~

,

5.

~'>JVVVVVVVVVV"JV'V

~A~~ń~~ńń~ń~ń~~Ań~~ń~ĄĄĄ~~~A~AAA~

19
20
21
22

P.
S.
N.
P.

YDZIE

V'\,/'Vvv ... 'Vvvvvvvvvvv~

)
"Tydzień" wychodzi w bidą niedzielę
~
~ z dodatkami w razie potrzeby we wtorek i wpil\tek. (
)
l'ojedyńczy numer kosztuje '2 i kop.
~
~
Cena ogłoszeń od wiórsza lub za jego miejsca (
~ po kop. 5, za następne po 4, 3 i 2 kop. w miarę ~
) ilości powtórzeń.
~
~
OałoHzellla przyjmują się w redakcyi i w (
) księgarni L. Chodźki; w ,""r8:&"wl. w kan. ~
~ Wieniarskiego-róg Jowego-światui Ordynackiej .. ~

\\'666-6-

Jó:eja OM. N. M. P.
Eufenii P.
Kwietnia Benedykta Op.
Pawła B. i Oktawijana

'I'reśćs-Pr'ojekty nasze przez
przez Ludwika Niemojowskiego.

8
1>
3
1

-

PETROKOW dnia 2 (14) marca 1875 r.
,"dres
Z.6 - 9
6-11
6 -12
6-14

R.-Wiadomości

ROK III.
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w Pctrokowie w księgarni L. Chodźki kop. '15
w Warszawie w kaJltorze pism peryjodyczllych
5 Wieniarsldego -róg Nowego światu i Ordynac- )
> kićj-z przesylką pocztową rs .• kop JO.
~
S Prenumerować mOŹIia nadto wa wszystkich J<
) księgarniach krajowych.
)

- Antoni Portlbski-w Pctrokowic przy drodze
Ze!. \\'ar5z.- Wiedeński ej w domu W-go Brendla.
duia god . 12 min. L

Dnia przybyło god. 4 m. 31.
Pelnia księżyca.
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Katarzyny Kr. szwedz.
Marka i Tymotollsza M. M.
Wielki Ireneusza B.
TVietM Ludgiora B.

miejscowe i z okolic. ·- Korespondencyje Tygodnia: Z

Częstochowy

przez

~(

Cena kwartalna:

)

ręd"kcyh

Długość

(

~

W5-58
5-- 56
5-54
5-51

?-Ogloszenia.

Z.6 - 16
6-18
G -20
6-21

IJlugość

-

dnia g. 12 m. 18.

Dnia przybylo g.4. m. 52

O,lclllek. - Kronika Warszawska
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NASZB~

Od pewnego czasu, gdyśmy przyszli nareszcie
do przeświadczenia, że praca jest dźwignią wszelkiego dobra i że jeżeli chcemy jdkiejkolwiekbądź
poprawy, czy to materyjalnego czy moralnpgo lub
umysłowego bytu, powinniśmy sami o tem myśleć, wyszukiwać zaradczych i nieszczędzić pojedyń'!zych i zbiorowych usiłowań w przyprowadzaniu do skutku tego wszystkiego, co się znajduje w możebnym zakresie naszych działań-od
czasu, powtarzam, takiego zasadniczego zapatrywania się na rzeczy - zajęliśmy si~ poniekąd na
seryjo potrzebami naszemi.
Rozwój prasy peryjodycznej w ostatnich latach,
wiele nam ułatwił ujawnianie stanu matel'yjalnego, moralnego i umysłowego, oraz podawanie 8rodków zaradc1.ych na podźwignie nie nasze. Odtąd
t6ż rozpoczyna się szereg niei.liczony I,rojektów
do ulepszeń dążących - i pod tym względem dowiedliśmy w części zrozumienia należytego l'7.eczy, ale też niemało złoży liśmy dowodó\\ i naszego próżnego pupisu i pragnienia nowostek niezawsze 7.godnych z istotnemi potrzebami, z przeznaczeniem i pl'aktycznem zastósowaniem.
Najwybitniejszą też cechę
wszelkich wogóle
projektów stanowią dobre chęci, wymowność w ich
kreślrniu, choć obok tego staje nieraz brak dLlbrej
woli i wytrwa~ości w postanowieniach. Mówimy
pięknir, piszemy niezgorzej, ale ad słowa do czynu daleko, projekty coraz bardziej się mnożą, a
stósunkowo-owoców z nich niewiela. Warszawa w dzia.IaJnoŚci nam przewodnicz) ale i tam
zakrada się niezgoda, wzajemna podejrzliwość i
osobiste widoki t) le szkodliwe dobru ogólnemu: z tem
wszystkiem, Warszawa wiele dobrych pomysłów
już urzeczywistniła i w życie wprowadziła z ogól·
ną tE'goi miasta korzyścią. P1'owineyja radaby ją na.ŚJadowaĆ, wstydzi się uchodzić za zacofaną i bierze si~ do pracy celem podźwignienia
swojego bytu:-mamy już kilka pism prowincyjonalnych, kilka różnych stowarzyszeń i współek,
liczną prenumeratą popieram'y prasę peryjodyczną,
gdzie niegdzie ukazują się czytelnie, przemysł się
ożywia, rolnictwo ulepsza, handel przez coraz
więcej mnożące się komunikacyje wychodzi z zastoju, -- zrozumieliśmy po części potrzebę pracy
stowarzyszonej, wynajdujemy sposoby zbytu, już to
w składach zbiorowych, już na rynkach ouJegłych:
ale to wszystko z trudnością przenika. w niższe
warstwy spółeczne. -A przytem nie rozumimy znarzenia istotnego oszczędności, mimo ciągłych użalań
się na biedę, żyjemy wciąi: nad !;tan i możność
brak rachuby przychodu i rozchodu-niesłowność i
wytrwałość są na porządku dziennym-o gruntowne
wychowanie dzieci i należyte ich ukształcenie po·
ziomie się troszczymy -a rodzice i panowie, albo
wcale nie, albo też bardzo mało dają z siebie
dobrego przykładu dla dzieci i podwładnych
,młodzież z czasem si~ nie rachuje, pracy systematycz-

nej nie zna-to też przy tylu wyliczonych j wielu
jeszcze innych błędacIJ i ",adach, nic dziwnego,
że ~lsiłowania jednostek świaHych, zdolnych i moralnych, pragnących dobra powszechnego rozbijają się o t bojętność, bezwładność i ,zacofanie ogMu a w takim stanie rzeczy i przy nierównym stósunku produkcyi światłej i zaGneJ m.vśli do ogólnego
położenia i gruntu, projekty choti Lżby najlepsze
i naj użyteczniejsze pnd~ją jak ziarna na opokę i
pelzną po największć, części -rut n:czem.
Projeh tujący znowu tą się słabą stroną odzna
czają, iż nie mają dosyć energii i wytrwałości
do doprowadzania projektów do skutku. Lada tlUdność napotkana na drodze ich starań, zniechęca ich do dalszej pracy -z tego powodu projekty niepoparte upau1LJą, a najlepsze myśli i
chęci zamierają w martwych słowach odbitych
lia papierze.
By zaradzić tej ~łu.uej stronic projektów odnośnie do na37.ej miejscowości, zamierzyliśmy sobie przYPolllnieć je czytelnikom, bo naj pewniej
już o uic:h zapomnieli - i zachęcić ludzi pióra i
czynu do nieustawania w pracy liad urzeczywistniedem takowych.
W wyliczaniu projektów naszych ograniczymy
&ię do tych mi::tllowicie, które zapisane zostały
w 'l')godniu jako najbliższym organie naszych
potrze b w 1873 i IV piórwszej polowie 1874 J'.
Projekty te podajemy w chronologicznym porządku.
l) Projekt kontroli służących i udzielania tymże
nagI ód pieniężnych za dłuższą, nieskazitelną,
służbę·

2) Projekt za,łożeliia sklepu bielizny przez współ
do której wchodziJyby osoby z kapitalem wkła
dowym, jako też ! takie, któreby się krojem i
rachunkiem zająć umia,?y, a to dla dogodności
poszukujących bif'lizny, jak również dla pożytku
mnóstwa kobiet z szycia się utrzymujących, któreby ty m sposobem łatwiejszy zuyt swej pracy znalazły i zaliczeuia na roboty otr7.ymywać mogły.
Projekt ten mial prowadzić do zawiązania stowarzyszonej pracy kobiet.
3) Projekt towarzystwa zaliczkowo-wkładowe
go na wzór grójeekiego, w lutym 1873 r. uło
żony i spisany, mIał być przez prezydenta miasta podany wyżs7.ej władzy do rozpatrzellia i zatwierdzenia - dalsze losy tego tak bardzo poży
tecznego projektu zupełna niewiadomość pokrywa.
4) Rada gubernijalna dobroczynności uzna~a
potrzebę składania peryjodycznie przez obywateli
tutejszych pewnych ofiar pieniężnych, a to dla
usunięcia ulicznych żebraków i w celu zasilania z tego funduszu domu schronienia starców,
ochrony i rozda.wania wsparcia tyru biednym,
którzy nie mogą być pomieszczeni w domu schronieni .. , lub 'I'stydzą się wyciągać rękę po jall11U2'nę· W zgodzie z Lrm przedmiotem dla ograniczenia żebract\\ a., podany był projekt zał'ożenia domu schronienia dla kalek, jakoMi i domu roboczego dla. żebraków mogący('h pracować, którzy
kę,

z żebractwa zrobili dla siebip. korzystna rZE\mioslo
z tym projektlilm łączy się inny projekt wprowadzenia zasady ogólnego udzialu wszystkich mie.
szkańców, nie wyfączając nawet ~las wyrobników
i s~użąl'·ych chocia żby po kilka kopiejek dla biednych, w oznaczonych terminach.
W końeu zaprojektowano założenie towarzysLwa
dobroczynności na wzór warszawskiego, lubelskiego l kieleckiego, jako jedyny środek do usunię
cia spekulacyj nego żebractwa i pomożenia prawdziwej nędzy i poczciwemu ubóstwu.
5) Projekt utworzenia straży ogniowej, dla któr<3j wypracowa.na ustawa zamieszczona byla w
'l'ygodniu. Do tego projektu odnoszą się pożytecz
ne uwagi co do na.rzędzi ogniowych, jako też i
koniecznej potrzeby urządzenia w różnych miejscach miasta dost<1teczn) ch zbiorników wody.
6) Projekt czytelni naukowej z dzieł ekonomieznyel.l, spółecznych, moralnych, religijnych, naukowych i filozoficznych - w językach polskim,
rosyjskim, niemieckim i fbncuzkim.
7) Projekt uczenia się przez koLiety jntl'oligatol'st>l a i t. p.
8) Potrzeba i znaczenie odczytów pu blicznych
z uwzględnieniem pnedp.wszystkiem klas najmniej
uksltalconych.
9) Projekt budowania tanich i pod względem
hygienicznym dobt1)'ch mieszkań dla robotników.
10) Potrzeba. założenia letnich łazienek kąpie
lowych oraz rozl,o wszechniunia sa.dów i pomnożenia ogrodów publicznych.
11) Oświetlanie miasta gazem.
] 2) Projekt kursów dodatkowych do progimnRzyjum żeńskiego, sHadających się z oddzia,łJw }eclagogii i buchbalteryi w połączeniu z
hanką hygiJeny, j~zyków nowożytnych i rysunków, a nadto z wykładem robót ręcznych i 1'zemiósł, tndzież nauką telf:grafowania.
13) Projekt towarzyst.va poruocy naukowej.
14) Potrzeba zachęty do powiększania liczby
uczestników w miejsco\\'ej kasie oszczędności.
15) Potrzeba moralnego podnoszenia i uzacnienia wieśniaków i wogóle wszystkich zaniedbanych ludzi.
16) Projekt resursy zastósowanej do nas7.ych
środków i potrzeb.
17) Potrze biL szkól rzemieślniczej i handlowej.
18) Projekt utworzenia komitetu zdrowia, publicznt.go.
Z tych wymienionych projektów, prócz ostatniego Ul'!.Oczywistnioncgo i już w czyn przy pomocy mIejSCOWej intt'ligencyi w prowaJzonGlgo, żaden inny dotąd nie przyszedł do skutku,
co z jednej strony powinuo nas zasmucać, a z
drugiej skłaniać do usilnej pracy, by to ws,'ystko,
co się da urzeczywistnić, choci~żby i z trudnością, znalazło konieczne poparcie przez wszystkich,
którzy pojmują, że to co robimy dla ogółu, najściślej łączy się także z osobiste m nnszem dobróm i pomyślnością·
R.

-!W dniu 19 lutego (3 marca) r. b., jako w roczniwstąpienia na tron N:;J.jjaśniejszego Cesarza
A.LEXANDRA. H-go, odprawionem zostało w cerJnvi prawosławnej nabożeństwo dziękczynne, w obecności Naczelnika gubernii i wszystkich władz
wojskowych i cywilnych. Podobne nabożeństwo odprawionem było jednocześnie w kościołac h katolickich, ewangelickim i w synagodze iydowskiej.
Wieczorem lIliasto było uiluminowane.
cę

WIADOMOSQ MIEJSCOWE I ZOKOLICY.
=

W dniu 19 b. m. i r., jako w dzień Ś. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi 'Papuy, patrona nnszej dyjecezyi, w kościele parafijalnym n fary odprawione m będzie uroczyste naboie6 stwo, -- wotywa
o god. lO-tej, suma o god. ]l-tej.
= Zgubiony woreczek z pieniędzmi 110 wyjściu
z kościoła na cmentarzu farnym, odebl ać może
poszkodowana osoba, po udowodnieniu, od ks. W.
Rusina, u którego takowy przez znalazcę złożony
został.

= Donosiliśmy w jednym z poprzednich numerów, u mające m się odbyć przed5tawieniu amatorskiem w "Nowo-Radomsku na kor7.yść restauracyi
kościoła i szpitala tamecznego, wróżąc mu zarazem,
na zasadzie pewnych wiadomości, świetne powodzenie. Wykonanie i osiągnięty rezultat matm'yjalny, w zUl'ełności usprawIedliwiły i odpowiedziały oczekiwaniom - dając jeden więcej godzien naśladowania ze wsr.ecbmiar przykład, co zdzi~łać
mogą, w najtrudniejszycb nawet warunkach, dobra
wola i i.nteligencyja, wsparte harmoniją tO\l'&rzyską
i rozumną. energlją w przeprowadzeniu powziętego
zamiaru. W trzy tygodnie, niespełna nawet podobno, zdołano w małem miasteczku zebrnIJ grono
amatorów, wynlłleźć siłlę, pr;~ygotować dekoracyje,
urządZIĆ lokal i przybury, odbyć próby - i doprowadzić Co skutku nader udatne przedstawienie,
które, jak to przewidywaliśmy, na powszechne żą
danie następnego dnia powtórzonem zostało. Sam
wybór utworów dram:.tycznych J. Korzeniowskiego
"Pauoa mężatka." i "Doktór medycyny" jak niemniej ułożony na &akończcnie widowiska obraz
z żywych osób "Ofiara i dobroczynność", o ile są
wskazówką wymownl'li prawdziwie wyksztalcoll(>go
pojęcia zadania sztuki l poczucia piękna, bk z Jrugiej strony dowodzą, że szanowne gronu osób, udział w przedstawieniu biorących , nie ulękło się
trudów i nie chciało spłacić przyjętego obcl\\ iązku
zdawkowem oddaniem pierwszej lepszej tłólllaczonej
farsy. Wykonanie też całości, tak w ogó:lIych zary3ach dokładne, l' IV niektórych rulach tak subtelnIe wycieniowane i do SlZCZ) tu prl1.wdzi wcgo artyzmu podniesione, nie pozostawiając nic du życzenia,
niedziw, że obudzało szczery podziw widzów i wy-

KRONIKA WARSZAWSKA.
Zabawy karnawałowe i postne - Kon cer ta- ~lilo
sierdzi c pnbliczne TeatT:I.-OpeJ'a-Tow. runzyczueMcrkury-Spóllla jedwabnicza-Za i przeciw.

Szlachetna genealogija nasza (zoIJacz d/ieło D!il'wina ,,0 poebodzen:u gatunków)", po~zancVianie
przesA~ości (zobacz ~ nIelldarz Ja\\ ol'skiE'go z roku z.)
i walka o byt (pn.(>jl'zyj akta krym inaln rgo sqdu),
wyrodziły jakipś dzi""nr. lekceważenie l'2.eezy powagą wieków uświęeony(·h. Nie mieliśmy wprawozie wielkiej 6eboty do zabaw w karna\\flle, i nic
w tern dziwll(>go, bo i z czegóż się nam weselii·?
,Ale gdy niektórzy, namyśliwszy I>ię, >,opragnęli
rozrywki po wstępnej środzie- n'uże dawać bale
w poście! Niedosyć na tóm: pen'na wdowa obchodziła roeznicę śmirrci nieboszczyka męża tań
cami, a pewien jegomość wyprawi.l fdę w trzy dni
po skonie rodzonego brata. Co jed nak najgorsza,
że takie rzeczy nie siJ: wywoJywane żadnym gorącz
kowym szałem, ale uważane bywa.ją jako nadrr
prosta konsekwencyj a nowoczesnych wyobrażpń i
usposobień.. strcny moralnej czł'owieka_ Bawić zaś
nie umiemy się wcale. N a v. ieczor)' tańcujące
pn.y bywają późno, ) ozjeżdżają się wcześnie,- rauty
stały się ekspozycyjami automatów, przypominają
cemi muzeum p. Gassl1eI'Ct,-obie r(>sursy z trudnoś('ią mogły zwabić ezłonków,-towarzystwo "HanDonija" w nieharmonijnym dla naszych uszów dźwię
.ku, zapomnia,ło z czyjego pieca chleb jada,-maska-

woływało tak sprawiedliwie zasłużone wyrazy uznania.
Dochód ogóluy przyniósł rs. 428 kop. 78kosztf.\ wyuosiły rs. 152 kop. 83 1/ 2 - na czysto pozostało w okrągłej cyfrze rs. 276 - z litórej to sumy szpital otrzymał 1'8. 109 i dekoracyje kosztujące
1'S 29-na rzecz kościoła pozostało rs. 167.
Tak znaczliy dochód, odnośnie do szczupłej miejscowości, w której prz6ldstawienie odbywać się musiało, stanowi matcryjalne streszczenie &asługi zacnych amatorek i amatorów, imion których, dla
braku na. widowisku progl'arr.ó'o{ z nazwiskami, podać nie możemy. Urządzeniem tego pamiętnego
wieczoru zajmował się, jak o tern donosiliśmy poprzednio, p. Kazimierz Soczołowski, który potrafił,
w imię wzniosłego celu, połączyć mieszkańców
miasta i okolicy, zwykle gdzIeindziej odrębne koła
towarzyskie stanowiących: - niemała to i doniosła,
w oczach ludzi znających nasze parafljalne Stósullki, zasługa. W trudach urządzenia i doprowadzenia do pożądanego rezultatu całego widowiska,
znala&ł p. S. dzielną i godną uznania pomoc w p.
Z...... , który, obdarzony malarskim talentem, i
dekoracyje potrzebne pięknie i biegle sam wykonał i z artystycznym wdziękiem obraz z żywych
osób ułłJaył.
Nadzór nad bufetem gustownie nrządzonym i
porządkiem pomieszczenia widzów, przyjęh na siebie znani z gorliwości w usługach dla dobra ogółu
dr. dr. Szalaj i Kulski, przy współdziałaniu dam
uproszonych do zajęcia się sprzedażą.
Pokoje na bufet i skład rzeczy, odstąpił uprzejmie p. Bernard Ferster - a wszelkIe przybory do
bufetu, jak ciasta, wina i t. p., dostarczył po cenach )(0SZtu p. Antoni Kijom, czem do powi~ksze
nia dochodu odpowiednio a bezinteresownie się
przyłożył.

= W zeszJ'ym tygodniu odbyb si~ w magistraciA tutejszym narada, celem rozszerzenia obowiązku dostarczania furmanek na potrzeby ogólne
na wszystkich wła3cicieli w micBcie-szczegó[y podamy w jednym z następnych numerów.
= W ostatnirm ciągnieniu loteryi klasycznrj,
znaczniejsza wygrana, ho 10,000 rs., paMa u nas
w kantorze p. Michelsona- przy najmniej że fortuna tym razem była niezupeJ'nie ślepą i obdarzyła
w cz~śri prawdziwie potrzablljilcycb. - ChociA,ż czy
godzi &ię wogóle zn takich uważać ludzi powierzają
cych losowi gron zapracowany-to pyŁanie,-za którllm nasuwa się drugie: c'I..J nie lepićjhy byto fundusze, przez tyl0 osób na niepewnl): loteryją tracone,
obraca ć na pewne Ilbelpieczenia ży('ia, docbodu na
iltarośl\ posagu i t. p.? Pytanie to zalecamy uwadze
czytelników i z trgo względu, że jak doświadczenie
wskazuje, liczba g-rajl),cych w loteryją w danej miejscowości, po każd~j znaC'zniejszf'j wygranej, mepomiernic wzrasta-a pragnienie zostania bogatym uez
straciły zupełnie swój urok,- a z ciemnego
kąta baliki nie przestał'y przyciągać złotej mło
dzieży.
Tak miuął karnawa~- post zalał nas znowu po-

rady

wodzii]: koncertów, na kU'rycll, oprócz kilku o "'ybitnyell talentach artystów, słyszeć można mnóstwo miprnostek muzykalnych; ceny zaś biletów na
rzeczone koncrrta idą w odwrotnym stósunku do
ich wewnętrzn ej wartości. Tratr Dobroc7.ynności
robi ('o może,-"Pr;Ij'tulisko" wabi publicznosć obrazami z żywy('h (lsób,- a do bazaru na ubogich zakrada się, ni(>wmna może, lecz zdaniem naszem
nieodpowiednia relowi, lot(>ryjka.
Z drugil'j strony przyjemnie nam zaświadczyć,
iż wszystkie, a Szc7.pgólnićj dziesięeio-gr08zowe odczyty, mają. niezmiE'rne powodzenie: tłumy różne
go stanu, płci i wieku osób, śpieszi]: na nie, ażeby
zaczerpnąć ('hoć szczyptę tej wied?y, która tyle
jest dla każdego potrzebną. Mi,łosierdzie także na
('h\'\'ilę nie spoczywa, gdy idzie o wsparcie nędzy
j niedoli: z pOllli~dzy tysiąca przy kładów, wspomnę
ty lko o trzystu kilkudziE'sięeiu rublach, złożonych
w redakcyi Kuryjcl'a CorJziennego, po ogłoszeniu
szczegółów życia nipszczę iJiwl\j szwaczki, dotknię
tPj straszną i nieuleczoną cDorobą raka. Marny
więc i dobre strony, a te ka.za~yby nawet wpełnie
zapomnieć o ujemnych, gdyby lIie zimny prąd wyrosłego na bruku warszawskim pseudo-pozytywizmu,
który ostudza najs~laehetniejsze popędy serca.
W piśmiennictwie widzimy ruch i ożywienie.
Dzieła różnej treści, zakroju i wnrlenc'yi-pi8z~ Bi~,

pracy, pomnaża zasŁępyswych zwolenników, kt6rzy
z zapa~em polują na cietrzewia na sek:u.
= W końcu b. m. odeslanymi będą przez zarząil powiatowy dla zachowania do Warszawy
przywileje dawniejszych mil\steczek, obecn!e tak
zwanych posad, częstochowskiego powiatu. Przywilejów tych Zl1aC:lna zebrala silZ liczba, po większej
części, prócz pierwiastkowych n,adań lub ich powtórzeń, dotycz,~ ustanowienia jarmarków lub zniesienia różnych powinności. Niektóre opatrzone wła
snoręcznymi podpisami Zygmunta III-go, Władysła
wa IV-go, Micbała Korybuta, Jana III-go Sobieskiego, Stanisława Augusta- Jana Wężyka. arcybiskupa gnieźoieńskiego i prymasa królestwa i innyeb.
Szkoda wielka, że niedbale dotychczasowe zachowanie t.ych przywilejów, wpłyn't.to na uszkodzenie
wielu tekstów, wyl>lakłych już a w niektórych prawie
nieczytelnych - najlepiej zachowały się podpisy
w założonych brzegach pargaminu i wielkie piecz~cie na jedwabnych sznurkach zawieszone.
= W dalszym ciągu doniesienia zamieszczonE:go
w Nr. 4 "Tygodnia" o zarazie ksi~gosuszu, pojawionej na folwarku Garnówl'k w gm. Puczniew
w pocie łódzkim, podajemy do wiadomości, że
w celu uRmierzenia rzeczonej zarazy, z rozporze,dzenia oddziału komitetu księgo-;uslOwego, w dniu
4 marca r. b. zabito byd,ła dotkniętE'go księgosu
szem sztuk 10 i podejl'zanego o tę zart\z~ sztuk 14.
Od pocz1tku zaś istnienia epizootyi, to jetit od 2:ł
lutego r. b., w Sarnówkll z ogóju bydła szLuk 59,
zachorowało 16, upadło 2, zabito chorych 14 i
podejrzanych o zarazę 43 sztnki.
Do Ci.USU zupełnego uśmierzenia zarazy na folwarku Sarnówek, wzbronionp.m jest kupno i wywóz z tego mi(~jsc!1 wszelkiego rodzaju zwierzą t,
oraz produktów, za pomocą których zaraza mogła
by się łatwo przenieść do innych mi~jsco\Vości.
= Dyrekcyja tllwarzystwa kredytowego miasta.
Łodzi, wystawiła na sprzedaż przez licytacyją publiczną nieruchomość pod Nr. 274 lit. b., przy
ulicy Zathodniej w Łodzi położoną, za zaległą ratę
listopadową z r. z., rs. 112 wynosząc<\_ Termin
sprzedaży na dzień 2 czerwca r. b. jest naznaczony.
= Pani Augusta Berlach w Łodzi kiernje szkół
ką zwaną "Ogródkiem dziecinnym", gdzie w myśl
tej nazwy, dzieci oprócz początkowych nauk, cwiczą si~ w zajęciach .Froebla zakła.d ten liczy
obecnie 14 wychowańców.
= Z powodu błędów, jakie ukazały sję w opisie
Piotrkowa w nowo-wychodzącej Encyklopedyi Orgelbranda, Gazeta Polska \V Nr. 50 z r. b. zamieściła podane z tegoż miasta sprostowanie.
Nie od
rzeczy będzie, jeżeli powtórzymy je dla czytelników Tygodnia z pewnemi wyjaśnieniami, z tej uwagi. że
mowa tu jest o mieście naRzem. I tak: o ludności powydają,

kurują,

a co llajważniejsza, są czytane.
bezporównania widzieć można owych
rozstrzygaj~('ych kwestyj e życia, z zaczerpniętą od filczofow niemieckich myślą, a w gruncie rzerzy oddanych grubemu materyjalizmowi.
Niektóre org·ana. pozytywistyczne zmieniły podjazdowe szermierki na poważniejsze dyskusyje. Helletrystyka rozwija się wcoraz ponętniejsze ksztaHy: oprócz
niezmordowanego i górującego nad wszystkimi
talentem Kraszewskiego, panie: Orzeszkowa, Szeliga., l\1arrene, obdarzają nas udatnemi powieścia
mi - a. dramat p. Wincentego Rapackiego nWit
Sztwosz" należy, ślDia~o powiedzieć moiemy, do
pierwszorzędnych ulworów spółczesnej literatury.
Język rl\adkiej jędrnośei i siły, sytuacyje efektowe,
barwa wipkowa wiernie zn.cbowana, zapf\wniah
autorowi zaszczytne w piśmiennictwie naszem stanowisko. Szkoda tylko, że pan Rapacki w celu
prl\eprowac1zcnia gJ'ównaj swej idei, t. j. okrcślenia.
zwyeięztwa ducha nad shbostbmi ziemskiemi,
ogofoci~ dobrowolnie swego bohatira ze wszystkich
wznios,l'yeh przymiotów i oblókł tę bistoryczną osobistość w szaty pychy, zarozumiałości, a nawet
egoizmu.
Zmiana reżyseryi w teatrze, wygnała z repertoaru większ<\ część fars francuzkicb-i otworzyła.
przytułek 'Talii i _Melpomeny, oryginalnym utworom. ~Iamy więc poddostatkiem rodzinnej strawy_
Najlepszą z przedstawionych w ostatnich czasach
komedyj są nNietoperze" Lubowskiego: dobrą pod
wzgl~dem formy, układu i piękności wiersza, choć
Mniej już
broszurek,

-a\"iedziano, że jest w Piotrkowie 13,500 mieszkań
ców-wtedy, kiedy według dokładuego spisu lu- dności w końcu 1871 r. było tu stałych mieszkań
('ów 14,6$0, niestałych .2,269, razem 16,949.
Wprawdzie dwie epidemije choleryczne: w końcu
1872 r. i na początku drugiej połrwy 1873 r. zauraly z miasta niemało ofiar- pierwsza 115, druga 479, jednak ciąg·ty przypływ ludności i normalny jt\j wzrost l!rz.ez lat przeszło trzy 011 ostatniego dokładnego spisu, prawdopodobnie zapełni,ły,
przy maNi śmiertelności przed ('holeJ ą i po cholerze, ubytek przez nią sprawiony. Dahij w rzeczonym
opisie Piotrkowa wyrażono, że w domu potrybunalskim znajclujlł si~ obecnie sąd pokoju, ratusz miejski i archiwum akt dawnych: - tymczasem dom trybunalski" zwany ratuszem trybunalskim, już od
1868 roku nie istnieje, gdyż z polecenia w,ładzy
zostaJ roiebrany. Gdy istniał, mieścił' w sobia
powyżćj wyrażone dekastery je, które z niego stopniowo były usuwane: naprzód przeniesiono sąd
pokoju do domu przy ulicy Nowe miasto- No'i\'y
świat, zwanej od lat kilku Jekaterynieńską:, gdzie
i ootąd zostaje; a magistrat w roku 1863 przeniesiollJ z gmachu potrybunalskiego na ulicę Bykowskie przedmieście, a z niej przl'd 7· u laty na
Kaliską (o~ecnie Petersburgską); arclliwllm zaś akt
dawnych, przed rozebraniem raLu~za trybunalskiego,
stojącego na ry uku starego miasta okola 280 lat,
przeniesiollo w 1868 roku do gmachu klasztornego
pobernardyńskiego, gdzie dotąd pozostaje. Tenże
opis zamek nazywa ruiną; był O!l rzeczywiście
przez (,I\ły wiek ruiną,,-zal'ząd miejski przed lO-u
laty chciał go sprzedać komukolwiek' za bardzo
tanie pieniądze, bo Zet kilkaset rubli, pod warunldem niezb~dnej poprawy, lecz gdy nikt !l.ni w mieście, ani w okolicy nie znalazł się z chętnyeh do
kupna- w kilka Jat petpm, uległ 1, polecp.fiia wł'a
dzy tej zmianie, że jego jedno najwyzsze piętro,
w którem okna był'y największe i najozdobniejsze,
zosWo rozebrane, C\ pozostałą część całkowicie odnowiono i pokryto llvwym dacbem blaszanym,
W takim stania zamek mieści obecnie kancelaryj:}
wojskową, cerkiew pułkową, a w suterenar·h wielką dla wojska piekarnię. Pislący o Piotrko'i\'ie do
Encyklopedyi, chcących bliżej obeznać się z tem
miastem, odncsi do opisu Piotrkowa Oskara l!'latta
z r. 1t'50 . Widać autor nie wiedział, że mamy
ObS7.l1rniejsze _opisy tak miasta, jak i pojedyńczycb
jego budowli, a mianowieie:
Opis mia~ta Petrokowa zwanego da,wlliej Piotrkowem 'l'ry bunalskim przez Romana Plrnki·'wicza.
(Rocznik Piot1'kowski z 1'. 1871).
Kilb sMw O ratuszu trybunalskim, o trybllnU'łach w ogólności, 3 w szczegóJnoś('i O trybunale
piotrkowskim przez Leona Rze~znio\\'skiego (Roczflik Piotrkowski z roku 1871).
Kościót i klasztor franciszkański w Piotrkowie.

ks. Z. Chodyński, (Rocz. Piotr. z 1'.1873).
kościoła Dominikanów w Piotrkowie przez
Władysława Wieczorkowskiego, w osobnej broszurce.
Opis kościotl. bernardyńskiego w Piotrkowie
przez tegoż w kalenda.rzu Ungra.
Dalej opisy monograficzne w pismach peryjodycznych skreślone przez Leona Rzeczniowskiego:
Odrzwia i węgary okienne rzeźbione z kamienia
w zamku piotrkowskim, z krótkiem zamku wspomnieniam, (tv Nr. 239 z 1'. 1864 Tygod. Illust1'.)
Kośció,? farny w Piotrkowie i synody w nim zło
żone, (Tgg. lllustr. z 1'. 1865 N1'_ 325).
Kośció..t św. Franciszka, pierwotnie jezuicki, następnie pijarski w Piotrkowie, wraz z kollegijum,
(Klosy z '1'.1870 Nr. 285).
Opis statystyczny Piotrkowa (K1t1'yjer Lubelski
z r. 1866 Nr. 24,34,35,36,38).
.
O 9-cio razowćm dzwonieniu w kościele farnym
piotrkowskim, rzecz z podania krytycznie przedstawiona, (l :ljg. lllustr. z r. 1872 N1'. 210).
zamku pisa,t U·ż i Tadeusz Korzon, (Klosy
z r. 18fJ9).
Z nifwydanych ' rękopisów w tym przedmiocie,
\vspomnimy przy tłlj sposobności: "Opis kości ola
farnego i synodów pidrkowskich" Leona Rzeczniowskieg'o i "Sy nody piotrkowskie" i "Opis k.oś;:io.ta bernarc1ynów"ks. Obodyńskiego.
= SPTostowunie. 'vV Nr. 4: "Tygodnia" w l'yfrze
ogólnego do('bodu z blllu na biectllycL uczniów giII1llazyjum, zaszł'll. ta omyłka, iż było go nie 475
rs. 50 kop., a 457 rs. 50 kop.

grzeszącq drobiazgowością założenia -

następnie fundusz rezerwowy urósł do l~,OOO rs.

"Krytyny"
OhęciriskipO'o. O inD) ch i ruówić niewarto: niektórn grze~zą nawet zupełnym brakiem oryginalności -i są po prostu zlepkiem seen wyjętych żywcem
z Fredry, Narzymskiego i t. d,- nalizpikowanym
sażnist.ymi i oklepanYllli maralami.
• Pod względem wykonania, komedyj a i dramat
stoją: zawsze wysoko, nat~mia'lt opera cbyli 8i~ co:
ra: wi~(:ej do upadku. Zadnego barytona, słabe l
niewyrobione basy i tenor śpiewający, jak z łdski,
kilka razy do roku: .oto oprócz p. Cieślewskirgo
ralo jej męzkie siły. Zeńskie z paniami Dowiakowską, Woiakowska" Juniewicz, Szlesingf\równą lepsze są, ale bynajmniej niewystarczają:ce. I to si~
dzieje w mieście Iiczącem 300,000 mieszkańców,
posittdają('em konserwatoryjum i towarzystwo muzyczne! .Natomiast dyrekcyja teatru, ",brew opinii
lJubliczn?j i ogólnemu iyczeniu, darzy nas włoską
oppn~-a jak,!? Boże odpuść! Oprócz pani Oe}Jcda,
hiszpanki rodem, wszystkv to są głosy przekrzycza.ne, zużyte, mająclil kiedyś może lepszfl: przeszłość, ale dziś-kwalifikujące się do emerytury.
Dyr~kcyja winnaby miasto przeflan('owywania z dalekich krajów egzotyeznych lecz bezbarwnyth już
roślin, używać wydawanych na to funduszów na 'podniesienie naszej opery, która z kaidym dDlem
nieledwie traci coś ze swoich sił iywotnyclI.
Kiedy mowa. o muzyce, niech mi wolno będzie
zaznaczyć smutny. fakt: towarzy~tw? ~uzyrzne
a.kże upada. W plerws~ym roku Ist~leUla swego,
n~tytucyjl\ ta zao8z('z~dzlla z docbodow 4,000 n;.,

opisał

Opis

°

ków, nie wyczerpane daje pole do korespondencyj
miejscowej, bo chociaż wiele już o tem pisano.
t~ć wiele jednak f.liktów jest jeszcze nieznanych
mkomu, spoczywaJllicych snem letargicznym w
zbiorach kla~ztornych, lub aktach miejscowej wła
~zy! oczekUjących tylko, by ktoś je poruszył i do
Zycl~ pow.oł ~ł. Ba, nawet tomy powieści bujnej im
magmacy\ pisarz wysnułby z takiego np. dwu-voluminowego aktu, jakilll jest z r. 1809 między innymi akt "podrzuconego dziecka i wynale:l:ienia
mu maIllki ."
Zresztą, te masy pubożnych pątników z pierw~7.ym powiewem wiosny uo późnej jesieni: zapełnia
Jące llIury klaszturue, już ,;a111e przez się stanowią
mewyczerpany przedmiot do pogawędki,-w którą
byś stronę nie zwrócił oka, wszędy napotkasz róź
nor.odne tłu~y, śpieszące w to miejsce, r,kąd
majestatycznej budowy wieżyca, wskazuje im cel
ku któremu mimo niewygód podróży z upragnie~
niem dąż~,. a owa. chwila wieczorna przy uroczym
blasku ks\ęt.yca, kiedy to masy pobożnych pątui
k?w otoczywszy wieńc~m. te część świątyni, na której obra7. cudowlly gonlJe n"d mlastem, wznoszl}
błagalne swe pielllal-O jakichże to nie budzi uczuć
W. S;l'CU ezłowiek~, ilui ~o nie wywułuje wspommen, .... l mimo wledzy, mysi twą unosi w nadziemską krainę, każąc ci z pewnym Dlemal r07newnielllem wsłuchiwać się jak z tysiącznych piersi:
Płyną głosy

Pod niebiosy
Do Matki.
By wejrzała
W)sluchała
~we dziatki,

KORESPONDENCY JE TYGODNIA.

Z tej krainy
I z obczyzny

Z

Idące,

Cz~stochowy.

I w podwoje
Serca swoje

Biorąc pióro do ręki, by skreśhć choćby maleń
ką korespondencyjkę z etron naszych, sławnyth na
całą niemal słOWiańską krainę, przyznać należy iż
trudne to zad.anie. Nie sądŹCIe jednak mili czy-

tel nicy aby urakowalo przedmiotu, z którego możnaby wydouyć tresć do pogawędki,-niel Ozęsto
chowa, jakkolwiek miasto prowincYJonalne, podniesione do rzędu miast powiatowych powtórnie dopiero od roku lSli7 ,gdyż przentem również do
1816 roku mieściłu w sobie zarzfłd podpreiektury
powiatu czę,stoch0wsklego, ma przecież zycie czynne, ruchliwe, urozmaicone i wzbogacone z jednej
strony klasltorem Jasnogórskim, z drugiej linją
drl /gi zelal:nej war",za wsko-wiedeńskiej, łąclllcej
ją nietyl'w z centrum królest\\'a, ale i z wielu miastami wybitniejsze zaimujących mil:jsce w ościen
ll)'cb krajach, z jednym z których na lolkudziesię
cio-wiorsto\\ćj przestrzeni, powiatem swoim ~ra
niczy.
A I.JOg8.ta jej historyezna karta ubiegłych wie-

NlOsące,

W hołd i dani
Nieba Panl
Królowy!

*

* bogadwo przedmiotu-gł<1wuą
*
samo
trnllno~ć w wyborze przedstawia.
rozostawiając tedy obszel'lliejsz~ pogawędkę ~o
dalszej kOl'espondenc:yi z stron naszych, dziś ograniczyć Slę IDl;tSZę na pobieżuem tylko skreśleniu ni~
których kwestyj naszego \!półecznego życia, zwichnięteg) w najwMniejszym dla Siebie kierunku,
gdyi staranie się tutejszych obywatf>li o dodanie
klasy 5 i G do istniejącego już czteroklasowego
prugimna7.yj'lID, pozostało bez skutku.- Miniony
karnawał i u nas brzmiał echem wesela, balemasbrady - zabawy w miejscowej resursie wybituiejsl':e zajmowały miejsce; ba, nawet mieliśmy
I to

właśnie

bardziej kuleje: dywidendy 6zczupJe, towar drogi,
z tego zapasowego kapita1tl zostało JUŻ tylko IV sklepach llieporząd ek. Spó.\'ka jed wabnicza zno:2,789 rs., gdyż w każdym roku \'''ydatki prze\', yż wu uioqc przykład z jedwabników, które zamszaj:;. przychód. Za .rok kapitał się \~yczerpnie-:-i kuięte w kokonach, długi ('zas BpoC'zywaj;t w bezczy Illlo śc i, zasypiaJa w najll'psze- i byłaby moie
cóż dal{'j będzie? Ogolne zgromadZE'llle wszystloch
zasnę/a nR w ieki, gdy by h nie zbudz llo z odr\(ezłonków, odbyte w dniu :21 lutpgo, nieobmyś ! iło
dostatecznych śroJk6w ku zapouieżeniu spodziewa- twipnia kilku clzieln)'C'h prarowników, pomiędzy
ne<J'1) rozwiazania. Jako czlonek staly tej insf,ytu- .którymi pil>nnIZ\' mlPjsce zajmuje 3bywatel zielUcy~ ,znajdo~ t\ł~!U . sl~ na. walneJ? posied:,eni~, i ski z sieradzkiego p. Tomasz Dangel.
A terilZ jeszcze słówko do tycb, którzy by mi
smutno wyznac, Wldzwlem tam objawy, meda)ące
otuchy ku lepszemn zwrotowi. \Vi.ele .gadania, .a pesymizm zarzucić rhc·ieli.
J:>ewien korespondpnt, którego tak dowcipnie 0maJo w'czy. Słabostka popisywamEl. Sl~ ze swoH
dyjC1lekty ką puIJlitznie- i prawo, ja~ie ma. ka?,dy kre ~ lił p. FaustYIl Ś\yiclerski z .Mzur0wn, w Nr. 1
cz.lonek, podnoszenia głosu, wyradzają prawd;mvy ,,'l'yguclnia", utrtymywał', ze sprawozdawca powichaos. 'ren podaje wnioski niepodobne do wyko· nien zn,mie~zczać rów n'} ilosć dodatnith jak i ujenania, -ów odehodzi (Id rnaleryi,-inny znowu do- mnych fil.ktćw. Zdanie grzesząc:e be/.warunkowo
maga si~ gwałtownie głosowania, c~lociaz ~rzed przeciw zcl\,{lw~j logice. 1\1y da,j~my to co jest, file
miot nie został dost.atecznie wyczerpmęty, da)łlc za przesacJz<'l jilc ani w złem ani t(~ż w dobrem-nie
plwód spóźni0!l:l god~io~.i pOl"~ o~iadową, ·-}Jrezy naszą zatćIl.i "in;b jeżeli zfe przemaga. \\' iętej
powiem: postępujący prawą dr0gą: człowirk, nie
dujący c1zwom a dzwon~ w.zy:val;lc do P?rządku:
dba o nasze pał bwały, utądzą<:y zaś może si~
zniechęcony komitet podaje Sl~ Je,dnogr.ośl1Ie do uwolni enia, a podanie to l)rzyj~te m zostaje przez w skutk\l zbawienn\'j prz\- sŁl'ogi poprawić. Jak ów
pewni party.i(~ oklaskam), daj:);cylfli dowód zupe,t- kopa('z poszukujący z.toŁa, w ydouy waluy z wn",trza
nego braku parlamentarnej przyzwoitoś('i .. 00 da- ludzkości i warstwy rodzajnej zinmi, l piasek
lej będzie- niew iem: obraliśmy .nowy ~Otllltet, no- i glinę, lllll ja,c zawsze nadzieję, że się dokopiemy
wego dyrektora, aJe czyż om zdołają przy tylu WkOllCU drogocennego krusr.ezll, za który u waża
my- radykalną poprawę skażonycb obyczajów natrudnościaeh zabezpiec7.Yć byt towarzystwu - that
szych.
ist thc qnE'sbon.
Z innemi stowarzyszeniami nielepiej idzie. Mer],udwik Niemojowski.
kury, wbrew twierdzpniu mit~]~gii! która go uwaia za szyb~obj('gar7.a, cd l1lcJllluego czaslI coraz
D;;iś
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teatr amatorski po fazy kilka na cele dobroczynne, ostatnim zaś razem w dniu 2 lutego w teatrze
miejscowym na korzyść szpitala, dano aż trzy
jedllo ~ktowe ko~edyje "Pode).rz~na Oso~a" "Odludki 1 Poeta" l "Onufry."-Ze Jednak l zabawa
może nieść pożytek, i to tem godniejszy, tern wi~
kszej wagi, iż dotjcZącYd całego ogółu, faktyczne
płynie przekonanie z składania w miejscowej resursie przy zabawach wieczornych pewnej kwoty
pieniężnej, z której niezbyt dawno opłacono za
19 biednych uczniów tutejszego progimnazyjum
wpis szkolny. To zajęcie się biedn~ młodzieżą,
garnącą się do pracy l światła winniśmy inicyjatywie i gorącemu wzięciu się do dzieła, doktorowi tegoż progimnazyjum, a zarazem lekarzowi miasta p. Alfonsowi Erlickiemuj - drugim zaś wybitniejszym faktem w tym kierunku jest szczere zajęcie się ze strony naczelnika powiatu i ?wrócenie
szczególuiejszej u wagi na rozwój szkół miejskich,
które dotychcza:; w prawdziwie opłakanym znajdują się stanie.-Oświetlenie naszego miasta gazem, jak ~a dziś, spoczywa w projekcie wpra~dzie
przedstawlOnym władzy, ale o wprowadzeOlu go
w czyn nic a nic nie słychaćj a bardzo przydałoby się dlll Częstochowy gazowe światło, gdyż
istniejące dotychczas latarnie naftą oświetlane
więcej zabawkI;) jak rzetelny pożytek Rtanowić mogą. ROl'.strzelone po punktach zbyt oddalonych
jedna od drugiej, wśród ciemnej nocy-przycienione jelSzcze cienistą aleją - ich mgławe świa
tełko zda się być ognikiem duchów, lub gwiazdką bujaJąrą w przestworzu.-Egzystująca tu filija
Bauku l:'vlskiego jak na teraz robI olbrzymie
obroty, lecz czy istnienie jej w Częstochowie przyniesie OJlej korzyści a ogółowi pożytek, przyszłość
dopiero WJkażej upatrujący zaś w każdem złą
stronę, utrzymują, iż b) najmniej nie wpływa na
zmniejszenie się lichwy.- Zato odnowiony w swym
skt.dzie Fąd okręgowy, każe nam się spodziewać
iż może uClchuą skargi i narzekania, na brak sprawiedliwości i lekceważenie interesów spółecznych,
w których sumien:1uść i energlC'lUa działalność
bezzaprzeczeuia ważną odgrywa l'olę.-Niszczenie
lasów w uaszem powiecie to jest zawsze na porzą
dku dziennym. Jak gdyby prądem elektrycznym
tknięci obywatele ziemscy, jednocześnie z gorą
czkową namiętuości& rzucili sj~ do hurtowej sprzedaży lasów: i dziś, tam gdzie olbrzymie wznosiły
się sosny a gęste bory miłe czyniły wrażenie,
gołe Ś\1 iecą. pola, nawet maleńkie krzaki wraz z
olbrzymami pauły ofiarą niszczące~ potęgi. -ZaIste,
gdyby przodkowie nasi powstali z mogił, me
trafIliby do swoich siedzib, chociaż w pobliżu ich
wiecznym snem ujęci - a nasi następcy te bory i
jary, z pewnością do bajecznej historyi p u hczą.
OkolicZlle też obywatebtwo tracąc dobrowolnie,
i tak lekceważąco olbr7.}mie swe mienie, powoli
utraca i swój charakter, w stęp ując niekiedy na drogę różnorodnej ropekulacyi niezawsze poruyśILe,) a
D1estety czasami i niezupełnie czystej. Bo też co
prawdh, mało u nas prawdziwych było gospodarzy,
dopóki dochód propinacyjny pozostawał w ich rę
ku, dopóty jakoś to i dobrze SIę działo - gdy to niepowrotnie upaJło, zostali jako naczynia po wys<:hnię
t6jgorz&łce, puste i...... zwalając na karb nieur'odzajności ziemi lub tym podobnych tysiącznych okoliczności, bynajmniej nie przypisują winy samym
sobIe, gdy tymczasem - trzeba Slę uczyć i pracować-bo minął wiek złoty.-
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OGŁOSZENIA.
DY JONIZY SKURZALSKI Komornik Trybuna-

łu Kaliskiego.

ma swą kancelaryją przy ulicy NowogrodzkIej (Warszawski ej) w domu Szydłowskie
go Nr. () na l-em pięLrze.
~Na

folwarku Zywocin je8t~
do sprzedania 10 korcy ~
koniczyny biaUj ostatniego zbioru. Cena za korzec, 250 funtów, 43 1'8. z odstawą do Petrokowa,
:Bab lub Rokicin. Próbkę wi.lzi6ć można w księ
genni L. Chodźki i w handlu K. Wirzbickiego.
Adres przez W olbórz.

w

Dl'ukami F. Beł'dJatowskiilgo

w Petrokowje.

TYMŻE

HANDLU PODAJE SIĘ W KAŻDEJ PORZE

CU-.:KIE..R,7 :K..A.-VVĘ7

N
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HERBATĘ firm: Pedowa i synowie wlloskwie - IIaIilliaka, Kru- z
ł,eckicg'o i lIerillga w Warszawie, -W-SZELKIE TO-W-ARY PI

:E:
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KOLONIJALNE I B.AKALIJE Ś-W-INŻO
NA NADOHODZ.ĄOE Ś-W-IĘ'1"A SPRO-"W'ADZONE Wina: Węgierskie białe i czerwone; Tokaje, Reń- m
skie, Francuzkie, Hiszpańskie, Szampańskie, Austryackie w gatunkach dobol'o- O
wyc11, Porter angielski ścią.gany i oryginalny, Piwo Angielskie, Bawarskie, oraz :::a
inne zagraniczne i .krajowe? _Wódk.i, Likiery, Ara~i, Sph'yt!lsy ~om~letnie asso:·to- \~
wane z fabryk krajowych l zagramcznych, Sery rożne, BulIon, Konfitury, KaWior, PI
oraz inne towary rossyjskie. Ryby wędzone i marynowane, Łosoś, Węgorz, Flulldr y, Sprotty, Bfiklingi, Siomgi, S~elawy Augustowskie, Sardynki Ruskie i Francuz- c...
kie, Allscbovis, Wyzina, Kilki, Sledzie zwyczajne, marynowane, pocztowe, wedzo- ,.,
ne, łososiowe, zioło'we, w roladzie, opiekane (Brattheringe) i inne - Wyroby" ta- ~
baczne, perfumeryj e, oraz wszelkie towa.ry wchodzą.ce w zakres handlu kolonijalne- ,.,
go, po umiarkowanych cenach poleca Szanownej Publiczności
Z

~

FRANCISZEK ZA8ACKI

~

~ Pe'troko-vvie
Q
(rynek główny), obok hotelu W-go Michaleckiego,
::a
w domu SS-rów Jabłońskiego.
~
____________
~~~~~~~~~~~~~~N
~~==~------------,

~

przy placu

Maryjańskim

I>lV1.:J

UIIllV MZO I 3131Z(]31N M

SKtAD \VSZBtK~CH TRUNKÓW
I

ŁAGUNY
przy placu

Jlikołajews)iim

RESTAURACYJA

(Nowy Rynek)

~ Pe'troko~ie.
nadchodzących ś",ięlReh '''lelkRlłoc .. "ch
przysposobiła znaczu)' zap:ls cUlu'ó", tak desero",,,dl

Przy

jakote< i do ubit.:rania Cio8t, oraz ... oczld, kolender, skórki pOlłlRrol'lczon e smażone,-czel'o_
IRdę w kilkunastu gatunkach, a to po cenach następują
cycb:
Funt ('tlkró,,' def!leron " ell 'v kilkunastu
gatunkach doborowego smaku
.
. kop. 60.
Funt kOI'.lIclko", w różnych gatunkach
. kop. 45.
Funt I!IkE;.·ek pomarallczowych.
.
. kop. 75.
Funt cllkl'Ó'" z kwiat:lmi do ubrania dR!!!t rs, 1 kop. 20.
Funt l'zckoI R łi " wlasneg'o wyrobu od kop. 45 do rs. l k.20,
Nadto powyższa firma przysposobila znaczna. ilość "R.'Rnli.ó~" różnej wlelko~ci do wyboru, oraz JRJck cukrowych najrozmaiciej przyozdobionych, stósownie do ceny,
i JIIu,czki do ubierania ciast w wielu kolorach.
2\a czas świąt wypiekać się będą: $01"" w killmRastu
gatunkach po eeuie oJ. rs. l do rs. 6 i wyżej-tudzież ... Rzur ... i, bRby, 1,la~łł,i zwyczajne i przekładane konfi!tlrami lnb masą mig'dalową, po cenach nader umiarkowanych - y,\ dobroć zaś i akuratność firma poręcza, polecając
się wzglęJ.om Szanownej Publiczności.

..A...G-EN"T
Towarzystwa Północnego ul)eZI,ieczeń OlI
ognia z przyjmowaniem towal'ów na skład
i wydawaniem warrantów
w Petrokowie.
Otworzywszy w r. z. o;;elltuI'ę "TOft'OI'Z,'8t'''R
Półlloclle/iO" w Petrokowie, uważałem za obowiązek
swój donieść o t6m wówczas Szanownej Publiczności:-z ogło
Si enia tego korzystało dotąd około 5UO csób, ubezpieczając
w mojej agenturze swe mic'lie, około rs. 1280000 wartujące.
Głównym

powodem zaufania interesantów do "Towarzystwa Pójnocnego" jest to, że toż towarzystwo, pojmując wysokość ryzyka w ubezpieczeniach od ognia, połączy10 je u siebie
z operacyją przyjmowania towarów ua sklad i w-ydawania
warrantów, w którórn to przedsięwzięciu, nie naraźoJJc na
źalllle s1raty, samo znakomite o8ięga zyski, przynosząc zara7.em publiczności wielki~ uslugi. Jakoż przy zlożonym ella
uzyskania koncesyi rządowej kapitale 3000000 1'8."Towarzystwo Pólnocne" miaIo wpływu z premij ub ezpieczeń
4000000 roS.-obrót zaś w war:'atitach wynosil okoro
9.~4IU&OUOO 1'5.
Rękojmia taka. tak

na kapitah zakładowym towarzystwa
jak i na sumie obrotów jego oparta, upoważnia mię, jako reprezentanta "l'oll'arzystwa Północnego" w PetrokOwle do powtórnego zawiadomiellia Slanownćj Publiczności, iż przyjmuję
wszelkie ubezpieczenia od ognia-Dniejsklc,
fRbr)'eznc l rolne od osób wiarogodnych w m. Petrol;owie, w s1\sieuni~h miasteczkach lub w okolicy na wsi zamieszJmlych-przyczćm wydaję zaraz na miejscu kwit sznurowy w:tżność polisy mający.
Biuro agelltury Towarzystwa PóInocncgo w Petrokowie
przy ulicy Slowlallskićj (Krakowskie-Przedmieście) w domu
W -go Dutkiewicz<I.

lURrkulIJ BratUl.
A03BO.1leHO IJ;CH3YpOro.

w domu Pinkusa Horowicza przy placu Iiikołajewskim

(Stary Rynek) obok cukierni
l. -tagłUl y.

U niżej podpisanego, administracyj a dóbr Żarki,
dla dogoduo~ci Szanown~j Publiczności, urztłpziła
SKŁAD, WODEK, SPIRYTUSÓW, ARAKO,W l
LIKlEROW, oraz PIWA na sposób PILZNENSKI
wyrabianego, które na wystawie rolnic2o-przemYi5ło
wej w Warszawie za najlepsze i zdrowe przez s~
dziów uznane, wielkim medalem nagrodzone zostało. PIWO to sprzedaje się na beczki, antałki i
butelki PO OENACH ]'ABRYOZNYCH.
~ BUTELKI za.opatrzone są etykietami i
firm, sprzedaJ~cego.
,
Przy"składzie tym urządzoną zostały RESTAURAOYJA, w której w każdym czasie dostać można
W~ZEL1UOH POTRAW mięsnych i postnych, smaCZUle przyrządzonych, po nader przystępnej cenie,w NIEDZIELE zaś zawsze GARNUSZKOWE FLAKI.
•
Skład i restauracyj a zaopatrzene są w WINA
w różnych gatunkach, tudzież w PORTER angielski
oryginalny, ściągany, półangielski i krajowy.
~ Tamże jest do sprzedania KONICZYNA
CZERWONAna korce, garnce i kwarty.
czem podając ąo powszechnej wiadomości
mam honot' polecić sldad mój i restauracyją wzglę~
dom Szanownych mieszkańców miastą i okolicy.

°

Józef

Pieszyński.

Ob-vvieszczenie.
Przed podpisanym Regentem w dniu 10 (22)
marca r. b. o godzinie lO-tej rano odbędzie się stanowcza licytacyja na trzechletnie wydzierżawienie
4-ch sklepów i 20.tu drobnych mieszkań, czyli całej nieruchomości Nr. 257 przy ulicy Nowogrodzkiej, da wniej Warszawskiej.
Licytacyja rozpocznie się od summy rubli srebrem 1,3150 rocllnie.
Vadium wymagane jest rs. 340.
Warunki w każdj'm czasie przejrzane być mogą.
Petroków d. 21 lutego (5 marca) 1874 r.

Józef Gudysz-Sierakowski.

Redaktor i Wydawca.

Antoni

Por~bski,

