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Tydzieli" wychodzi w kai.dą niedzielę
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Cena kwal'tallla:
w Petrokowia w
L.
~ w Warszawie w księg' M, OrgeJhrallda )kop. .
) z przesylką pocztową rs, 1 kop 10.
Prenumerować Dlożna nadto we wszystkich
> księgarniach krajowych,
)
Adres redakcyi-Antoni Porębski w Petroko~ wil'-stacyja kolei żelaznej-w domu W. Brendla.
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Anastazego i Leonarda
alncha. Homana Opata
Jlla1'zec,Albina B.
Heleny Cesarzowej Wd.
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PEDAGOGICZNE.

L
Już bardzo dawno powiedział ktoś, iż najbardziej interesnjącym dla czJ'owieka przedmiotr111
jest właśnie sam cz,rowiek. Objaśnia się to stanowiskiem jrgo w przyrodLie, IV świeciP. zewnę
trznym, który go otacza - i w którym o'vva nie~lDiertelna istota trzyma berlo władzy. Stąd po
wszystkie cza.sy, szc7.egółowe i bliskie p07.najoruienie się z objawami myśli i dziaJ'alności ludzkiej,
budziło w umysłach myślących rzeczywiste, serdeczne zajęcie. CzerIJ jest człowiek-dla czego żyje
i odradza się w podobnych sobie istotach, -jaki
jest ostateczny cel jego istnienia tu na ziemi,-i
czy or..o tu się kończy, równie jak tu bię zaczyllać zwykło - oto są pytania, które nie od dziś
dopiero dręczą i niepokoją skołataną tysiąCZnellli
niepewnościami ludzkość.

W rozwiązanie wszakże, powyżej postawionych
Zl\gadnień, wdawać si~ nie b~d7.iem!, a. tylko ogólnie powiemy, że mniej więcej wszyscy, ci i
owi, 7gadzają si~ na to, iż człowiek jest istotą
myśl~cą i zdolną do działania, że żyje dla sll.częścia
własnego i drugich,-i w rodzie swoim nie zamilsra dla tego, aby ludzkość mia~a dość czasu na
roz .... inięcle i spełnienie zakreślonych jej przez
opatrzność przeznaczeń.
Dla każdego wresz~ie
mniej lub więcej jest wiadomem, że ostatecznym
('elom islnienia czfowieka jest zbliżenie się drogą
pracy i umiłowania obowiązków względem rodzilly, sp6.1eczeństwa, ludzkoŚci do możliwego idealu
doskonałości-jednem słowem poznanie mądrości
bożej -i cześć oddana Stwórcy wobec .tylu nie
wytłumaczonych a wielkich, głębokich tajemnic
tJytll, - że nakoniec przypuścić należy według wszelkich zasad logiki i pojęć o sprawiedliwości, iż
po za gl'obem znajduje się świat inny, lepszy.
're wszystkie pojęcia, te przekonania dopiero
co wymienione, musiały wywrzeć wpływ i na
samą naukę. I rzeczyv. iście wślad za tym bacznem śledzeniem właściwości ducha ludzkiego i
('clów istnienia, zrodziła się myśl, iż jeśli tycie
C'11owieha ma wytknięty cel przed f.obą, w takim
razie należy koniecznie nakłonić myśl człowieka.
l, u tern li, co istotnie dobre, prawdziwe i piękne,
kierować jego wolą, a w konsekwencyi i czynami.
POtl zeba wpływu na człowieka z tej strony,
obok wielu innych nauk z'ajmujących się poznaniem jego natury tak fizycznej jak i. moralnej,
wywołała i naukę, zwaną pedagogiką czyli umiejgtnością wychowania. Umiejętność wychowania
I1derza VI' sam rdzeń najważniejs~ych zagadnień
ltldzkości, i cdra~1I stajo na n aj właściwszym dla
siebie gruncie.
Gdzież bowiem znaleźć możnaby było lepszą
i wdzięczniejsz~ niw~ dla zaszc7.epienia wielkich

i nieśmiertelnych prawd życia, jeśli nie w istocie
dzieeka?
Wrażiiwy jrgo nlllysł, niezmierna łatwość i
zdoln08ć przyjmowa.nia wszrlkich odbieranych wrażeń - czynil): dziecko materyjałem, który w dłoni
umiejętnego n.rLysty-wychowawcy wyjść może z
CZ.Lsem, niby posąg z pod (Uutn. l'zeźbiar7.a, na postać drgającą pięknem duchowości, uszlachetnioną i zbliżoną do iueału doskonałej istoty ludzkiej.
Z tej strony r07.pat.rywaua umiejętność wychowawcza, przedstawia się nam jako dobroczynna.
mistrzyni ludzkości, której nie pozwala błądzić po
manowcach trafu i ślepego przypadku. Ona czuwa niby troskliwa matka nad rodem luuzkim, i
wskazuje mu dokąd i jak ma dążyć, a czyni to
przez pracę mozolną, gdyż za przertmiot swych
starań obiera sobie c:-· ,łowieka-dziecko.
Cdowiek-dziecko, - ten światek maleńki, to
drzemiące istnienie, staje się przedmiotem czuMj
i troskliwej opieki, już wtedy, kiedy nietylko pojąć, ale nav. et odczuć tego nie jest wstanie.
Z tego, co się dotąd powiedziało, można już
określić: czem jest wychowanie - i jaki jest jego cel.
Wychowanie jest ciąg~ym, nieustającym czuwaniem nad prawidtowym rozwojem wladz cielesnych i dllcho\l ych rdowieka-dziecka" w celn
skierowania tych władz w kierunku zapewniają
cym samemu wyrbowallcowi szczęście ziemskie i
moralne, równie jak pożytek innych członków
spółeczeństwa, wynikający z jego ~lziaJ'alności fizyczno-umJsłol-\ej. 'ro znaczy: wychowanie, które
WZJęło od spól'eczeństwa człowieka-dziecko, Will'
no mu zwrócić je w postaci cdowieka-męża czy
człowieka-kobiety,
zc1rowyeb fizyCznie i umysło
wo-moralnie, zdolnych do ,pracy na obranrm
polu, czy to fizycznej czy umysłowej, byle tylko
pożytecznej, produ kCYJllej, - pojmujących obowiązek
i stojących śmia'!o przy jego sEtandarze, -obdar7.onych silną wolą, energiją i gotowością' s.łu'l.enia
sprawom dobro. i szczęścia. wszystkich innych
członków spółeczeńsL""' a, Bez tego-niemasz wychowania, niema umiej~tnego kierownictwa. Kto
inaczej zapatruje się na cele wychowttnia, ten
ich nie pojmuje, bo człowiek musi być przysposobionym do pracy Ilc/.ciwej i działania, a wszelkie inne teoryje, wytwarzające z c7.4'owieka istotę
mglisto-eteryczną, paczą lylko piękllf). naturę ludzką
każą jej karleć i zamierać. Wychowanie więc ma
za cel urobić cbarakter człov.ieka,-ltcz komuż
powierz-y to wielkie niezmierzone zadanie? W czyje
ręce odda ster wycho~':ania wśród życia, które
bez przesady, do burzliwego oceanu w noc ciemną
przyrównać można?
haf'trzegając soLJio na przyszłość szczegółowy rozbiór tej opinii, która mdaby oddać człuwieka spó.łcCZellstwu, uwolniwszy
odeń rod7.inQ, powiemy, że ster wychowania,
cały jego kierunek nie komu innemu jak właśnie
tylii.o rod~inie oddany być \, inien.
Lecz cóZ należy rozulIlieć pod wyrazem rodzina?
'l'rudno zapewne byłoby dociec, od jak dawnego czasu datuje si~ ten fakt, którego nikt nie

zaprzeczy, iż większa część ludzi, mówiąc o rodzinie, ma n:t myśli zwykle tylko...naturalnl! opiekunkę dzieckn-matkę i na jej barki, częstokroć
niezbyt silne, wtłacza cały cIężar wychowania.
Jestto błąd ważny, a co więcęj, powiedziałbym,
gruby ślad tego upośled7.enia, w jakiem niegdyś
znajdowało się wychowanie dzieci
i sama kobieta,. Gdy na kobietę spadała praca najczęściej
sŁósnnkowo najcięższa, nic dziwnego, że i kierunek wychowania , które zawsze było i będzie rzeczą mozolną i trudną, wyłącznie oddawano kobiecie.
Jestto jeden z tych wielkich błędów, jakie niekiedy pope.fnia logika. bistoryc7.nego rozwoju ludzkości.

Pod wyra7.el1l 1'odzina należy rozumićć nietylko matkę, ale i ojca, powierzyć dziecko rodzinie zuac7.y to - powierzyć je Btaraniom obojga rodziców, z których żadne niema prawa wyłamywać
się od t;lgo szczytnego obowią.zku.
00 wi ęcój, taki wp~yw obojga roddców nie
powinien się ograniczać na nich samych tylko.
I owszem każdy, ' kto tylko żyje wjednem 1'0.
dzinnem kole, ma wielki obowiązek przykładania
ręki do wychowania dzieci, którellli Bóg rodzin~
obdal'lyt Nie możemy się zgodzić na to, aby
w8paniał'e miano czlonka l'odziny, nada wało samo
zasiadanie do jednego wspólnego stołu, w godzinach pl'7.eznaczonych na objad lub wieczerzę,
ale przeciwnie wyma.gamy i wofać nie przestaniemy, aby każdy kt,o ma pretensyj~ do onego
tytułu poczuł się i do ciążących na nim obowiązków i \v miarę siJ swoich, byle tylko z dobrą; wolą, przykładał się do wspólnój pracy. Tylko
jec1riolite dzi:tłanie, g,łęboka świadomość i poczncie obowiązków, jakie na czlowieka nakłada zwią
zek krwi, stanowi o istocie rodziny; gdZIe tego
niema, - tam niema rzeczywistej harmonii, spo·
koju i zadowolellia. wypływa.jącego z uczciwego
spełnienia swego zadania, -tam niema rodziny.
'frndno mi znaleźć bardziej odpowiednie dla
rodziny określenie nad to, iż ona jest świętością.
Ta.k, jest ona rze('zywiście świętością, ale tylko dla
tych, któny ją; rozumieją, w c7.yjej duszy tkwi
silnie wszczepione loczucie jej twórczego i oży
wiającego znaczenia, Rudzina, powtarźamy, jest
świętością rozlewają;cą dokoła jasne blaski i nieopisany urok, ale t,vlko dla tych, którzy zechciel i
wtajemniczyć si~ i w3J'uehać w bijące tętna jej
ust ~'oju -i którzy na drodze życia swego mogą
pOfltępcwi\.Ć ręka. w rękę z drugą istotą również
jak oni pojmuhcą życie i jego cele_ Bez takowego wspólnego d:t.iałania niemożna i marzyć o
prawid~owym rozwoju serc" i umysłu wychowanka czy wychowanki - i jeśli do udziału w pl:acy
nad wychowaniem w rodzinie, wed,ług tego cośmy powiedzieli, pNlo,lać należałoby wszysLkich
jej cdonków, począwszy od matki a skończywszy
na domownikacb, bo : tych, choć może ze zgroz~
arystokratycznych pojęć niektórych pięknych czytelniczek, cbcemy uważać za czł'onków rodziny i
nie odmawiamy im znacznego wpływu na dziecko r

-2jn~ c1Joćhy iylko ze ,,"zględu na cz~s(.e slykanie
t;jn z nimi, - jośli tedy, mówi~, do nd7.in,łl1 w',ryd :ownnin nalc'laJ'ouy por.iągną{~ wS7,ysLkicll czł'on
k(')w rodziny, to có~ uopićro ]llówić o obojgn ro(lzjcacll, stworzonych przez salUf!: jllŻ naturę na
opiekunów i stró~6w dobra dziecięcia. Ani 111'0dzenie, ani stan nie mva]nia nikogo od obowiąz
ków, jakie nnń wkł'ada samn. natura, a praw
pr7,yroUZ( nych człowieka nikomu bezkf\l'nie gwnł
cić niewolno. W rodzinie mo~emy pojąć tylko
l)bdzial pH.cy tozumny, Lor trudno aby i mn.tce
i ojcu przypadało jedno i to samo znjęcie, -sprzeciwia się temu już sama ich organizacyja i fizyczna i nmysłowa, ale jak jedno (ak drugie
wińM }1'rzyczynlać się do rozwejll wszystkich sH',
wszystkich wł'noz skomplikowanej natury ludzkiej,
niekoniecznie 7, jednakową bilą w jednym i lymże
samym li10mcncie wythowania, gdyż tel1111 slaje
m. zawadzie snm zmieniający się wiek dv.ieciQeia,
[\, z Tlim i potrzeby podwójnrj jego orJn11iz1t(·yi,
ale i jedno i dl'ugie-i ojciec i mn{,ka nigdy nie
}iowinni trarić z oka ideaJn człowiekn, który tylko
\\ spólnóllli, 7.jednoczonemi silami wY)lrneować i
nrzec7.ywistnić są zdolni.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE.
- Z N10wyższego rozkazu na przed:,;tawienie p.
:Ministra skarbu 7. d. 4 slycZllia r. h. termin wymiany bi1etów skarbowycll dawnej formy prz('dłu
iony . zQstaf do końca 1'. .b. z warunkiem, HOY 'l U.
l stycznia 1876 r. wymmna stanowczo wi!lrzymann. była.
• - Według windomośc:i przez Gonirc Ul :::edoUJ.Y
z d. 2 (14) u. m. podanej - opJnla od okowity i
spirytusu pędzonego w gorzelniac:h Króleslwa Polskiego wynosić lJęd-zie od d. 5 (27) lutego r. b, po
7 kop. od stopnia elloo wiadra) CZ)) i , po ?'ubli sfedem od. wiadm czystego wyskoku. f:)w]nc!ect \\'a WIęC
!Ht prawo }lędzenia okowity wydane na terflJiu
druższv niż do 15 (27) b. m, mają być utrzy mane
tylko do tego terminu, poczem zastąpione uyć powinny innómi. Jednocześnie wejść tr'ż mnj,} \\' wykonanie nowe rozporz;lChenia. względem llandJu
w~ldlm i zapobieienJa, kOlltrabandzie.
_ "Dotychczasowe fornmlności przy odbiorze z
}(as gubernijalnyc:lJ l)ieLi~clzy, jnk donosi J.\'owoje
ll'?'emia, majł~ być ul,roszczonc i-w J1)i('jb{'e pra- ktykowanyeb dotąd a~ygllflcyj, nadl:-y.f"ne uędą
zwykłe zawiadomienia du odbioru )!i enięd zy ,

WIADOMOŚ~ MIEJSCOWE I ZOKOLICY.
= Przychód ogólny 7, Lalu, danrgo 24 7" m. W
n!U:;ZL\ln mieście, l1lL hrzyść lJil\dnyc:h uczniów, przyniósł 457 rs. 50 kop.; - kOliZta. wynos7,ą, 51 rs, pozostaje wi ęc czystego c1odlOdu 400 rs. 50 krp.i te obrócone zostaną na wsparcie uliOgiej nd'udzirży
8z1;0]nrJ. Jak t.ylko odbędzie się pJsJedzclJie Jady
pedagogiczn('j i nastąvi podzia,1 otrz) mnn('go d(l(']lOdu, wladza szkOlna poda o tem' do jJubJic:ll1ej wiadomości-wynurzając oucm.il,l s):ezelt podziękowa
nie w8zystkim osouom znjmującym się roz przedażą
biletów jak i ic:h nabywl'om zą. dowody wSl'ół<:zucia
dln potrzeb o6wiaty.
= Podając w dalszYlll ciągu wiadomości o przedshmianych wJaściweJ wJadY,y l'E'zuHatach nowych
poszn~iwall ~iał kopa llJ,) c:lJ , Zv'?',~cail1y ln:' agę czyteJnikow, ktorych rzeczy te blJZej Il1teresuH, że według prawa górniczego w haju obowiązujl!ccgo,
po upJy\\'ie mIesiąca ('zasu od ogłoszenia o uc', ynioncJll odkryciu, wszelkie objaśnienia, za}:ll'Zeclające
deklarac.yjolll ubiegającyC'h się o uzyskanie nadania na eksploata<:YH llodziemia, - czy to ze strony
\\łaśeideli dawniejszyeh w tych miejsco\\'ościach
kopalń,-,-czy tez' jednocześnie w pobliżu poszukują,
eyc:h-składane b,)'ć WiJJlly koniecznie, ustnie luu
na piEmie, p, inżeliien)\\ i oh~gowemu zjeżdiające
UIll na grunt w oznaczony Jl1 lellliinie dla poświad
czenia uczynionych odkryć.
W myśl wyżej streszczonego artykuł'u prawa w
~. 5 \17 mnJ'ca) r. b. sp0l'zqdzony Lędzie protokół

odkryeia węgla kamionnego pod gruntami włości
jan ze " 'si Wojkowico homorne, .Franciszka Jaronia i Frrl11C'iszlm Stanka, tudzie~ innycJj \'.'l'ośeijatl
ze wsi Gro(1}.ra i mieszkn,llców osady Czeladzi w
gm, Bourowniki i GzicMw, na jJlacu pl'7.yszłl"j kopalni "Wittrfl," (374047 saż. kw,) którl} oLworzyć
za mierza. Gusta," HIller pełnomocnik 1\1'5. H ugODa
llohenloe'go.
W U. zaś 7 (Hl marca) r. b. podobllYż protok6J'
spisany będzie w Sie'yierzu, poświadczający wynalezienie \lł',YS7,CZU o,towHmego w gruntaclJ Aleksego
Hobiana i Józefa Giętkowskiego mieszkańców Siewierza w gm. Sulików, w powiecie be!1c1inskim, f11\
pl(1,caeh "mmil" (496395 saż. kw,) i "Bazyli" (497043
saż kw.) przez Emila Koaszewskiego, peł'nomocni
ka kupca l-ej gildii Teodora Szernel'R.
= W d. 15 z. m. w Dą.browie górniczej na kopalni "Łabęcki" . forzy wózki JHl,~ad?wane 'ilęg]Cl1l,
wyciągaJ1I\ machuH): obeTwnły Slę l spadłszJ w otw6r szybu zabi,l'y na miejscu dwóch mnłoMnich
rolJotników - trzeci zaś zmarł później skutkiem ran
oJniesionych.
W tymż~ uniu we wsi Rewicy w gm. Popieli,
raLusic napadli w nocy na dom 19nncego M.ąCZ)'l\.
ski ego wJ'ośe.ijanina, podówczas nieobecnego: Wył'iunawszy okno związali żonę jego i pięciu synów,
z kttTJcb najstarszy ma lat 17 - i zabrali gotowizną 435 rs. i rzec7,y wartości 750 rs, a nadto
sunie i parę koni, co im posJ' nżyło do śpiesznp,j u- .
ci, czki .-Dwóch z liczby rn.hnsiów zdołano jur. wyśledzić i oddano właściwemu sądowi,
= Przy każdem podniesienill opł'aty ocl wyrohu
okowity-ce])y jej idą w górę-·i obecniA też skwapliwie jest l)oszukiwaną. Ka7.dy z przekupniów spekuluje i za ostatni grosz zakupuje oko'ilitę - ohliczając w radosnej perspektywie ~maczne zyski, jakie mu spodziewane uchylenie l'rmanentu od ]Jodwyższonej opł'aty ma przyniśść. Rachuby podobne
wszakże i zawodzą niekiedy.
Obecllie zamierzona podwyżka opIaty podniesie
ceny okowity a zatem i wódki zwyczajnej tak wysoko, że może i słusznie nalczy przewidywać znaczne ograniczenie w jej użyciu. Wódka stanie się
odtad dora,źnólU, podwójnem złom-prócz l>kutków bowie~l1 dawniej8zyc:h moralnych, pociągać b~dzie i
rujnujące dla niejednego wydatki.-Prosty instynkt
zat,óm powinien wstrzymywać od używallla tój drogiej trucizny.
= Śmierć ś. p, Jana Chęcińskiego, literata, dramaturga i re~ys~.ra teatru, cla,l'a sposobność nietylko wypowiedzenia we wszystkich naszych pismach
należnego mu uznania i żnlu po jego stracie, ale
i żywego wspóJ'czucia dla pozostałych po nim dzieci,
objawionego jak np: w Kutnie przez danie teatrn
amatorskiego na korzyść pozostatych sierot,-ofiarown.nie z dochodu otrzymanego z przedslawienia
amatorskiego we wsi U. pod l\fakowem na, trnźe
sam cel rs. 250, -- nac1esJnnie z Moskwy przez po
Juliję P. uczennicę zmarłego rs. lOg za dwa eg'zeJl1plarze Krytyków, - widowisko na korzyść sierot
w teatrze wielkim i t.. p. 'r~ samą myśJf!i ożywio
nych kilka osób, na jednćlll z prywatnych zebrali
w naszem mieście, złużył'o na ręce redaktora Tygodnia 1'8. 9, jako prenumeratę na mn.j1l.cą wyjść
z druku komedyj:): ś. p. Cb(,!cillskiego, }Iod tyt.u/em
"Krytycy"-w nadziei, że i in116 osoby 7.ecbcą wziąć
udział w poparciu tego wydawnictwa, z którego,
jnk wiadomo, całkowity dochód redakcyja WieJ.'u
zapewnił'a dzieciom zmarłego pisarza, zdolnego dramaturgn" arty~ty i reżysera sceny krajowej.
= P. Karol Majewski, niegdyś wychowaniec
Marymontu i szkoły gJ'ównej królestwa wydaje w
3 tomach dzieło dla ziemiRD doniosłej 11ader war.no{ci. 'rom l-y obl'jmuje Zasady 1'olnict~va w wyHan.zie teoryczno-prnktyrznym, nnukowym i doświadcza1nym, tak ogólnej, jako też i szczegółowćj
uprawy dot.yeząeym, z uwzględnieniem historycznego rozwoju pojęć; - tom 11 HistO?yją naiu1'CIlną
t. j. mineralogij:):, ze stythyjologiją i agrologiją botanikę rolniczą ilesną, oraz 7,0010giją, z zastósowaniami do potl'7.eb ziemian
poJskith; tom 111 Og1'odnictu o ~l'iej8kie ze slCZPgÓ~u" ą botamką ogrodniczą, warzywną i sadowni('zą,
z wykazami ro~lin lekarskich, weterynaryjnycb, fabrycznych, przemysłowych i ltandlowycb,
Dzido to obejmie w knżdym z trzetb obs7.ernych
tomów po 40 arkuszy śC'it.J'ego druku, Vi' ósemce,
ozdobione będzie portretami: JHichał'a Oczapowskiego, Seweryna Zdzit0wieC'kiego i Wojciecba Jastl'zęo

howsldC'go, przJl.cm ",ieJu drzeworytami w t€'ks('11'
Ucna, ]noeJlul1lC'rar)'jna rs. 6 - i na koszt przr:;yJhi
kop. (jO. Prenumeratę s1d'rl(la(: można i c:zęśr.io\\'ó
t. j. P1'7,y oclbiol'7.e piól'wszrgo tomu, który jnż o'
puśrid' pnlsQ clrlllmrsh1 1'8, 3 i tyjp:;' pr7,)' tomie (Iru gim. Pl'enUllWrować można wo wszystki('h eelnipj szych księgarniach w kraju i zagranicą.
Znana nam świadomość SZftllOwnego autora, grunt.owna, naukowa i praktyrzna przedmiotu, z doświadczenia własnego czerpana, a wsparta nadto
lieznemi podróżami agrollomicznemi po kraju, tudzież na ZacJlod7\io i W schodzie l~uJ'opy odbytemi,
przy dokl'ac:lnój znajomóśei nauk prv.yl'od7.onyC'b,
pilnych stuclyjach i rOWI1111Óm rozważaniu rzeczy
ziemiańskich i krajowych sLósunków-7I1 iew~la nas
do najgorętszego z,docellia dziela p. Karola Majflwsl<iego tym z czytelników naszych, którzy nie za ·
patrują; się obojętnie na stan pO/l1y~lny, rO;f,\yój i
pl'zyszł'ość l aS7,ego l'olnietwl\.
SpOSII'ZCŻe111:a. meteol'ologicz1lfJ

i sanital'l1f.
1875 roku.
1. Stan atmo~feT!J'
a) 8rJdJlil1 temperatura miesifllf'"t-2 1/20 , lU!.j Dl?'sza dnin. 2- go -150 , najw'y7.RZa 20-go w dzień +7 0 •
Dni o tCll1peratnrze niż ej zera 16, o temperaturze wyr.t'>j zera 15.
b) Wilgoć największa w począ,r1mch miesiąca 9f:J
-90 przy t.emperntl11'ze -10°, -150 ro dowodzi
wielkiego Iltlsycenia powietrza paJ'f~ wudną; najnir.sze nflsycenill było 19-9o w poł'udnie 79, najwy7.sze
28-go 98; w rpszcie dni: 80, 82, 83 do 90. Miesiąc
więc styczeń by ,t bnrdzo wilgotny.
c) Ciśnienie powietrza: 729-22-go, 760-23-go;
najczęściej 740-755.
d) Dni ja.;nych 4, na wpółjasl1ycb 3, śnieg podczas dni ] 2·tu, deszcz 9, mgła 3 razy, Oumulus
Styczeń

najczęściej.

e) Kierunek wiaLru: najc7.ęściej zachodni (15 razy
zanotowany), północllY w początkach miesiąca 8 razy, wsdlOdni 7 razy; poJ'udniowy i zaehodnio-połud.
rzadko.
f) Ozonu mniej nii w grudniu: dość. mocne zaba,rwienie ozonoskop\l, zaznaczono l'a,Z, znaczne również
raz przy temperaturze _(jo (oba w nocy); 4 razy
średnie w nocy j)ooczas śniegu i deszczu. .N ajczęściej
7.fl.bal'wienie byfo slabe, lub slndy; w dziell nie było
zabarwienia razy 10, w noey zaś za wsze. Wiatr zachodnir-poludniowy i deszc:z natężoniu ozonu sprzy·
jał'y.

2. Cham/der chorób.
Zapalenia katal'n.lne oskrzeli, płuc; cierpienIa zoł:ądkowe, kiszkowe; zapalenia gardła (tak zwane
wrzody dość często) i krtani, gorączki tyfoidalne.
Ozęste i uporczywe rbeumaLyzmy, l)od koniec miesiąca zdarzaJ'y się róże (crysypelas).
A. S.

KORESPONDENCYJE TYGODNIA.
Z pod Rogowa.
-

]{arnawal - Rawianki- Większe wl'asności-Fa 
oglliowe.

hryld-rożary--TowDl'Zystwa

Karnawał tegoroczny, dobiegłszy do swojej meskończył zywot w naszej okolicy bez iadnego
rozgłosu. .Jak 7,ył, tak umarł; parę zabaw i więk

t,y,

szych zebrań w zamożniejszych domac,h, w innych
ponczki i faworki dane do herbaty, kilka piskliwych tonów wydobytych z rozstrojonych fortepijanów, ochrzczonych mianem polek, mazurków,
walców i t. d.... oto s7,czupła kronika tegorocznyC'h
rawskich zapust.
Ozy cl>:asy, czy okoliczności zmieniają ludzi i
zwyczaje, to pytanie? Wiek XIX jest wiekiem
kolei żelaznych i telegratów. Wszyscy więc żyją
odpowiednio, żyją prędko jak iskra, ,życiem gorączk owem, każdy gdzieś dązy, biegnie pędzi, a
kazdy jest w wigiliją milijonów lub bankructwa.
Dziś tak samo narody całe jak i pojedyńcze istoty, podobne są do lawin śniegowych, które, spadając z gór, łamia" druzgocą co im staje na drodze, nie troszcząc się byn~jmniej, że zostawiają za
sobą, śmierć, łzy i nędzę, dążą do pewnego punktu,
natrafiają z kolei na potężną tamę i rozbi~aja, się
nie bacząc o grozie, którą zostawiły w swej sz~.onej
wędrówce,
Wiek XIX jest to młyn, który ruele

-Bi,iągle, bezustannie wdzystko l'it7.em:-nadzieje. pra-

jem. 07.imina obrodziła dobrze, za Lo jarzyny pl'7.epaclły z kretesem. (Jo jest do sprzeunnia, nietylko ceny są mlłe ale i kupca trudno znaleźć, a co
kupić potrzeba oeny są, bajeczne i dostać
Jliemozua. Na aobitkę wdzrstkiego brak paszy zupełny,
cena siana i słomy dochodzi cen dawno niepraktykowanych, a tu jak na złość zima obdarza nas
wyborną sanną i tr7.askającym mrozem. Kredyt u
nag także w ciężkich jest warunkach. NaM urodaci miasteczkowi bankierzy, potraeiwszsr w roku
zeszłym poważne summy na zbożu, welnie, rzepaku, podnieśli dyskonto z dwóch procent na cztć1'y, naturalnie nic rocznie ale miesięcznie.
Fabryki cukru okoliczne, biorąc na. uwagę systematycznie 7.większają,cy się nieurodzaj buraków i
podwyżkę ceu cukru, podniosły w tym l'okn- nic
cenę buraków tylko zaliczenie, za takowem pójdzie
zapewne zwyżka wagi i }1owiększenie procentów.
Sw ietue (,7.asy buraczane już minęły, h,idy prawic na
plantacyi blll'a.ków trJ.ri, wie o tem dobrze, ale
cóź rG bić, zuliezęnie ma potęgę ogromną, bierze
0110 w l,arby posłuszeństwa nieszczęśliwego plantatora i robi go fabry'ka tym sposobem swoim
białym mUl'zynern,

10, uczucia, ludzi, rJZU1n, honor,
a
iJliźniogo, ma na celu jedynitl swoje

nie patrz,\c na
ja, aby się tylko
wynieść nau dl'Ugich. W tym Llumie, ciżb ie , każdy
gniecie, depcze slauszego dopóki sam się nie 7.1amie
pod ciężarem lliocniejszego. Ma.teryjalista powie:
to walka o byt; ja zaś stEU'y i zacofany l)owiem:
to młyn mości dobrod7.ieju!
Człowiek zmarły temu kilkadziesiąt lat, gdyby
dziś wdtał z grobu, nie poznałby naszej planety.
Nic więc dzi wnego, że i u nas, w naszym cichym 7.0.kątku, wiele się zmieniło - i u nas życie wjoskowe
nabrało innych cech jak temu jaki dziesiątek lat i tu twarz się zmieniła, niejedna zmarszczka kło
potu i pracy z.orała dawniejsze, wesołe oulicze . J tu
także rachunek niclitościwy wziął w karb)r swoje
równie szlachetne lJOpędy jak i chęci błyszczenia,
7.bytku i próżnowania. Cecha zebrań także uległa.
wielkim zmianom, nie spotykamy się ze strumieniami wina, jal{ie się lały dawniej,-llie spotyhmy
się z zielol1ym stolik.iem 110. którym hólowały dawniej: sztos, landRknecht, faraon: zastąpiła je WLsoła pogadanka, czerjla'"a głćwnie z ksil\żek, których
dobór n;ezgurszy znajduje si~ dziś oniemal w każ
dym d worze i d worku, a czas prędko schodzi wśród
przyjemnego towarzystwa, którego prawdziwa,. o~
d łl hą są,-ładne l1asze Rawianki i 13rze7.inianki. Ze
;;:1, ładne trudno teg'o nie przyznać, bo na każdym
zebrani u odznaczają się swoją, urodą, a .razem wzię
t.e l1oc!obne są du l1y6znego i umiejętnie złożonego
bukietu, w którym wszystkie kwiaty, jakkolwiek
do siebie niepodobne i niel'ównej pięknof:ci, stanowią jedną całość, a brak jednego psułby tę hal'
moniją pełuJ'!, uroku.
Praktyczne w domu, mile
w obejściu, wy kształcone w rOZtU1 wie, r07,tacza,h
rozkoszny czal' wkołlJ siebie.
Jakkolwiek wiele ~ię zmieniło w naszych dworach, staropolska gościnność, serdeczna chęć pomocy, poczuoie honoru, zostały te niezmieuione.
Gospodarstwo rolne w większych własnościach
f'ystematycznie się u nas polepsza pomimo ciężkich
wal'unków,-i tak up: rok ubiegły nie był dobrodzie-

WYCIĄG

·

szeń rozmaitego gatunku i nazwisk, które kl'ZYOZ"

na całe gardło, że działają li tylko jedynie w interesie majątków osób u nich ubezpieczonych, pożar może być klęską kompletną, Pomimo tego jednak, pomimo panów agentów gęsto rozsianych,
mających dobro i bezpieczeństwo majątków tylko
na celu, w razie nieszczęśoia z powodu jakiegoś
stogu, który się pochylił na lewo, uie na prawo,z przyczyny, że pan agent, przepędziwszy gdzie
w gościnnym domu noc be... senną, z klejącemi się
oczami pr7.ystąpił do czynności, omym się o kilka
łokci w odlrgłości jednej stodoły od drugiej lub też marząc o próżnej butelce, zapomniał ubezpieczyć ziarna i ubezpieczył samą tylko słomę, ·
wyradzają, się kwestyje tysiączne, a biedny poszkodowany, który opłacił składkę od jakich 10,000 1·S.,
w sklltek niedbalstwa pana agenta, dostaje w drodze łaski-najwyżej 3,000 1'S. Towarzystwo ma
racyją, ho na wszystko są przepisy, formy, formllłl,i- i tym podobne inne artykuły. Więc tu
tylko wina czysto pana agenta, który przyjmuje
obowiązki, odbiera procenta od towarzystwa- trą
bi kaidemu w ucho, że się poświęća dla dobl'a
ogółu, .a nie pofatyg'uje się !lawet przeczytać instrukcYl mu danej, ażeby człowieka, który mu powierza c3.ły swój mająte k, zasłonił od straty,
O ile znam działania różnych towarzystw, trzeba zasłużoną oddać pochwałę TOUJa1'zystW1t Rossyjskiemu. zalożonemu w 1'ok,n l827. Vi[ naszych stronach
m.ajątku N01('ym Dwm'ze, własności pp.
Ol'settwh, pogorzel była y.l1aczna, wynosząca kilka11?Ście tysięcy 1'uh1i,- towarzystwo wyż wymieUlone sLraty zapłaciło Rzybko i bez najmniejsz6j
kwe tyi. Słyszeliśmy że, 1'owa1'zystwo Wa1'szawSUf myśli założyć rodzaj banku rolniczego dla
właścicieli ziemskich, którzy w tym towarzystwio
są ubezpiecleni, czy to Dastąlli'?-To joszcze pytanie . wielkie, :tle to pewna, że Rama pogłoska już
na.pędzi RpO!'ą ilość klijrut.0w panom agentom tego
towarzyst wa.

Na dobrobyt tlltejszej okolicy wpłynQła bardzo
fa.bryka syl'opu z kartoiii w Piotrkowie. Trzeba
wejść z nią w stosónki ażeby poznać jak uczciwe,
rzetelne, pnnktualne, jest wychodzenie fabl'yki ze
swymi plantatorami. T/lle samo jak fabryki cukru zawićra kontrakty i daje zalir.zenia po 15 1'S.
na morgę. Cała rzetelność dopićro się okazuje
przy odstawie, żadnych kwestyj, żadnych szykan,
Zaliczellia daje fabryka z łatwościn, bez procentu i
z pełną wiarą, w swoich planbtol'ów, trzeb. tel;
(lddać sprll.wietlli wość tym ostatnim, że starają się
również, aby fabryka na n:ch nie narzekała i. za
uczciwość i rzetelność również fabryce punktllal.
nością, i uczciwością odpłacają.
Jedną z większych klęsk, jakie nawiedziły naszą okolicę, są pożary, które
niejedną rodzinę
zniszczyły do szczętu.
Rzecz d2iiwna !1:aiflte, że mając tyle stowarzy-

v:

E. Km'-...

,

,

ZE SPOSTRZEZEN METEOROLOGICZNYCH W MIESCIE PETROKOWIE W

I

CIĄGU

ROKU 1874.

I

wJ'zepaź-.
gru- za cal y za caly 7.a cnly p]'~~~ł~:;~ z
sieI\. dzicrnik listopad dzień. rok 1874'l'ok J87~ roJ, 1873 trzech oslaf
[Olch l.l.
I - - - --I-o....,..-S-·+-0....,..-8-.+--:--8-. -0-'-9 1--,"'-S-I--'"'-S-·-I---·"'-S-·-I---·-'-'Ś-- -0-'-;; -0'-:--8-''1-- : - 0 .-1-----'-S-'-'--o'--:--S-'I <:5 E O Ś <:5 Ś
o
0
o
o
0 8 0
0
SzcF.rg6l'y- El O
El o
El o
El O
S O
El o
El o
El o
El O
8 O S O 8 o El 9
El ? 8 ? 8 O

itl , .

Jł ICSląC: sLycze}\..

I . '.

~

luty.

marzec_

~

2 .5 2

2

kwiecień.

maj.

$ ~ ~

2

czerwiec lipiec. sim·pieli.

.2

2

2

2

2 ] .2 ~ $

2

Uwagi,

.2 ~ 2 ~ $ .2 2 -2 .2 E $ ~

t--------~--~-------~--·I-~---I--+_-II-_+--I--~--I--· ~--I-~~-I---~--I--~-I--_+--·l-·~---

'rcrmo.

Średnio:

,.....,

I---If--"+~-!"""..- 2_ J_I-+.!......!...,-.,..."...I-~+~~I~+--!-:-:-~I-+~=N.jwfisza tcmpe- + 70 + (jU + 1Ol!
r~~~~r~0~h~7,i~~- d.20 d.17 d.30
,,--n-jn-iz-sz-a-lr-lll:-o'pe-_II --7.()u,,-l _ 100 _ 7U
...tUl;~ ~~~~Ug H.
d. 10
d. 10
d. 13
)'.jwy.sza wyso- 761
759
764
IkO.C b.~0~11I.t\')Cz- d. 8 d. 13 cł. 1 i 5

+ lo u + 20 u + 'Ż(ju + 270
d,14i23 d.31 d. 3 i 4 d.30
+ 10 + 20 + 80 +130
d. 28
d, 1
d. 13
d. J 8
754
751
757
756
d. 23 \d.29i3J d. 8 Id. 8 i 9

1+

l

+
+

,-=-

+7

+

I

\!(iU

wy,o740
737
738
739
73<1:
745
746
743
742
737- 730
720
729
~ 72U - - 7-2-9_ko_śe_'b_a:_~~'_"C_lI_'fC_'Z_-I__d_o_2_8_ _-d-._1_8_ --c1-._1_1_1_-(-1--_3__0_ ~_9_i_1_0 _d._2_9_i 30 _d_o_3~ _d._G_i~ _d_._l__2_1- <1_,_2_2_1-_d-.-20-I-d-._J-0-ld-.-l_0_g-r"-d·l-i,-,d~..:2g'-~'l_~~_~_";~ d. 21 slycz.

1

.-P-a1-lU-jQ-Cl-· _,r_i8_tr_.p__,n_._il'I_'_'-'_V-\.._P'_ll._-"_"_I.\-~-'i_p_nl_'-'_~_'I _P_oł_.-Z_,._i_P,_I--z--- Pol. I Z. Pol. IPol.-Z. Z.,\\"i Pol. \I' .

Z.

i Pnl.-Z.

W. i

Z.

Pol.-Z. i Z.

Z.

i Pnl.-Z.

Z.

1

wieczorem o lOg.;
w poJudni. 1
d. ~i~)~,,13 +26°
W cieniu.
- 8u- - - - --I - - -..-no--'I
d. 13 lutego 9°
o 7 godzinie.
- 7,;;-()n.l5:;--1---I----:1
d.8grndnia 763

+
+
+
+
+
+
+
+ 24 u + 250 +~:n ° + 7° + 6°
~7u + 24°
d.15
d.4 d.1,2i3 ił. 9
d. l d. 3lllipc:I ,I. \\p2c: i31
+ 50
+-'-lo-~0-1----=5'-u-I----=5"-o - 10u
10°
cI. 26 d. 15 d. 29 d. 15 d. 28, 20, 30~d. lU hlt('~o-d. 29 stycz.
757
757
759
760
755 -7U4
76fd. 20
d. 15 d. 26 i 31 d. 9
d. 29 d.l i5m.r. d. 3 marca

: 1'iajni/.sza

1

ReaUlUura

spostrzc;l. metco-ł
rologiczne robiono
3 razy dniem: raUO
o 7 g.• w poJud i

=l
.

i Pnl.-Z. Po1.-Zach. Pol.-Z. i Z. Polud. Zach

Uo.ćjasnych dni 24
19
20
16
24
26
29
21
27
28
14
10
258
131
161
ś~·~~to
- - - - - 1 - - - -11 - - - -1-- - -1--- -1- - - -1- - - - - - - - - - - -1- - - -11 - - --1---- - - - - - -1- - - -1-· - -+---"'-1- - - - - 1
lloścwp61!)Q_
4
2
7
4
2
2
4
3
1
8
9
4G
131
119
98]chmurnycll dni
•

II

Uość poclunur-

nyeh ,llti ł
Ms1.01. pada! ra7.)

7

5

9

7

3

2

--

6

-

2

5

8

I

-l 2

--r-I

6l

104

85

I

83 t

1'_ _ :1_"3"_1- - - ;

I

8
9
d. 16 u Irwny
3
'7
5
2
3
5f)
97
97
831.~
,I. 8 i 11
--""'3:---1---:-1--1- - - -1- - - - - - - - - - - - -1---:""'0,--1- - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - 1 1 - - - - 1
1
Śnieg podal razy
--J8
51
17 '. 28
32
d. 27. 28 i gO
d. 3
p;rl'llS7.y u.8
1 - -- - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - -- - - - - -1- - - - 1 - - - - ------I--~._-I-----I!----I---I-----1 1
Błyskaw ica I
1
6
grzmot~ mialy
d. 16
6
d. 16 czel''I''.
3

4

5

I

----11--8---1--8-~1--3--

mlcJscc

IGrad p.dal razy

18
r----------1--'--- 1 -.-- - - - - - - -1- - - -1- - - - - - - - - - - --

IZorza północna. .

Ilnno zja wiska

1

d.

-

---

-

m~la

obfita

d. 22 i 23

mgla

d.9Lod8-2~

pr3 o i ;581;.
obfi la d. 27 g.O g. n
3 d.22i23 sto W. wicl. mn.
i 23 lu lego. spad. gwiaz.
mgła

23

4

d. 181twir.t. D kw.22111:l.j
2 i 27lisloj).

1
d. 9

2

maj.
I

_.

J

K{QlMJ~1?I1? ~A\NJ~1?~B:M~_

UewizrJa

Iłowych zabnłlow:ut

Na. jednem z ze8zlol'ocznych posiedzeń komitet
;alrowia wyznaczył z pomiędzy siebie komisy ją: dla
obejrzenia nowych zabndowall. mieszblnycli. Wype,tni wszy swo zadanie komisy ja z,tożyln. raport z
I't'wizyi 17 budynków. Pomijając s7.czegóły wspomnionego rn.porcll porlujemy c7.ytelnikom "Tygodnia"
kończące go wnio:;ki, postawionE przez sprawozdawcę dr. A. Strzyżowskiego:
a) Nowe zabuduwania, nie zważając na. wyraźny
przepis prawny, wogóle za bardzo wcześnie bywajll zamieszkiwane_ Jeżeli wała ilość mieszkall pod
tym względem mogłaby nas usprawiedliwiać, w
każdym rnzie w wypadku kOlliemmości przeuwczesnego zajęcia (prawo wymaga wstrzymania się do
roku następnego), wypadaJ'oby uprzedlać zarząd
miejski lub komitet zdrowia w celu znr:zadzenin. i aopilnowania poprzedniego osuszenia. C) Kie od I"zeczyby było nalegać na różnicę między zajęciem
przez samych wd'aścicieli i lokatorów, a także mieć
na widoku zakłady publi czne, słowem wyróżniać
spekulacyje z krzywd,~ zdrowia i życia ludzkiego
od konieczności.
b) Pru" o oheMa wielkość dziedzińca, swobod nfJ:
przestrzeń między dwoma zabudowaniami (14 stóp),
wysokość budynku w stósunku do dziędzinea tniewyższą od połowy podwórka); by,łoby więc poż:!L1anem
wyjednanie rozporządzenia llalegająeego nn. wypeł
nienie tych prztlpi:;ów i w naszem lI1je~l"i('. (Przepis wymaga, żeby podwórze miało 30 st6p dJ'ng. i
30 szerokości). U nas są podwórka: 40 stóp długie
i 18 szerokie czyli 720 stóp kwadr. zamiast 9UO;
12 etóp (mit>jscami 7) szeroko 72 dJ'. czyli 804 st.
h ,; 1~ szel'o i 20 drug. czyli 240 st. kw.: jedno
przy ulicy Nowogrodzkiej nie dochodzi i do tej
przestrzeni. Dla przykładu wzięto posesyje, zajęte
bardzo świeżo-nawet w roku zeszJ'ym.
c) Zdarzaj!:! się mieszkania nad mi"jscullli ust ępo
\Temi i nieraz w dodatku w dziedzińcach nadzwyczaj
zacieśnionych; takie mieszkania,jako niesJ y<:bane nn.dużycio. przepisów sanitarnych, wypada,loby uezwU.nmkowo i natychmiast usunąć.
d) Wysokość poddaszy mieszkalnyclJ, oznaczona
jest przepisem na 8 stóp; u nas są poddasza 5 1/ 2,
0, 7 stóp wysokości; ezy może być utrzyllJaną czysto~ć powietrza w tak ni&kiem mieszkaniu, -o Lem
nikt z budujących wątpić nic zechce.
e) Więcej jeszcze nagl:ic l~ jest potrzeba postarania się o przepi.s ści śle określający miejscowość przynajmniej-dla suteren i &tósunek światJ'a dla takiego mieszkania.
1) By/ouy także poża,dune m miee i na to postanowienie, żeby przy nowobllduj~lcJch si~ domach,
~ub oficynach nie byl'y zostawiane stare u~tępy
I żeby do~y nie drze.\H'I11, lecz dwomn. rrglami na
cemencie by./'y od gruntu odoslJunioll!'. Obrcnie
pIzy wielu nowych LudynkacJJ pOZt\sta\riono
ustępy stare, przy jednem wyłożono dM cienkiem
tylko drzewem.
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o~re ~Tyllalazki.

P?'::Y1'oda i P?'zem:yst pcdaje wedle pismn. francuzkipgo DEcho indust1'iel opis wynalazlm, dokonant'go przez naszego rodaka Antoniego Sękowskiego,
inżóniera ze szkoty centrallH\j sztuk i rzemiósł w
Paryżu.

Wiadomo, że nietylko w macldnach parowych,
lecz i w n!achinach o powietrzu ogrzanem, ~cie
śnionćm i t. p. wogóle we wszystkich, w których
pewien przewodnik siJ'y (para lub powietrze) dział'a
na tłok poruszający się w cylindne, do wprowadzania tego przewodnika do cylindra, mz z jednej,
drugi raz z drugiej strony tłoka, służy przyrząd zwaIlY szufladką, wprawiany w ruch przez sam wał
machiny, za pojrednictwem ekscentryka. Wyjątek
tu tylko stanowią machiny sluJ?owodne, w których
przewodnikiem siły poruszającej jest woda pod ciśnieniem, a powodem głównym wyjątku jest nie-

w Dl'ukarni F.
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~ciśli wość wo(ly. Przy zac;tósowaniu bowicm szufla(lrk, pr7.ewodnik si,i'y, który wywar,t już (]zial'anie
na t,tok, ncliodzq.e przez kanał odprowndzaj~cy, c1""ilowo jest ~('is lm.ny, skutk iem ])l'zecliodzenia szufladki po nad tymże kana.]elll, a wynikiellI Lego ści
sbllia jp.st opór stawiany rurhowi tłoka. w lIlachinacb, w których przewodnikiem jest para lub powietrze, w machinach zaś sJ'llpowodnych -przy zupe,j'Ilf>j nieściśliwości wody, wynikiilm Lcgo ściskania
mogłoby być tylko rozerwanie mae11iny. DJa tego
(,o konstruktorzy machin słupowodnycll zmuszeni
byli obmyślać inne systemy rozprowadzania wody;
systemy te wszakże, dobre IV każdym szczególnym
przy pad ku, nie pl zedstawiaj~ ogólno-mecbanicznego
znaczenia.
P. Sękowski, po~ożywszy za cel usunięcie eks centryb w machinnch parowych i przesłanie szufladce
raptoWlH'go ruchu przez bezpośreunie działanie pary, doszedł wJaśnie do wynalezienin. systemu, który
znosząc cu lviiowe ściskanie pary pod t.łokiem i usuwając t,ym sposobem wszelki opór, stanowi istotne
uiepszenie w machin-ach parowych, a zarazem stósowany być może z równym pożytkiem tak w machinach powietrznycu jak i słupowych.
SZltjtadka mptowlla p. Sękowskiego porus"ana
jest wprost przez tłok cylindra. 'mok ten wraz ze
swym drążkiem odlany jest z jednej sztuki. Drażek
jest ~vewnątrz pusty i w jego wnętrzu znajduj~ się
drugi tłok mary, pofączony w stósowny sposób z
drążkiem szufladki, Drążek tłoku cylindra. zaopatrzony jest w udpowiednich dwóch miejscach w
dwa otwory, tak, aby skombinowane działanie pary i l"UdlU postępowego i wstecznego tłoka dużego
w'pra~via,ty w ruch natychmiastowy mały tl'ok, a z
llllll l &zut!adkę. Szufladka raptowlln. porusz~na jesL
przez parę, która już wywarJ'a swe dzitlłanie w
cylindrze machiny:-wynalazca wi~c urzeczywistnił
oszczędność w prn.cy motoru. Ruch szufladki odbywa się bez uderzel), regularnie i w1aści wie.
I.J. S~kow~ki otrzyIDa,ł dla swego pomysJu we
Francp w lIpcu r. z, patent wynalazku.
Powyższą wiadomość, jakkolWIek ści śle technirzn:) , podajemy tak szczegółowo z tego powodu, że
osobii:>lość wynalazcy podwójnie czytelników naszych inLrl'esować powinna. Haz jako wspóŁziomka,
nowy zaszczyt krajowi przynoszącego, a powtóre, że
wedle słów p. Filipa Sulimierskiego redaktora
'd1'owca:
'
H~
. "Paa . Sęko\rski, wyth.owanipc piotrkowskiego
gunnn.zYJulIl (1851:i-(j~) Jcszcze w owym zakładzie
p!lni~ się zajnlO~~aJ' me~llHnikq. prakLyczn~, a poLem Jako IOlJotlllk w fabryce Lr. Zamojskiego na
Solcu, powziął myśl tego wynalazku dla ufzeczywisinien a którego, bez środków i uez znajomo ści
języka francuzkiego, wyjccuał do Paryia, gdzie
szkołę centralną UkOllCZ,rt Z cLlubą, dodaje p. Sulimierski, wspomiuamy o U'j rzadkHłj energii cz.!'owieka, z którym na. jedn6j zasiadaliśmy ławia
szkolnej."
- J.Yowa żniu·ia1,ka. Dowiadujemy się z l Vieku,
że pierwszy egzemplarz żniwif\riii sybtemu rotncyjno-nożyc~\wego, pomysJu p. WJ'adJsJ'awa Kra('zkiewic za, illżeniera, wyliOn,u1y będzie w warszawskiE:j
fabryce machin i narzędzi rolniczych, dawniej
Ostrowskiego.
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E. TeH ORZE WSKI
W PETROKOWIE.
Od .l~t sześci~ jak firma mOJa nieprzerwanie
egzystuje :- ponIeważ z każdym rokiem intel'e~a
Domu mOJef?o wzrastają, niepodobu::l. inaczej jak
tylko w~razlć pow~czeg'óle dzia,lalność, i tak:
1. Potada?J A?'enturę ~ossyjskiego Towarzy
stwa Ube~pIeczen od ogma, zll.łożonego W roku
1827, które posiada:
Kapitału zakładowego. . . . . .. 1'8. 4,000,000,
Kapitału rezerwoweg O ••• _ • •• rs. 1,000,000,
S~łade~{. ~ocznych prz?szlo. : . . rs. 3,000,000,
w tem, tez TowarzystWIe, mImo konkurencyi iunyc,h rowarzystw, otrzymałem do dziś ubezpiaczen 1460.
0_.2 . A~~nturę ubezpieczeń na ~rcie S.-Petera~urg
Ilk~ego ~~warzyst:va - ważnosc przedmiotu tegll
kazdy 0JcIee pOJIDIe należycie.
3. Agenturę ubezpieczeń od gradu.
4. Skład machin i narzędzi rolniczych.
. 5- SkłaJ. wszelkich na~ioB. zagranicznych i kraJowych.
6. SmarGwid,to do powozów, bryczek i t. d.
7. Skład maszyn do szycia wszy!itkich systemów.
S. ~egestra gospodarcz6 najnow~zego i najpraktyczmeJszogo systemu.
9. Obicia pokojowe.
10. SUad wapna znanego z dobroci swej z fabryki Rudniki_
.
11. Oliwę w najlepszym gatunku do maszyn.
~ró~z wymienionych powyżej zajmuję się wy.
rablamem pożyczek hypCltecznych lub innych
~przedażą dóbr, rozkolon~zowaniem i zamiana, tych~
ze na ~Oll1y, sprowadzamem żniwiarzy i kosiarzy,
ZiJ,stępUję ,w. p~'zeprowadzeniu rządowych interesów
za upowazlllemem, oraz zajmuję się wszelkie mi zle.
ceniami mog'ącemi wchodzić w zakres działalności
Domu Pośrednictwa.
Ząd~ne wiadomości i informacyje udzielam na.
tychmlast, lecza:za nadeslaniem marek na odpowiodź.

. Oddaj,!c się. względom Szanownej Publiczno~ci,
Jestem zupełme przekonany, że i nadal jak tioŁąd
raczy za~zczycać mnie swoJellli :.:leceniami.
~ Od kilku mie::.ięcy pr..yby,Ia do mia

. , . . , . sta tutejszego Aku.szerh:a
z Warszawy, która poprzednio pełnid:a obowi~zki
poclstarszój przy instytucie położniczym, gdzie
miał'a pole obszernej praktyki w swoim zawodzie,
a jako wolno-praktykująca od lat kilku cieszyła
się względami publiczności.
Obecnie stale zamieszkUJe w Petrokowie i poleca się łaskawej
punięci osób pomocy jej potrzebować mogących.
ltiieszka w hotelu W. Rykalskiego.
~Na
~ do

folwarku Zywocin jest~
sprzedania 10 korey ~
Jwuicz!j7ty biaUj ostatniego zbioru. Cena za korzec, 240 fILntów, 43 1'6_ z odsta.wą do Petrokowa
Rlb lub Rokicin. Próbkę wi.lzieć moŻuil. w k~it;:
gd.rni L. Chodźki i w handlu l\. Wirzbickiego.
Adres przez Wolbórz.

"W" l.~e-trokovvie

przy placu l\Ilkolajewskim (Nowy rynek), w domu W-go Łaguuy
polccil. Szanownej Publiczności po ccnach fabryczn.ych, nieprakty kowanie niskich, wy borowe Wódki,
Araki, Likże1'}j i Spil'}jtuSy, w pół i w całych butelkach, oraz i w wiQbzyrh pal'tyjach; Piwo BawctT·skie i inne w pół i całych butelkach, wantałkac-h,
w pół i całych beczkach; H'illCt węgierskie, fran cuzkie, hiszpańskie i inne, lJ?ooidże pmsowane, llią
kfJ i Octy w w yborowych gatunkach. Handlującym odstępuje się odpowil::dni procent.

FIRMĄ

o

b"'\Vieszczenie.

Przeu podpisanym Regentem i w jego kancela·
ryi, w dniu 13 (25) lutego I'. b. o godzinie lO-t'j
rano, odbywać się będzie licytacyja placu po spalonym domu z piwnicami, iu w Petrokowie pod
];~ 157 i 158 położonego, ksi~g!\ hipoteczną :Nil 75
objętego.

1Varunk i w

każdym

czasie przejrzane być mogą.
Gudysz-Sieml.:owsk i.
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