwa, wódek i win, wykrywając podrobienia i
domi' ,5zki. Po dokonaniu potrzebny<,h prób aparat
~ejdzie w użyeie.
A. S.
= P. Edward Łojko, przewodnim~ący w zakładzie
rękodzielniczym dla kobiet, w Warszawie, zamierza
l.wiedzió ważniejsze miejscowości w królestwie, celem Llii,szego zbadania warunków i rozwoju początkującej tu i owdzie samodzielnej pr acy kobiet.
o ile nam wiadomo wycieczkę swą rozpoclIlie odwiedzeniem naszego miasta. /
= Pc})ielec, mówią:cy nam o ~nikomości rzeczy
ludzkidh i l1awołujący do rpfłeksyi, odwiecznym
z'-'yczajem rozpoczyna dobę rozpamiętywania, które
choć zawsze potrzebne jest człowiekowi , niezbędnem
wszakże staje się po czasie szału.
S~.Qwa, jakie . wypowilldam,V, w ścisłym zustają:
:lwiązku z życiem mieszkallców sta.rego grodu naszego, który, bez względu na swój wiek, lJawiJ: się
i szalał tegororznego karnawaJu jak mJ'odzicniec
bez npamiętnnia.
Począwszy od samego Bożego Narodzenia zalJawy
tdJlcnjące szły tu niep1'Zerwanem pasmem, nie było
prawie dnia, w którym by nie tallczouO. Zabawy
S1.Jy cresrendo, bawiono się zrazu do godziny 4, 5,
uasLępuie do 7, 8, aż nareszcie doszł'o do tego, że
dopiero oko~o 10 nazajutrz tancerze opuszczali salę
tańca: zgromadzano się licznie- od kilkudziesięciu do

KRONIKA WARSZAWSKA.
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ORTEPIJAN0,MANIJA.

Przed kilkunasty laty bawiliśmy się w stoliki
magnetyczne.
Nie było domu, towarzystwa , zebrania , w któr.1 chby najpoważniejE:ze nawet osoby nie poświęcA.
ły drogiego czasu dla zajęcia się tajemniczą pogawędką ze sto~owćmi nogami,
Wchodzisz,-milczenie -uprzyn ilejownni adepci
siedzą ' z wyciągniętemi rękami, śledząc bacznie
każde poruszenie nieszczęsnego spt'z~tu:
- Stoi jak kamień!
- Drgnął!
- Rusza się!
- Ależ to pan swoją nogą ..
- Gdzież znowu, trzymam mocno. Stolik z pod
palców mi się wysuwa ... i t. d. i t. d.
'rak było wszęd~ie: w pałacach i we d'i\ orkachw błyszczących zby!kami salonach bog3C'za i
w skromnej izdebce rzemieślnika.
Wszędzie gdzie tylko żyli lndzit,.
Dziś jest wiek pozytywny. Dali ś my za wygraną
wszelkiej rozmowie z duchami, nie szukamy natchnienia w utworach kunsztn stolarskiego i pozostawiamy nogi stołowe w spokoju; lecz ponieważ człowiek
zawszo i wszędzie musi wynajdywać jakieś drogi,
kt6reby go podniosły nad poziom codziennych zajęć i' prozaicznych celów życia., a pozytywizm nie
pozwala szukać przedmiotu wyższych zachceń w duchowej sferze wpadliśmy w monolllaniją artystycznQ.
Nie jest to zapał do sztuki, nipma tam poczucia piękna, zamiłowania est.etyki, obcem jest szlachetne natchnienie-idziemy tylko ślepo, bezwiednie
za . ogólnym prądem.
Zona urzędnika, który pobiera 400 rub. sr. pensyi powiada: "Córka pani brAbiny uczy się na fortepijan~e, dla czegóżby i moja Zosia uczyć się nie
miala?" Lokatorka z parteru mówi: "Na pierwszem
piętrze , gtają Mozart'a, dla !czegóżby moje dzieci
choć mazura Lewandowskiego za.grać nie mogł'y?"

stu os6b:-pl'zyjęcia były sute, niekiedy wykwintne.-Ileż to na ten cel wyłożono razem tysięcy,
które w ciężkirh naszych czasach zużytkowane dla
dobrobytu, oświaty, zwiększenia produkcyi pracy,
irwalejby się przyczynić mogły do ogólnej pomyśl
ności. Bez pamięci o jutrze, poświęcaliśmy się
ciągłym zabawom, co przynosiło nam wkol'lru
odurzenie, przesyt i wycieńczenie sit I nie mogło
być inaczej, gdyi kto tyle noey spędził bezsennie,
ten zapewne polEpszenia sił nie zyskał, a cóż dopiero mówić o obowiązkach rodzinnych czy stanu,
jedne i drugie niemało ucierpiały, tak samo jak
i szczerby finansowe niemiłe następstwa sprowadzić mog~.

Zabaw bezwzględnie potępiać nienależy i my
też ich nie potępiamy, powstajemy tylko .na nadużycia w nich. Kto pracuje, temu należy się wypoczynek i rozrywka. Zabawy podtrzymują: stósunki towarzyskie, a jezeli rodzaj ich dobrze jest
obmyślany, jeżeli bawill,c się rozwijamy nasze uczucia i umysł ku lepszym celom zwracamy zabawa nas podnosi i uszlacbetnia. Jeżeli przeciwnie,
na samych tańc/'lrh w polączeniu ze sprawami gastronomicznemi poprzestajemy i dochodzimy na tem
polu do pewnego ograniczonego stopnia, działamy
przez gimnastykę .na rozwijanie naszych muskułów,
odżywianie organizmu i wdrażamy się w plastyczne uwydatnienie zewnętrznr.go naszego piękna, odnośnie do postawy i rucpów. W każdym przecipż
razie zabawa powinna być uważana jltko tylko Śro
dek do orzeźwienia umysłu, ntibrania sił i lach~ty
do dalszej pracy, gdy jednak zabawa pochłani.a.
zbyt wiele czasu i staje się niejako celem naszego
życia i wyłącznem jego pragnieniem, gdy jej poświęcamy spra.wy obowiązkowe,-'iYiedy ubliżamy naszej godności, naszemu przeznaczeniu, a. w mIejsce
zach~ty i energii do czynów lJożytecznych wycień
czamy się fizycznie, finansoWo i zadajumy krzywdę
sobie i spól'eczeJistwu.
Jeżeli kto ma usposobienie bawić się i stać go
na to, niech się bawi, ale w granieach odpowiednich, z uwzględnieniem między innemi ciężko przychodzllcego grosza i zdrowia, które zabawa przeciągnięta do białego dnia i dłużej niemało podkopuje. Niechby się zabawy rozpoczynały okolo 7
god. wieczornej a trwały do póJ'nocy lub do godziA zajmująca sutereny ma~żonka woźnego sądu apelacyjnego wzclyc1la, że szczupłe mIeszkanie i
szczuplejsze jeszcze dochody niep07lwalajl~ jej naśla
dować pod tym wzgląd ell1 szczęśliwszych wybrań
('ów fortuny.
Fortepijanomanija bowiem istnieje u nas w caJej swej potędze i sile.
Gdzie tylko się obrócisz, gdzie tylko skierujesz
swoje kroki, wsz ę dzir. brzęczą, dźwięczą, klekoc7,ą,
g(\dne lepszego nierównie losu instrumenty muzy~
czne.
Mamy, ciocie, kuzynki, uczniowie, pensyj on arki,
doros,te panuy, małe dziewczątka, wszystko to mę
czy w najnieestyczniejszy sposób nieszczęśliwe wyroby fabryk pp. Budynowicza, Frenkla i t. d.
'J.'a muzyka. piekielna, denerwująca, l>rzyprowadzająca nieledwie do rozl1aczy, jest plagc} wszystkicll
ludzi, miłuj,!cych spokój wogóle, a nas literatów
w szczególności,
Niepodobna pl'acowae, niepodobna wypełnić przyjętych zobowiązaJl, niepodobna nieledwie zebrać
mybli swoich ...
.Il.rześhldowany cpidemiją. muzykalną zmieniałem

kil akrotnie mieszkauie: wszędzie ona biegł'", w ślad
za mną, niby ni ~z błagana prześladowrzyni.
Nareszcie schl'oni~em się w mało uczęszczaną
część miasta: obrałl, t11 sobie lokal przy ulicy Dzieln"j,
Tam, sądziłem, znajdę pożądany spokój.
- Gdzie taml próżna nadzieja,
Od świtu do zmroku doC'horlzł uszów moicb gammy 9-cio letniego wirtuoza i [tryja Z "Fra-Diavola" 10·cio letniej artystki, która to ary ja p\)wtarza
się niemal 50 razy na dzień, ze stereotypową omyłką
w ilzóstym takcie i z nieodmiennylU faŁszywym
akordem w końcu.
Ta zabójcza ary ja tak się wdrożył1l. w moji} pamięć, iż częstokroć w nocy budzę się ze snu, a
w uszach moich brzmi: "Drżyjcie, bo jak piorun
z burz~ ... " a miasto burzy huczy, niby zgrzyt skrzypi~cy('h zawia.sów,ów l,iefortulJuy końcowy akord.
I znów z pierwszego piętra. dochodzą mojego
słuchu basowe tony akorupanijamentu sonaty Beetbowen'łł.

ny 2 najpóźniej, a hl przeciwnie w('szło w zwy·
czaj, że dopiero okoto JO i późqićj schodzono się.
wieczerzano o 2-1nb 3, a tańce ńiekiedy z niemal!!
nawet ujmą wdzięków i toalet damskich kOllczono
dopiero przy świetle dziennem.
Publicznych zabaw było kilka-z tych znaczniejsze dwa bale skł'adkowe w dniach 31 gruduia i
16 stycznia, bal na biednych uczniów gjmnazyjuJU
24 stycznia, a prywatnych bez liku. Właściwie jeden tylko bal na uczniów gimnazyjum połączyŁ zabawę z celem wyższym, stósunkowo to za mało, i
pod tym względem, musimy się rumieni6 przed il1nemi miejscowościami, gdzie zabawy umiano cz~
ściej ł~czyć z celami s}Jółeoznymi.
Z faktów tu spełnionych z przyjemnośeią notujemy: wspomniony bal na uczniów gimnazyjum, który
z niósł ogólnego d-Oc-hoQU 400 kilkadziesiąt rubli.
lepodobna dalej zamilczM o dwóch porankacb mu zycznych, jakie s'ę tu odbyły tej zimy w mieszkaniu
p. Koboski, na'uczyciela muzyki lHL fortepijanie, na
których uczniowie i uczennice jego, jako też i kszta~'
cący się w grze na skrzypcach pod kierunkiem I'.
Horalka, b, ucznia instytutu muzycmego warszaw·
skiego, składali przed znawcami i mi~'ośnikami
piękna, dowody swojej pracy, pos'ępów, oraz usiło
wań swych nauczycieli.-P. Benduski, znany fortepijanir,ta i nau('zyciel muzyki, takie popisy peryjodyczne od lat kilku tu wprowadzi,f z widoczn:t
korzyścią: dla coraz więcej rozwijającej się u nas
sztuki. Cieszymy się że za jego przykładem poszli
I wui nauczyciele.-Ostatni popisowy poranek muzyczny odlJyl się u p. Kobos.ki d. 7 lutego. Na
nim, prócz uczniów i uczennic, występowali i sami
nauczyciele p. p. KoLosko, Horalek i Bendm;ki przy
pomocy profesora. wJższej szkol'] rzemieślniczej w
Łodzi p. Groffego, grającego na wijolbnczoli. Pomijając to, co grali uczniowie, a co dobrze Hwiadczylo o ich zdulnościach i sumiennem wykonaniu, a
szczególniej o grze na skl'lypcach a-letniego Babickiego, ucznia gimnazyjum nal:izego, który już
dzisiaj rokuje piękne nadzieje ua przyszłość, -zwró- '
cimy uwagę na Jantazyją "NabllcllOdonozor"
li'ruzzi'ego, wykOnA.ll~ na 6 r:.~k na jednym fortepijanie, na ".Mol'ceau de salon" Vieuxtemps'a odegrane
na skrzypcach przE:z p. Horalka,-"Rondo" Chopina
na 4 ręce i dwa iortepij:my, wykonllne przez }1:

Ś

Nie mam ani jednej chwili spokojności.
Czasami ch~oniąc się przed powodzią muzyki uciekam do 7.naJomych.
Wszędzie to samo.
Gdzie są rodzice, s~ dzieci - gdzie 81\ dzieci. Sl! .
fortepijany .
Przed kilkoma dniami pojawiające się mrozy zmusiły mnie udać się do znajomego kupca z ulicy
Flan(·is~kańskiej, celem zaopatrzenia si~ w futro.
Pan Jakób LeLel1skind posiada bowiem dOI'orowy zapas różnyeh zimowych okryć, o czem oznajmia
napi,> umieszczony nad sklepem:
"Skład futr i r1lżne plzcdmioty blamowy."
W chwili gdy właściciel magazynu rozkhdal
pl'ze~emn~ towar,.~ przyległ~go. pokoju rozległ się
dŻWI~k DleharmolllJnych tonowo
- "To moja córka," rzecze z pewnym rodzajem
dumy sama pani Lebenskind, "gn wielkie sztukie
z Thalgriina."
Chciała zapewne powiedzieć 'l'alberga.
Wypuściłem z rąk trzymaną algierkę.
UCJ('kłem-nie kupiwszy futra.
Tak jebL: fOl'tepijanomanija owładnę~a wstępnym '
bojem naszą Wa.rszawę, rozkwaterowr1,fa się w salonach, zajęła mniejsze i większe loknIe, wci&nęii\
na, poddasza, dotarla w dzielnice najmniej uczę
szczane-a selki, tysiące dzieciaków miasto pożytecz
nego zajęcia, ksztaltenia SIę w odpowiedniem zatrudnieniu, "ivzrllostania na dającycb nadzieję pn.ysdości obywa teli, marnuje czas na nieforLunnern
brzdąkaniu, zatruwając życie spokojnym i pragnacym poświętać si~ umysłowej pracy sąsiadom. ~
A tymczasem ojcowie narzekają-że ich chłopcy nic
są wstanie zastósować się do rozległego program,~
lu szkolnego.
~latki-biadają na njepraktyczno~ć swoićh córek.
Zwolennicy pracy kobiet-piszą sążniste artykuły
o nowej erze w kierunku wychowania .płci pIęknej.
Za,łożycielki szkoły rzemiosl wzdychają patrząe
na ,opróżnione oddziały zak~adu.
ZIE si~ dzieje-a ktÓ'ż temu winien?
Między innemi-fortepijanomanija.

Ludwik NiemojoUJs/d.

l{oboskę

i jogo córkę, "Mąfzeltia" Schumart'll w kwartecie smyczkowym, oraz efektowne "Roll(1o" Hertz'a
nn fortep~jan , z towl\lZyszcnjcm kwiqoot\l smY('zko\\ ('go. Na tym poranku p. Horalck występował pożegnaJaie, gdyż w tye-h d'niacb opuszc a nasze
miasto i przenQsi się na kanel:mistrza wojsk.Qwego
do Łodzi. A'rtysta ten zdolny i sumienny, J'IIt kilka
spędził 'Il nami i ~mi)szą RQ. sobie. z~ll-wia ~ięć,
bo nam niejedną uprzyjemnIł thwilę- i ile razy potrzeba było popisu talentu dla celów dobroczynnych, zawsze z całt~ gotowo~cią służył sprawie doIJJ'U i J.liękna i do powodzenia wszystkich zabaw
muzyc7.Dych niemaJo się przyczyniat -- Oenili~ y
w nim bipgJ'.ago wil1tuoza, dobrego nauozYaJela
jak l . sympatycznego człowieka, to tei Rozstajemy się z nim z prawdziwym żalem, pewni, ża i w
Ilowem miejscu swojego zamieszkani" cieszy' .
będ-zie Mm &amem cO' i 11 nas uznaniem.
Mówiliśmy w naszein sprawoŁdaniu niemało o
zabawach salonowych, które cały nam karna
zajęłS, wspoamieliśm y, Q por,Ulklloh muzyczn..y.e ,
wkońeu notujemy nadzieję., że docz-ekamy się-i zabaw
urnyslowycb, których tu dotąd z pewnym wyrzutem
sumienia nie znaliśmy. Dowi'adujemy się bowiem, że
lllt zasadzie danego przez Rząd upowa~nieJ;lia. do
popierania sprawy osad nieletnich przestępców za
pomocą ofiar pieniężnych, teatrów, koncertów i odczytów, kilka osóB, należlioQ,Ych do miejscowej
inteligencyi zamierzyło przygotować tu odezyty
publiczne n~ korzyść osad rolnych: zaluiaJ;owi temu
~e wszechmiar ul,Jragnionemu przyklaskujemy i ży
czymy z carego serca, by się jak najryohlej urzeezywistnił,

W szeregu wielkopostnych rozrywek sympatycznie witamy też j projekt amatorskiego teatru, podjęty
i staraniem p. Libickiej w czyn majl!cy się zamienić, prawdopodobnie w drugiej połowie postu.
Wartość szlachein(~j
rozrywki o wieje podnosi
jeszcl.e cel piękny, myśl wsparcia dochodem osią• gniętym tak pojedyńczych osób jak rodzin prawdziwym niedostatkiem dotkniętych, którym poczucie
godności osobistej nie pozwala odwołać się do mifosierdzia publicznfi'go. Lista takich osób staraniem
inicyjatorki zebra.na, wkrótce ma być właściwój
władzy przedstawiona, a ta niewą;tpliwie, dla nieodzownego ze swej strony sprawdzenia. iEtotnego
lllilteryjaJncgo położenia kandydatów do wsparcia,
wydeleguje takich ludzi, którzy potrafią dokładnie
zbadać prawdę, bez obrazy tych uczuć osobistych,
jakie właśnie ową prawdziwlł n~dzę skrywają,
przed okiem ogółu. 00 do samego widowiska ma
się ono składać z teatru amatorskiego i obrazów z
żywyc łl osób. Odegrane być maj~ jednoaktowe
sl.tuki "Zachód słońcu," "Piotr marynarz," "Nieszczęścia najszcz~śliwszego męża" i "On nie jest zazdrosny." - Właściwie odegrane jednego wieczoru
będą tylko trzy sztuczki, z ktÓ1'ych jedna w powŁórnem jJrzedstawieniu, jak to jest projektowanem
\wsŁanie zmieniona. Obrazów z żywych osól, ma
być dwa: ntreść jednego l'ra.wdopodobnie stanowić
będzie "Res sacra miser," przedstawiony w roku zeszłym w teatrzyku dobroczynności w Warszawie,
a drugiego "Pracownia artysty", znana już tutejszej
f,ubliezności.

O.

t

Za duszę ś. p. J6::efa Zaluskowskiego zmarstycznia r. b. :w Warszawie oraz
Konltancyi z Zaboklickich, b. obywateli ziemskich, odbędzie się żałobne naboień
stwo w kościele po-pijarskim w d. 17 lutego r.
b. o godzinie lO-ej rano, na ktÓ1A pozostał'e
córki i zięć zapraszają krewnych, przyjaciół i
znajomych.

łego w d. 11
malżonkl jego

KORESPONDENCYJE TYGODNIA.
Z ll'Jzurowa pod Ża1,kami.
Z serdeczvą radośeią otrzymałem od redakcyi
doniesienie, wzywające mnie do współpracownic
twa. w II Tygodniu" który przecież dOC'lekał się rezurekcyi.~rrzez pół toku wypoczynku, mając tyle
czasu- musieliśmy, ~daje się, uczuć brak swojego
erganu, -zwłaszoza w gubernii, z tak wysoko in~
\;eligininymi Prusami graniczącej, - gdzie, nawet
, w hkich miasteczkach, jak nie vrzymierzając u nas
Kl'omQJó'" albo Mmygłód, pisma peryjodyczne wy-

S-

się tr~ymają. - Nieumiejący albo
niechcący czytać i pisać, prżez przeszłe pół roku,

chod'Zl\ i dobrt:e

się llfzekonać, ze po przejściu ad patres
złotego wieku gastronomii i głupoty gwałtem
potrzebne-abecadło, sylabizowanie, czytanie i pisanię - choćby po ołówku: przesyłam więc p1'imo

musieli

im tu najprzód zyczenie redakcyi, aby nasz" Ty-

gubernii, już
dla samego wstydu, przerwy w
wydawnictwie nie doznał.
Nie zebrawszy jp,szoze właściwych wiadomości
z okolio, mojej, jakie zainteresować mogą i któ11em,i się z czytelnikami "Tygodnia" podzielić pranę-pierwszą mają korespondencyją skrócić muz~,-zwłaszcza, że weszła mi w głowę, słuszna
uwaga. jednego z korespondentów Opiekuna Domow~, -00 w korespondencyj ach nietylko ujemną, ale i dodatną stronę okolicy, z ktÓl'ej się pisze-zamieszczać trzeba. Prawda, że jako Ex-Bocian, żyjący tylko żabami i gadami, mógłbym być
wy>tłómaczonym-a.le co 1'ecltt to recht-o ile wada
lub błąd, potrzebują nagany i uśmieohu, - o tyle
prawe i pracowite postępki, je.lynego wynagrodzenia, przez publiczne ich ogłoszenie.
Do tego zupełnie słusznego, przez Opiekuna Domoweg'o, zakomunikowanego prawa-w dalszych
n\oich korespondencyj ach do "Tygodnia" zastósuję

d

' przy poparciu mieszkańców

więcbj.

ch.oćby

się.
Jeżeli

jednak doniosę Wam, że państwo Marcinowie, rozumnie robi l, oddając chłopców do
szkół publicznych a do córek przyjmując nauczycielkę polkę:-nie mogę nie donieść,- że państwo
Jldef'onsowie, kiepsko się obliczyli, przyjmując do
synów szwajcarkę guwernantkę-a do córek francuza guwernera.
Jeż~li doniosę, że &.dama Siwek, żyjC\cy z grosza z Zar~k, nie mając dla mnie żadnego obowiąz.ku,
pożrczył mi bez najmniejszego procentu dwad.zieścia rubli i wyratował mnie z kłopotu: - toć
nie mogę pominąć, że serdeczny przyjaciel, siedzący na. kapitale, któremu kiedyś dogodziłem w
ciężkiej potrzebie odmówił mi przyjacielskiej
wzajemności.
Jeżeli napiszę, że
puje, eaprowadzając

pan Pa.fnucy rozsą.dnie postę
w domu oszczędność i proponuje zonie i dzieciom barszcz z ziemniakami:-nie
m()g~ pOlll inąć , że ten7.e sam ekonBmista w cięż~
kich cZ(lf;och, wyrwawszy się z domu, zajada w
lllia:o.1.e••!t.b.u Aawior, miuogi i popija owo przysmaki
win.em i angielskim porterem.
Jeicll w przejeździe przekonam się, naprzykład
w Częstochowie, że tam znajduj/\ się zacni i prawi
ludzie, co pragną składkami, zebranemi z widowisk
lub innych zebr ...ń publicznych, przynieść pomoc
cierpiącym i potrzebuj3,cym:-nie mogę w ża.den
żywy sposób zamilczeć, że tam także odbywają
się na dość wysoką ska.lę gry w ka' ty, niemające
ż~dnego zwi/\zku z dobroczynnością i dzisiejszem
położeniem rzeczy.
<
Na tern zakończam dzisiejszC\ korespondencyja..
do "Tygodnia" którą jako wstęp do pnyszłych
czytelnicy przyjąć raczą.- Będę się starał, przedsta wić wam myśli, moje z cała.. serdecznością - a
u ważając pismo nasze "Tydzie7t za własne i fami·
lijne-które utrzymać jest naszym obowiązkiem
podzielić się z wami tern, o czem się w młodości
marzyło-a na starość myśli i myślić będzie.
Fau,styn .Śo/)ide1'ski.

Zapytana przez dzieci pe\\ nych państwa pokojowa, jak si.ę bawib na wieczorku \fyprawionym w zapusty przez s~użących w naszem mieście, odpowledziała: - że były ta.ńce, ale nie byle
jakie - tylko poważne, jakoto: -"kacuca, lamscl'
i kot1·edance." Widok tutej~zych kueharek i t. p.
'\\ykonJwlljąc) ch takie tańce musiał być bardzo
ciekawy, fi, szczególniej interesująco wyglądał zapewne taniec hisz~ański przy świetle zakopconych
lamp naftowye:h.

LICYTACYJE.
I. W d. 10 (22 lulego) r. b. odbędzie sil) w biurze górniczem w Dąbrowie przez opieczętowane deklaracyj e sprzedai 7.apasów rudy żelazncj, wajdujących się we wsiach Zych-

cice, tata, Boguch",alowice, Cięgowice, Najdziuew i Siemonia w ogólnej ilości 58189 uadyj ocenionych na 1163
rub. 78 kop. Wadyjuw wynosi 117 rub. Warunki do przejnenia w Dąbrowie.
II. W d. 10 (22 lutego) r. b. we wsi Sosnówce w urzę
dzie leśnictwo Slomniki sprzedawanem będzie przez glośną
ustną licytacyją drzewo: l) Z cięć 1873 r. z obrębu Gólczewice OS7.acowane na 1424 1'8. 77 kop. 2) Z cięć 1.. r. z obrę
bu Bór Biskupi OS2. na 1003 rB. 63 k. 3) Z cię.6 t. r. z obrębll
Glanów osz. na 962 rs. 34 kop. 4) Z cięć 1874 r. z obrębu
llór Biskupi osz. na 971 rs. 46 kop. Wadyjllm h czę~ć szacunku wynosi wolno składać i deklaracyj e zapieczętowane.
Warunki do przejrzenia w urzędzie leśnym Slomniki.
III. W d. 7 (Hl lutego) 1'. b, w biurze izby skarbowej w
Petrokowie przez glośną licytacyją sprzedane będą dwie
rządowe ląki przy tartaku Spala leżące "Przy kępie" i
,iWoiskie" zwane, 10 mórg' 40 pręt. przestrzeni mające, z&
zniżony do polowy szacunok t. j. za 638 rub. Wadyjum 64
rub. Warunki odczytać można w biurach - izby ikarbowej i
powiatu rawskiego.
.
IV. W d. 13 (25 lutego) r. b. w biurze izby skarbowej
w Petrokowie sprzedawanem będzie drzewo ze straży Rowice
z leś. Lubochnia: -1) z cięcia 1873 Nr. 1 oszacowane na 810
rs. 85 kop. 2) z cięcia 1874 Nr. 2 osz. na 1179 rs. 87 kop.
~) z clęci/!' J 8i5 Nr. 3 osz. na 784 rs. 46 kop. - kaide oddzielnie - Wadyjum h część szacunku.-Warunki przejrzeć
można w biurach izby sXal'bowćj i urzędllleśnego J.ubochnia.
Y. W tymż e dniu i w tem że biurze sjlrzedanem będzie
przez glośną Jicytacyją drzewo ro snące na przestrzeni gruntu
wydzielonego z leśnictwa Laznów dla wlościjan wsi Pszanówki, w ilości 30 mórg- 86 prętów, które to drzewo oszacowane jest na 10525 rub. 45 kop. Wadyjum 1053 l·ub. Warunki do pnejrzellia w biurach izby skarbowej i urzędu leśnego Laznów.
VI. W tymże dniu i w tćmże biurze sprzedawanem bę
dzie drzewo rosnące na przestrzeni grnntu }lrzeznaczonego z
leśnictwa Laznów dla wlościjan wsi Polika, Lipin, Teolina i
Katolina a mianowicie: 1) ze straży Budy z przestrzeni 236
mórg 280 prętów oszacowane na 108025 rub. 23 kop. 2) ze
straży Cegielnia z przestrzeni 110 mórg oszacowane na 3509b
rub. 50 kop. Wadyjum h część szacwlku - Warllfiki odczytać
można w biurach izby skarbowej i urzędllleśl1ago Łaznów.
YlI. W tymże dniu i w temże biurztl sprzedawane będ1\
nasienniki z leśnictwa Krzepice a mianowicie:
I) z obrębu Mokra
z cięć 1865J69 osz. na 3bG9 r. 113 k.
~)
"Mokra
,,1871
"
701 " 10 "
3)
"Jaciska
"18G6J70,,
2221" 19 ..
4)
Klllczno
1865J71 " - 1280" 44 "
fI)
"Kalińsko
,,1859.J66
8504" 33 Ił
u)
"
Cisie
,. l860J6& "
7191 " 68 "
7)
Herby
,. 1861J67
5U19 Ił 85 Ił
8)
"
Cztćry kopce " 1866JG8 "
5::144" 12 Ił
U)
"Stawki
"JS06
"
806" 18 "
Wadyjum h część szacunku.- Waruuki do przejrzenia w biurach izby skarbowej i urzędu leśnego Krzepice.
YUL \\' d. 12 \24 lutego) f. b. w llTzędzie leśnym olkuskim we wsi Golollogu spl'tcdawanĆln będzie dl'lewo [lrZeZ
bu rzę p rzewróconc a w szczcgólności:
l) Z obrębu Okrauzionów oszaC01\'ane na 831'3. 48 kop.
2)
"
Trzebiczka
324" 93 "
31
"
'l'uczuobaba
140 " 94 "
4)
Dąbrowa
Ił
480 Ił 02 Ił
5)
"
Losień
24 " 75
6)
Golonóg
[jO" 93
7)
Ił
l.agisza
[i"
8
8)
"WoJkowicc
"
43 Ił 77 Ił
]]ości te spfledawane oędą oddziellue. Warunki do przejrzenia
w biurach l eśn ictwa olkusldego w Gołonogu i powiatu w Bendinie.
IX. W. d. 18 lutego (2 marca) 1'. b . w biurze powiatu w
Kowo·Radomsku sprzedawanem będzie dtzewo z leśnictwa
(jidle: a) przewrócone }lrZCZ burzę 1) z obrębu Strulkóvr oszacowane na 505 rs.95 k. 2) z ob. Szczepocice osz. na 505
rs. 51 k: tudzież uschle na plliu 7, obI'. Barcisz osz. na 85 rs.
10 kop. Wadyjum h część szacullku. WaruIlki do przcjrzeni:l
w biurach urzędu leśnego gidebkiego we wsi Niesulewie i
powiatu w Nowo-Radomsku.
X. W d. 20 lutego (4 marca) 1'. b. sprzedawanem będzie
we wsi Sosnówce w powiecie miechowskim drzewo z leśnic
twa S.lomuiki z obrębu Golczewice % cięcia Nr. 19 oszacowan<l
na 2033 rs. 20 kop. Warunki do llrzejrzenia w biurzo urzęda
le śnego w Sosnówce.

OGŁOSZENIA.
SKŁAD

WIN, PIWA I SPIRYTUALIJ

LEONA ZASACKIEGO
-vv Petroko-vvie
przy placu

lvIikołajewskim

(Nowy rynek), w domu W-go Łaguny
polec<l. Szanownej Publiczności po cenach fabrycz.nych, niepraktykowanie niskich, wyborowe Wódh.
Araki, Uikiery i Spi1-ytUSy, w pół i w całych butelkach, oraz i w wiE}kszych partyjaob; Piwo Bawarskie i inne w pół i całych butelkach, w antałkach,
w pół i całych beczkach; Wina węgierskie, francuzkie, hiszpańskie i inne, Drożdże prcuowane, ~lą
k~ i Octy w wyborowych gatunkach. Handlującym odstępuje się odpowiedni procent.

-4~

:c

PRZY TYMŻE HANDLU PODAJE SIĘ W KAŻDEJ

CUKIER,

c.J
~
-.)

KAWĘ, HERBATĘ,

dla

o oraz wszelkie towary kolonijalne - Wina:

Węgierskie białe i czerwone,
Francuzkie, lliszpallskie, Szampańskie, Austryackie w gatunkach do
:vych, Porter angielski ścią.gany i oryginalny, Piwo Angielskie, Bawars .
:c IIllle zagranicznc i krajowe, Wódki. Likiery, AI'aki, Spirytusy kompletnie
(,) wane. z falJryk krajowy~h ~ zagranicznych, Sery różne, Bulioll. Konfitury, Kawior,
>- oraz Inne towar)T ross)]skIe. Ryby wędzone l mal'yno'wane, -Łosoś, Węgorz, FhmZ
d~'Y, SIII'otty, BuJding'i, Siomgi. SiJ'la,wy Augustowskie, Sa,rtl"Yllki Ruskie i FrancuzQ
kIe,
Allschovis, Wyzina. mUii. SJcdzie zwyczajne, marynowane, pocztowe, wedzo~
N
C
ne, łososiowe, zio~owe, w rolaclzi.e, opiekane (Bratthcl'inge) i inne - Wyroby" tabaczne, perfumerYJe, oraz wszelkle towary wchodzą.ce w zakres handlu kolonijalneN
go, po umiarko"yanych cenach poleca Szanovynej Publiczności
cc:
~

ReJ~skie,

Q
Q.

.::;:)

<:)

t:J

vv Pe1;rol-i:o-vvie

~

przy placu Maryjaóskim (rynek główny), obok hotelu 'Y-go Michaleckiego,
w domu SS-rów Jabł011skiego _

>-
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POD

FIRMĄ

E. ·TCHOR E SKI
W PETROKOWIE.
Od lat sze$uiu jak firma moja. nieprzerwanie
eg7.rstuje - ponieważ z każuym rokiem interesa
Domu mojego wzrastają, niepodobna inaczej jak
tylko wyrazić p08zczególe dzia,lalność, i tak:
1. Posiadam Agenturę Rossyjskicgo Towal'zystwa Ubezpieczeń od ognia, zułożonego w roku
1827, które posiada:
Kapitału zakładowego. . . . . .. 1"S. 4,000,000,
Kapitału rezerwoweg o . . . . . .. 1'$. 1,000,000,
Składek rocznych przeszło. . .. r". 3,000,000,
w tem też Towarzystwie, mimo l\onkurencyi innych Towarzystw, otrzymałem do dziś ubezpie-

1460.

Ag"enturę ubezpieczeń na zycie S -Petersburgskiego Towarzystwa - ważność przedmiotu tego
każdy Ojeicc pojmie należycie .
3. Agenturę ubezpieczell od gradu.

2.

Skład
Skład

machin i narzędzi rolniczych.
wszelkich na~i\)n zagranicznych i kra-

jowych.
6. SmarGwid.J:o do powozów, bryczek i t. d.

7. Skład maszyn do szycia wszystkich systemów.
8. Regestra gospodarcze najnowHzego i najpl'a.ktycrlniejszego systemu.
9. Obicia pokojowe.
10. Skład wapna znanego z dobroci swćj 7. fabryki Rudniki.
.
11. Oliwę w najlcpszym gatunku uo maszyn.
Prócz wymienionych powyżej zajmnję się wy·
rabianiem pożyczek bypCJtecz nych lub innych,
sprzedażą dóbr, rozkolonizowaniem i zamiana, tych·
że na domy, sprowauzaniem żniwiarzy i kosiarzy,
zastępuję w przeprowadzenilll'ządowych interesów
za upowaznieniem, oraz zajmuję się wf:lzelkiemi zleceniami mogącemi wchodzić w zakrcs działalności
Domu Pośrednictwa.
Ządane wiadomości i informacy je udzi~larn natychmiast, leczaza nadesłaniem marek na odpowiedż.
.
Oddając się wzg']ędom Szanownej Publiczności,
jestem zupełnie przekonany, ze i nadal jak dotąd
raczy zaszczycać mnie swojemi zloceniami.

BUCHHALTER jednego z większych tute~8zych
pl'zedlSiębiersLw, pragnie w wolnych godzinach wykładać w języku niemieckim zasady podwójnej
buchh.alte1:yi, regulować księgi kupieckie lub prowadzić kOl'espondencyją W tymże języku. Wiadoml)ść w księgarni Leonarda Chodźki.

."

-:a

r3NZS31dS

N owo otwarta księgarnia Leona?'da Clwdżki w
Petrokowie, przyjmuje prenumeratę na wszystkie
pisma peryodyczne w kraju i zagranicą wychodzą,
ce, posiada znaczny i wyborowy asortyment ksią
żek róznój treści. oraz nut-i starannie takowy pomnaża ukazującemi się w handlu księgarskim nowościami. Kbiążki, nuty i t. p. ady kuły, W miejscu
nieznajdlljące się, księgarnia na żądanie w krótkim
czasie dostarcza.-zamówienia zamiejscowe również bezzwłocznie załatwia.
~(sięgarnia, poleca uwadze czyLelników ,'rygodma" niektóre nowe dzieła i książki wyszłe w cią,

gu r . 1874/5 w języku polskim, a na składzie księ
garni bedące:
Bain A. Duch i ('iało przekład z fran. t. I rs. 1
CzapsIei :Maryjan hr. Ristoryja pow~. konia. Poznań, edycyja wykwintna z fotografijami t. 3.-wyszedł t. l a 2-go zeszyt I i II-całosć rs. 18.
Flamm'ion, :Bóg w przyrodzie przek. z fran. t. I
rs. l k. 65. Tegoż Opowiadania o nieskoń-czo.
ności pl'zek. z fran. t. r 1'S. l k. 50.
IIau;;lwje1' Dr. Wykład statystyki-przekł. dtuden.
Warszaw. Uniwersyt t. 11'9. 2 k. 50,
Heyden Nauka o' nawozach przekł. Briihla t. I

rs. 1 k. 35.
Kondmtowicz Dzieje liceratury w Polsce do XVII
w. wyd: 2-gic dopełnione 3 t. 1'8. 3.
K1'a8ZetiJski J. 1. Briibl opowiad. historyczne 2 t.
rs.2 k. 40.
.ŁOZillSki Wład. Skarb \'"atażki powieść z koń
ca XVIII w. t. I rB. 1 k. 50.
jJ;facaulay Dzieje Anglii od wstąpienia na tron
J akóba II-go 10 t . rs·. 7.
lIlickiewicz A _ .Korespondencye 2 t. Paryż rs. 6.
Petisclts Olimp. Mitologija Greków i Rzymian
przekl. z niemieckiego edycyja wykwintna z licznemi d.rzeworytami rs. 2 w oprawie rs. i k. 60.
Quetelet Układ spółeczny i jego prawa prllekł.
studcn. uniwer. warszaw. t. I rs, l k. 50.
Rocznik odkryć i wynalazków 187314 oraz kalend:uz i część informacyjna na r. 1875. k. 80.
Sctte:JGst Hodowla zwierzl\t t. r z drzeworytami
przeł. Bogucki 1'8. l k. 50.
Tyndall Woda jej kształty i przeobrażeuia, jako to obłoki i 1'7.eki, lód i lodniki tłom. z angiels.
prof. JG.rkiewicza t. I k. 90.
Wojcicki Warszawa i jej społQczność w pOCZI\tkach naszego stulecia t.,r 1'8. 1 k. 80.
~Vagnel' Podróż naukowa po pokoju odbyŁa z młodyJni przyjaciółmi ze 120 drzcworytami z niemieckiego t. I 1'S. 1 k. 20.Zdano~oic;; Rys historyj i literat. polskiój w 2
tom. Wilno-wyszedł t. [ całotć r. 5.

-------

------~------------------------~--------~
. )l;03B0.1leHO IJ;eRsyporo, "
\V Dl11lral'ni F. Belehntowskjpgo w Petl'okowie.

P. P. rolników, właścicieli do.
lnów, f'abrylr, zakładów przemy·
słowych i t. p.
za.wiadomić że

w dniu 1 stycznia
na celu wy.
ko1l'ywanie wszelkich robót budowlanych, ta.k co
do budowy nowych domów mieszkalnych, ubu.
d6~ań przemjsłowych i innych, jako też rest8U·
layją<. już istniejących, według przedstawio·
nyc~ .sobie lub własuych l'fojektówj jak
_niej spółka zajmować się ~ędzie urządza.niem
apartamentów, mieszkań i specyjalnych magazynGw, oraz wszelkiemi innemi czynnościami zwirtzek z budownictwerll mającemi, pod firm~: '
• Marny honor

r.

./2.

za.wiązaliśmy 8pó~kę

"WARSZAWSKIE

mającą

PRZEDSIĘBIERSTWO
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Stempel firmy opatrzony podpisami dwóch z
wymienionych spólników, uznajemy za
ważny i obowiązuiąc)' firmę · względem osób trze-cicho
Prosimy o łfls1cawe zw.ócenie uwagi na poni.
żej zamieszczone podpisy.
poniżej

z uszanowaniem

WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIERSTWO
BUDOWLANE
Orłows.ki

Józef

Radca budowniczy, Akademik PetersbuJ'gskiej
Cesarskiej Akademii S:lt. pięk.

Witkowski Teodol'
Buuownkzy kI. 3 wła,Śriciel Cegielni
w .Mokotowie.

SimmIel' Karol
Właściciel zakładu

PoJzenłus
Właściriel

wyrobów stolarskich.

Ferdynand

zakJ:auu WFoLów stolarskich.

Sporny Józef
lnżenier.

Pietschmann FrAnciszek
MajBte:

wszelkic~

LeUgeber

robót dekarskreb.

Władysław

Ku;>iec .

~ Od kilku miebięcy pr.. ybyłll do ' mia~ sta. tutejszego A.kuszerka

z Warszawy, która poprzednio pełni.l"!\ ob~wig,zki
podstanlzej prr.y instytucie polożniczym, gdzie
miała pole obszernej praktyki w swoim zawodzie,
a jako wolno-praktykująca od lat kilku cieszyła
się względami pupliczności.
Obecnie stale zamieszkuje w· Petrokowie i poleca się łaskawej
r-amięci os6b pomocy jej potrzebować mogących.
Mieszka w hotelu W. Rykalskif'go.

Redakt~r i WydMvCB

Antoni

P,r~b8ki,

H'

