~

,

29.

~ '..JVVV ·""VVVVVVVVV

~

'<J

TYDZID

\.Ivv....,v,", vvvvvvvv v v'V';f

"Tydzień" wychodzi w każda, niedzielę

(
> z doJatkami w razi03 potrzeby we wtorek i w piĄtek . ~
~
PojedYliczy numer kosztuje 1} kop.
(
)
Cena OglOSZiń od wiersza lub za jego miejsc(j ~
') po kop. 5, za następne po 4, 3 i 2 kop. w miarę S
) ilo~ci powtórzeli.
~
~
Cł~ł()Ji,ze'll" przyjmują się w redakcyj i w ~
) księgarni L. Ohod:iki; w ""'''·jj:&lu"le IY kan (
~ Wi6lliarskiego-róg Nowego-światu i Ordynackiej. ~
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P.
31 W.
1 Ś.
2 C.

Ścięcie ś . Jana Chrzciciela.
Rajmunda Wyznawcy. . . .
Idziego Opata i Wiktora B. .
Stefana Kr. Węg· . i Jnsta B ..
'l'reśćt

O.h' llIek.
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5-- 13
5-15

-

~'vV"VVVVVV'VV 'v VVV""'\"IVVVVVvvvvvvvvvvvł&

)

>

Oena kwartalna:
P ctrokowi a w księgarni L. OJwdźki kop . 13
~
w Warszawie IY księgarni i kan torze pism pe) ryjodyczllych Maurycego Orgelbranda naprze) ciw statuy Kopernika-z przesyłka, -pocztową rs.
~ 1 kop lO.
.
.
)
l'renumerowac mozr,a nadto W G wszystkich
Sksięgarniach krajowych.
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ROK III.

- Antoni

Porębski-w

id. -Warsz - Wi edeńskićj

1.6_51

-

Długość unia goJ. 13 min . 41
Nów księżyc a

6-49
6-47
6-44

Dnia

ubyło

Stancyje i korepetycyje uczniów przez A. A. Kwiat paproci przez Al. M. Jawornickiego.

god 3 m. 14.

Wiadomoś ci

IV

Potrol<owie przy drodz e
domu W-go BTeJldla.
3
4
5
6

P.
S.
N.
P.

Serafii P. M. i Izabelli Kr.
i .Rozalii Pan ..
16 po Sw . Wiktoryna .
Zacharyjasza P.

Róży

miejscowe i z okoli c.
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dzieci ; Jeslen
myki młodości,

\V5-17
5-13
5-20
5 22

Korespoudencyj e Tygodnia:

Zdaje się, że na to pytanie w wielu razach
!stanowczo przecząca wypadnie odpowiedź. Któż
bowiem przeważnie się tem zajmuje? Znajdujemy tu 4-.y kategoryje:
1. Panów nauczycieli gimnazyj6w.
2. Ludzi wiekowych,emeryt6w - nie nauczycieli,
którzy przy szczuplej pensyjce, co się im nie
bierze za złe, cbcą za nadzór nad dziećmi miM
przynajmniej utrzymania.
3. Po większej części urzędników, obarczonych
liczną rodziną i biedne wdowy, nieposiadające
środków do życia.
4. Nieliczną: klikę spekulantów, którzy dorywIlZy, a u nas już prawie nieistniejący dają kontyngens, choć gdzieilldziej rzecz się ma przeciwnie
np. w Warszawie.
Co się tyczy pierwszej kategoryi, bez żadnych
orzeczeń, dajemy głos za. nią. Ludzie specyjalnie
oddani nauce, najlepszą dać mogą rękojmię moralnej i intelektualnej opieki. Ale niewszyscy
mogą swe dzieci pomieścić u panów profesorów,
dla wielu bardzo zrozumiałych przyczyn. "Wedle, bowiem, stawu grobla", muszą się więc zwracać do innych danych kategoryj.
Pomijając małą liczbę rodziców, lokujących
dzieci u krewnych i odtrąciwszy spekulantów,
którzy "na raz" tylko mogą złapać niedoświad
ezonych ojców, rozpatrzmy 2-gą i 3-cią kategoryje, gdzie też i najwięcej znajduje się wychowań
ców.
Nie przypuszczamy bynajmtliej, by podejmujące
się opieki familije, nie chciał, troskliwie i bacznie wpływać na sprawowanie i postępy chłopców.
Owszem, za pAwnik to stawiamy, że najgoręt
szem jest to ich pragnieniem, Lecz nieza.wsze
chęć sianie za. uczynek.
Człowiek
wiekowy, z
zamiłowania
na.wet może poświęcić się opiece

życia

dłoni.

Oierpi więc na tem młoda generacyja, potrzejak naj troskliwszego nadzol'll po za szkolnymi murami, już to w kiefllnku usunięcia od
niej szkodii wych wpływów, już pod względem
rOZWllllęCla
skomplikowanycb , rozumie się dla.
początkujących, wiadomości, jakie wynosi z przybytku na:lki, które im objaśnić, powtórzyć, a
czasem ni.emal w głowę wepchnąć należy.
Cóż
dopiero, gdy natrafią dz~ eci na ojczymowską opiekę spekulantów, którzy przez faktorów i różnemi drogami łapią rodziców, a wychowywane dzieci traktują jak każdy inny interes
zysk przynoszący, jako środek niekłopotliwego utrzymania, którzy sądzą, iż gdy "plenns venter" u
ich wychowańców, to już wszystkiemu zadosyć
uczynili i mogą ich już na Boską zdać opiekę? Wtedy to niestety! samym sobie zostawieni
uczniowie, zamiast zająć się pracą, zaczynają stawiać pierwsze kroki na drodze zepsucia: od niewinnych zabawek, przechodzą do mniPj pozwolonych, od tych do zdrożnycb, i wkrótce tytoń, karteczki, lichwiarskie pożyczki, zastawianie rzeczy,
są na porządku dziennym, wydają się im rzeczą
zwykłą,
naturalną, bynajmniej
nieprzynoszącą
ujmy ich studenckiemu honorowi. Nierzadko
się
też
zdarza, że tego rodzaju opiekunowie,
dla dogodzenia swym pupilom, urządzają zabawki, tańcujące wieczory; -rzecz sama z siebie niewinna - której jednak następstwem: wyrobienie
zarozllmiałośCli, niewłaściwej buty i śmiesznych
pretensyj, ~ stąd płynące lekceważenie poważniej
szych osób i samej nauki. Nauka uważa się wtedy za rZtCZ podrzędną, jako malum necessarium,
którą się zbywa z dnia na dzień ... aby dalej ...
aż następuje niepocieszny finał, że zlampartowany
panicz niedostaje przejścia do wyższej klasy, czemu naturalnie są przyczyną lIci niesprawiedliwi profesorowie", na których przed rodzicami składają owi
bująca

dzieży?
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DlUgość

dnia g. 13 m. 25.

Dnia ubyJo g. 3 m. 30.
przez ?
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lubi bowiem wiosenne promoże więc dać troskliwe oko, aby te
młodociane
latorośle
szkodliwych nie wciągały
mijazma.tów, ale światłem nauki ich nie rozgrzeje, ani sztucznem ciepłem nie zastąpi braku naturalnego. Jak jest peWllem, że starości należy
się szacunek, tak niet,aprzeQzoną jesi rzeczą,
że
ma ona pewne wymagania, przywileje, a l pojęcia, które niezawsze
nadają się do młodego
wieku.
Un~ędnicy, czy inni z panów opiekunów, majtlc zwykle inne przytem zajęcia i obowiązki,
nie mogą wyłącznie oddać ijię "li tylko powierzonej sobie dziatwie". Co zaś do wdów , io te,
mając na swych głowach inny, odrębny, gospodarski wydział, choćby macierzyńską troskI iwo·
ścią chciały otoczyć gwarną siudyjo:&ów rzeszę,
niewieścim wpływem mało tu zrobić są wstanie.
Potl'7.ebują oni wędzidła dzierżonego w silniejsze,i

Przy otwarciu w czasie obecnym nauk w śre
dnich naszych naukowych zakładach i powstającym z tego powodu kłopocie ojców w umieszczeniu swych dzieci na prywatnych stancyjacb,
gdzie mogłyby one znaleźć rodzicielską opiekę i
staranną naukową pomoc, sądzimy, że nie bę
dtie zbytecznem [,odnieść głos "w tej tak ważnej i żywo ob~hodz!\cej ogół kwestyi.
Ja.k dotąd, oddając dziet'i do szkól, lokujemy je zwykle u osób, mających na to upowazllIenie władzy szkolnej i poświęcających
się
tym mozolnym, ale zarazem wielkim obowiązkom.
Nieulega wątpliwości, że wielu z panów utrzymującycfl takOWI! sŁancyje, odpowiada
w części swemu powołaniu, a przynajmniej dokłada usilności gwoli zadowolenia ogółu - wła
sny bowiem interes poniekąd ich do tego po\\'oduje i zmusza. Jednakże czy są oni wstanie
obydwom w zupełności odpowiedzieć watunkom,
zastąpić brak rodzicielskiej pieczy
i dać odpowiednią naukową pomoc powierzonej sobie mło

~
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STANCYJE I KOREFETYCY JE UCZNIOW.
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nieszczęśliwi wychowańcy calą winę.

Z takich to materyjałów wytwarza się u na"
tak zwana "z.łota młodzież".
Oto są rezultaty i konsekwencyje nieopatrzne-

go umieszczania dzieci na niewłaściwych stancyjach, spaczających młodzieńcze cLaraktm'y i
zgubnie oddziaływających na rozwój nauki. Na.
potwierdzenie przypom inamy czytelnikom nasz artykuł z roku zE'szłego, p t. "Młodzież szkolna i
lieh wiarze" , osnuty na tle rzeczywistym.
Zaradzić by
temu jednak można. Już Gazeta
Handlowa (Nr. 177 , 1 (13) sierpnia 1875 r.),
rzuciła nawiasową uwagę o założeniu wspólnych
kwater dla uczniów, radząc utworzenie odpowiednich współek. Jeden też z ojców, pragnący
dzieci swoje uchronić od złego i wyrobić na użytecznych członków sp6łeczeństwa,

odniósł

się

do nas z projektem "o wspólnych korepetycyjach". Mając na sercu dobro młodego pokolenia
i jego przyszłość, gorące popieramy te wnioski,
uważając jednak, że tworzenie współek uważali
byśrny za zbyteczne. Samo oddawanie przez kilku oJcow dzieci swoich na. jakowąś stancyj ą: ,
je~t już, rzec można, współką, bo każdy z nich i
za życie placi i na korepetycyj e nakłada. Potrzebaby więc tu było raezej porozumienia się
wspólnego ojców. WIJ wspóloe bowiem wszyscyby
musieli jednakowe ponosić opJaty, a w tych stałej normy ustanawiać
niemożna,
bo niewszyscy jednako możemy łożyć, choć wszyscy pragniemy dla dziatek naszych nauki. Muszą więc
tu być pewne odstąpienia od ogólnej zasady.
Koszty lokalu nie są bo znów ta.k wielkie, aże
by przed nimi pojedyńczy cofał się człowiek.
Ten, ktoby miał za sobą powagę i dawał rękQj
mię troskliwej,
iście rodzicielskiej opieki nad
dziećmi,
łatwoby i Lez wielkich wysiłków znalazł -stósowne pomieszczenie,
a każdy z ojców,
o czem i niepotrzeba dowodzić, nietylkoby zecbciał, ale napierałby się o przyjęcie dziecka.
Co się tyczy rozległych stósunków (o jakich WSPOI
mina Gazeta Handlowa), tych znowu w tym ra~ie nie widzimy koniecznej potrzeby. Każdy bowiem uczciwy człowiek, pozwolenie na utrzymywanie dzieci może od władzy szkolnej uzyskać,
a co do wyszukania odpowiednich korep13tytorów,
z tem znowu tak wielkiego niema kłopotu. Jest
u nas, chwn·ta Bogu, dosyć ludzi pra~ną;cych
pracować i z konie czności szukających pracy.
Nacisk tylko robimy na to, że wspólne korepetycyje nieró", nie wi ęcej przyniosłyby korzyści.
Czem bowiem w życiu spółeczne.m stowarzyszenia, te/U dla dziatwy wspólna praca. Przez emulacyją najwi~'cej l;ozwija się młodzież; gdy tymczasem oderwanie się ucząc, nie oadaje się uc7.eń umysłowej pracy całą duszą; niema do niej
bowiem uouźca, zwraca swe myśli do innych
przedmiotów i w miejsce zgłębienia jakiegoś tematu lub zadania. myśli o roju kolegów, którzy
w chwili, gdy on zajęty jest pracą, tysiączne
broją figle, luu oddają się jakiejś zabawie. Przeciwnie, w::;zelka napotykana trudność latwiej wyświetla się i rozjaśnia w rozciąglejszem kole dzieci ;
starają się one jedno pn'ed drugiem ubiedz w jej
zrozumieniu i zapami\:taniu.
Korepetycyje wspólne, oprócz korzyści nauko ~

o

-2
wAj, mniejby nawet kosztowały. Gdy bowiem u- jo'nych i przyjaciół wymownie świlldez,Yły jak wielz nich, musi znaczne robie kur~ k:~ i s Z('zej'ą mi,l'ość opuszcznjl).cy nas zjednać sobie potratiił podczas ośmioletniego tutaj pobytu,
sy, kiedy pojedYll.CZO przebIega od jednej grupy je~!:'li widz.ieliśmy składane mu oznaki nall'inego
do drugićj i po. kilh nad ka.<dą musi tracić. gouznania i dowody prawdziweg0 żalu, gdy roz.stadzin, - tu zY8kuj:tc na czaf,lie, więaejby móg,t wn~ .się z nim przychodziło, to 7.aznac~ając je
poświęcić
pracy, przy wyiszem dla sieblC, a jakofaltt ntepó\\"'sz ~dui, 'i · lln. istotnych zas,htgacb
widocznie oparty, czujemy się w obowi:1zku pl'zemniejszem ,dla. ro.d~j~qw , wynagrodzeniu.
sIać raz jeszcze szanownemu p. Plenkiewiczowi
To samo się ma i z samem stolowaliiem.
wyra.zy serdecznego t,ożegnania.
Kupując
ryczałtem
artykuly życia, oezspornle
Karty od lat trzech wycbodzl1e,)'ch tu Rocznimniej one wynosz:j;. Przy zwiększonej przeto lic'zków, ozdobione pięknemi pr:l.cftmi p. .P., świ!l.dcz,~
bie uczniów, na mnitjszQ; QpJatę m(iżna się zgo- jak starał iSię wspierać miejscowe wydawllietwn., (L
jeżeli w łamaeh pisma naszego, czytelnicy rzadziej
dzić. - Usługi, śmiało h-;-ierdzimy, zwiększać niepotrzeba, bo najlepiej, gay dzieci od młodości ' już z utworami jego biegłego pióra spotykać się
mogli, to pocbodzi1o jedynie z coraz liczniejszych
same sob-ie usługiwać się pn~y-zwy{'z.aią . ...(Mhrolli i czas wyczerpuj:ltycll zaJęc pet agogicznyt:ll, a Z[l,to ich od wielu przykrości, ft pn.yzwyczai do li- razem i z podjęcia kJlku llrac szerszego i donioczenia na własne' tylko si,ty.
'słego \\' 'piśmiennictwie naSZelll znaczenia.
Zasy.Jaią-c też szanownemu ilU torowi "Pcdy zttNie , leży jednak ' w mysli naszej zbyteczne
skupianie i nagromac1żunie inlochie~y ' w jeclnYl1! tracon'j'" PQżegnnlJly uśei<;k bratniej d{oni, powaI,unkcie. Da1e'kiem 'to od has, p'o ci ągalo by to żamy. ~Ht poJą,czyó go z, gOl:ącem :t;yczelliem, aby
studyja swe do zamierzonego doprowadził kresU,
bowiem za sobą zńo 'i'I 'l różne niedogodnoŚt'i i z C:ZPgo) krom ogólnego pożytku, spłynie na gród
złe wpływy pad wielu wr,ględaJui; l;f.1praguie- nasz ta cblubti, że IV jego murach oumj/.slane i
my wspólnych lokali ala ki1kuna ~t u 'llczniów, a roz.poczętet6sta,l'y.
WYPADKI, W dni n 20 b. m. w p-ch~ częstotakich wspólnych stanryjlll6g.to-by być oby
c!JClwskirn,
we wsi Kamyk, o godzinie 4-ej l'ano,
najwięcej,
spaliJJ się trzy miesz :alne domy, należące do 0Nie uznajemy również kwestyi podjętej przez siarllych ,w tej wsi starozakonnych, nbezpieczone
nas za wyczerpaną-owszem, my, dobra tylk<;l ży na rs. l1SÓ,':""w ruchomościach nieubetpieczonycll
cząc, ja.k powtarzamy,
m~odejgen(jlacyi, l'L.UcalJ011ieśli strat nil, rB. 30'20. 'l.'egoż dnia we wsi
my myśl, boaaj zakielkowało j(~j zial'no. Wzrost Kusi~lach ·spnlif SIę dam wJ'vś-cijanld Wiktoryi Mithalikowej, nIt rs. 40 'ubez}Jieozony i 2,t 1'S 50
zaś w ' pl'zjsżluści ju~ od lLlllzi 'dobh't \,oli Zft·
wc,l:lOmości ..,-- \\' (lniu 7.aś 2i:\ t. m., )3omi~dzy PoTeży.
,<
, 1-1. A.
raj{lm n. O~ęfitocho\Vą, na WiOl'13Cie 227, w teritoryjum wsi POCz.cancl, przez pociąg iLlący 0(1 grani·
ej, a przyby\1'lIjący do gtaeyi Ozęstoehowa o god.
11 l'imo, przejechanym i na miejscu zabiLym Zbsta,ł 'Sy1't dl'ó:~Jl'ika drogi 7.elllzn.ej, Józef Lenkil>wicz
'Dla pogorzelców miast:t Pultlli:tbL złożył SI.. Ki- lał Hi licząry.
CHOROB\' OWIEC. Od p. W. Łu.'7.czewskiego,
jeński uczeń ki. Vln~ejgirtl. rs. l.
wJ'aśeiciela .dvbl' KociQJkJ, !ł zarazem posiadal:za
~--- .......... = W dniu 25 b. m. opn~cit liaSlll mia.sto p. Ro- l'<\(,Jjonalnie prowadzolll'j r.fHoriowej owcz.arni, o
man Plenkiewicz, udaji!~ sif~ na po~ndę iUtuGz)'('ie- kttJrej w swoim czasie donosiliśmy, w przedmincie
la języka polskiego IV gimna:zyjum 2-gem IV War- clIorMI owirc ouebrali~llly f,O następuje:
, ,,7.; powodll ustępu \'Ii [r. ~5 'l'ygoullia, w::ll1iauszawie. Jeżeli pożegnania uczniów, kolegów, 'l.llRtrzymujący się

Zapewne

weZIDę sIę

do gospodarstwa-rze-

hlem.

ZE WSP,OMNIEŃ 1<' { r. OL.OG A

Ale:ksander 'II. J-awol'ili1lki.

~ .ohwalę ci tf) mój drogi-odparł,- dziad, oj· ciec twój,. go.spodarowali na tym kawałku ziemi i
· dQbrze im . się wiodło. dla częgóż wift(: ty miałbyś
inną postę! ,o wać drogą:'? ZdaJe mi :i1ię rzekł po
'dl \vili -ze masz lat 22 skończonych, trudnoż ci tak
żyć samotni'e, bez celu;' powinieneśterez Pbmyśłóć
o 'ż onie!
~ ~
Do. tej łlory" przyztiaję się, nigdy m~ to pczez
- Jlly~l nie p..rzę&złV, to ter. !iie skl\lmałem ll}ówią.c,
.~e m w ~ym ;vzplędzic n,i? .i es'lc7.e ni~ postano\v~ł.
- No, UIC Jeszcże Blem,. straconegó-.odpart ug-mied.utj~'c si~ -- Jeuź Jlf1jpienv do 'domu, :zugospodaruj sięjrO'z.patn: się'po 'o JwJtcy, a poml'śiJmy o
tern,
' ,
Znnjąc stryja wiedzjalęl)1 dobrze, CI) Il1 f\h1 tri':ymać lItem npomyślirny", jakoż nie :-;pierając sil;)
li nim, a żal'a'r,em starańu16 unikająC' ws'zystkiego,
coLy l\iukaz1l.ł~ nad · tćn1 rozmyślać, zahaWiwszy
'I' patę dni petd gn{;'·innym jego dachem,' powl'Ó'cilem
cł.() mogo Potoku.
.
"

. :Już to. mój stryj StitoiBław,a rodZ'Ouy brat ś. p.
mego. ojca, to na eałą,opatllwskll okolicę znBuy był
ze swej prawości, a zaruzelll i z tego, ze byl.p.asyjouowanym go j{ojąr,zeJ).in JIi,ałżeństw. Sam zaś, P9niimo, że posiadał prawdzi\17 ie pallski majątek i cieszył się powazanlein n'iel.jlkć> \Y swoim [JO\viecie,
ale i 'v całej gcrbel:'nii-=żył 'jednuk ciągle w kiLwaJarskim stanie; lecz ezy. to llla tego, *e stan tal,i,w
jego mniemaniu nie był oupowiedni na tu r z'€:. CZłDwieka, czy też cUa. j.nnycb, a nieWAadomy<;h mi, p'owodów, aość, że nie chciał po:z;wolić, aby iUI)i w jego wstępowali ślady . . Do swatania tćż ruiał pi'aivdziwie szczęśliwą r~kę, i czy to fHtlllra, czy "to kawałer, mogli być pewni, 'le j e~di się niemi pan
Stanisław zaopiekuje, wcześlli~j czy pó~uiej, ataną z
:r.
',- _ li<
'
sobli na stopuiJ:lch ołtarza. Z tegu p()wodu był ou
,Ja~coż, przyjechawszy tiu. mej rodzinnej wioski,
pl'awdziwą opatrznoś,dą ,okoliczuej młodzi eży i
s,t6sownie do postunowl"enia i przy rzeczenia danego
szczególniejszą cies)lył się adoracyją wszystkICh
stryjowi, .zabl'a-łem śię ([o. gospodarstwa, \V 0\V1ch
matek;szczę'sliwyćh l:loS'iadadżek l1adpbuych cÓl'ek,
Ebwny~lT 0l?oczyńskich stronn-ch, o Itt&rychpowia~
~dy te -wstą,piły w lata, od których metryki okl'Yd()tą.,<7~j6:'CZ:1rtczal'owni.(}y micv.ł: ' podanHvać w· p.osawaj<\ się- zwl.wyczaj niepl'zelHtątajemlliolh 1), p-allUy gil. O ile llllliem:.wie .tQ jeat uZaBlldniQuem, ,ąi,e bę ·
wyatrzegają. się , ~wpon'liuą.ć o dniu s:Nqic;h 1u·of1zin.
d~, tego J.:<?ibb;p~?ć,. co d.9P'llll.8, pl:~YZnaję,.że r~trzą(;
Od 9hwili j,e(1t:a~, 'g,dym , .skończywszy fJ'iulnuzy?z~et.? oa~c~l~<,~x~a,. bjeJeją?_~n~_ogro~nrc~l o.hs~~,jum, pojechał do Warszawy nu. kul'S ,\ fIlologICzne,
r:\,qu zółtegu [lla&KU l l1;l wJoędzmałą. pszefucę, podód tego czaśu, powiadam;' przez ciąg clItei'tJ'Cl! lat 3 ·no'sząC:1.. riicślt1iało chucfe "kłosy 'Swoje-n1l. IDllłyt:h
nie widziałem p. Stanisława ,j tylko z listó\v elewi a- _ płatach _ul'odMiJnie.JSłlej J}AAllr t którer gdy~, .Q~zy,
{lywałem silh , że: ~yje, ·i.e Zlll'Ów i że ci&gle ,w bezw~l:ód tej pu"t.yui leZał;y~ gatńw h:yłero. PQPl'zysjąclz,
ż.eństwie pozostaje.... DQfli61'Q,~po skQilC~ę.lliij 1~u.L'ęów _ ~.c ;a;trollY ~e, 'o~ cię~lfi~.}~~~apięlli~.~~~sc?wy~h
i o,h)ęciu wio.sk~ IH),.oj.?U mym,P?j,: pąałem ?~ w~e- ,hre c;:lws ięj ów; ą nl:\, pó~jechę Ińalomiaąteczkpwy.ch
dZlC dawno .llleWldzmnego strYJą, a mego ople- ' bankierow, "{Tjjal:ieł wijął 'w szc'żególniejs'żą, 's woją
kthul.. . . ,
. .
opiekę. Gosfl'OtlarGwauie'1llbje rozpoc7.ą~em od najPierwsze m jego zapytaniem, po pl'zywitani-u 2tię :w.a,ż.ńiej~ego .1cFQlm, . jak dla tego, który~w okolicy
ze mną, było:
tej osiąść postanowił;, tQjes~ Ż(illl porobił st.ós,uJlki
-=. Cóż myślisz teraz Z sobą: roJ.,j<;, kpchany,
~ llliejtlcową , nłł9dt\~ą~i!ll untkającje_<!ąa lt s~,lJnnie ,
Adolfie?
domów, w których były panny na wydaniu, albo-

kującego o strata~h doznanych w wielu owczal "
uiach wskutek deszczów, uważam za stósowne podziclie się z redak(\yj& odrobiną wiedzy, jak~ w
tym przedmiocie doświadczeniem się :ldoby,ro.
Chcąc uchronić owce od chorób i śmierei nałeiy
je przed wypędzaniem w pole na paszę, ni131.ylko
w porze deszczowej, ale nawet i poaczas dni pogod)lych starannie żywić w owczarni,- a. cóż dopiero w pon~e bezustannych deszczów. Zywienit!
rozwnie się w miluę możności i w miarę wartości
samejże gromady. '\Ióg,tbym wyl11ieuić w promieniu trzyrnilowym majętności gdzie rżyska ży·
tnie Illbyślnie zostawiane bywaj& w stanitl niezagra,bionym dla owiec, bez obawy rozdęci:), które
dla tego ~'iłaśnie miejsca nie miewa, że owce do·
lltając na noc siano, łubin lub słomę, i kwaterkę
olVsn przcrl WYJścl~m IV po e, nie s:~ nigdy zbyt
gJ'odne i lakomę. b'l'odek ten zapewnia także niezaWOdny i szybki wykot w miesiącu s~cZ].li\l.
Jest jeszcze -inna ChOlOb,l: prawie nieunlkniona
po mokrem lecie i jesieni, której tak:ze nader sku. tecznie zaJJobieg:<l. .się zada'ńaniem . obfitej suchej
paszy w owc~'lrnj, fi, tą jest Ch01'oba zgn~ . . , ~
Przypominam hodowcom i właścicielom stad,
że dobrze jeś! zadawać owcom podczas poi'Y ' deszczow~j, rano tielonegałązki wierzbo w/:': -Wra' zie objawien'ia się w zimie tej choroby, która przez
- lJladQŚć .skóry i oczów poznaje się.. a w wyjątkowych tylko wypaclkach szybko ';I:Q.iexc~ą się kończy,
należy nie czekając wiosny przygotować 1ekarstwo:
Gipsu palonegó 11/ 2 k'waJerki, sIarczanu żelaza (koIJBl'wa'sżelawy)' łut; 1, soli' kuchenliej kwaterkę,
proszktł:t, jagód jttłowCOlvye11 lub pioJunu garstkę,
mq.ki i .IVOcq_ dla Z-robienia powideJ', które~ cboryw
sztukOIQ 2 r.<Iozy.Q.a. dr,ień , daje się po kopystce.
Lćkarstwo to wystarczyć powinno na tyc1źień dla
IO-cin sztuk.-Owce przychodzące do Zdl:owia od~ącza się, chorjYi1 'zaś powtarza si~ d'awanie Jekar- stwa kiHwkn,tuie, ' aż p6ki nie .wyzd1'owieh..'1 '
• ~~~~~=~~~==========~
"

-

~.

_ KORESPONDENCYJE TYGODNIA.
Z

Częsłoclww,lj.

Jakkolwiek' pieszych liOmpaIrij niewiele przybyze orało 'Się oko-

ło, jednakże na sięrpniowy odpust

wiem wczesne óżeuienie, dla -wielu ważnyCh wzglę
dów, nie leżało w moich zamiarach. Wkr6tce,
wolne chwile od roIDych' zatnwuień, bardzo przyjemuie zac'Lęły. Jni :upŁyw.a~,ta.m na ru.ałem _poluwanku, óyvlNe na ilDieniąn,ą~, to .u mllię, ~g l! Adasia, lub Eruzia, a chociaż wsród tych błogich chwiJ,
l'Ząaca " zn.tr~wał mi częstO'SpOrlój wi'auomościami,
o wyl'Ośni"ęcill)lSzen'icy, pnn:nnai'zl1ięć'ja gl<oehu, 'BIbo też upadku wołu lub kl'ewy, pocieszałem -sil} jedąak t~myśJą, ··i.e"90ś podQbRego .nietyJko u mnie
, si~ .tll,ieje .... W ko4cu jegJJilk, gdY!l1 dlą ty~ll cji1g1y<:h prz"eciw ności, musiał porobić stósunki z Mordkami i Bjzykn.mi, wszystko to ta,kdalece 8tało~ si~
. dla ri1niEiuprl'y'krton~ń1, Źe gcłyzouifczyłem które"g0' z tych sZilllownych.gta'rozakolluych wjer.dżają,cych
do ,dWOr!l JedDą strouq. WiOSKi, .wołałem, lllJ;IkająC
niepotrr.ebnych wyjaśniel'l i iJ'Jt,/l.Gyi, ,wyjezdżp,ć
drugą ,do lubeg~ s~t\i~.d<1 i ta!~ w miłej pqgudance
sł.'ubc zapumn"ierlla. \V' tukIem' pulo'l.t:nill millti)ło
dWa lata ItJeg'O gospodtiro\vailia,
Początek roku' trzeciegO' .jakoś pftroy'Ślnj.ej~2ym
byt dla - mni~f-Ou dWÓQh lat PQPrv.etlnicb. Ro.zpl) "
czął się.. 111.\eJłi&c QZe!'wjec,,_,~ cio, tejpoJ'y ani jedell
j~s~~2:e, 'f0.l nA~ ,p'~.kł lpi n!l.. ~~~i~zYl?ie a"ai ~~ż ~a
dneJ bl'o.nbwłoki lIle OtthWaCl1l ml fornale. OZlmlny
-wcale przyJemlr:e przedśtaw'iałj si"ę na~polach i jarzyny (oby ieb pierwej slońeet nie sp <tliłć-}, -także aie wYlPlP-wnem , l'oYrradowąniem n~psłlJiły moje serce i
,P.ad~jilj~, ~e lll.oz:C }V, tym 1~ok11.jesl':.cze zepcJJP.,ę, z
J~~r.k1). uJ?~:zykr l0l!ego lY~prdk.ę, ktq~:.y. mU UŻ l'ozbój_ rpk proce~em' zagt'.ażaf. a mitr~ctwem swojetri za·
~uw~ł ·inl Jc\ildą "hwi1ę \\0104 OU ~gośpOda'tE;kich
-·?:atrudnień.: ·~ O'tÓŻ· w ocóekiwan'iu Mogich skutkó-w
ze spo.dziewaIlPgo zbioru, a prllgnąc się do. tego
",:$).~~ll c lJ,\:YOlItl~ , o:d _'Y..ęz.,.ęlkiJ:h .d.QJ,iJ.gJhvoŚd, postano-

_~Wj!r(JllI, z?~~lfj~yszl ,'YJ;.tt'\}~~ IrJ 0 p.2.l:i op-~e.ce rząd 

. cY.l ~ar.bo wych, prysną,c na par'ę tygodni do koch n. 'il€fge J sttyj'3.S'<l1r!t.· ' firia'ł'aj~c"'w-tej illysli, l)PzywoL--łeub~araz p. B()n3;',VełltEfl'~; prttW'1,\ moją rękę w· g<J ~o.dnrstwie .i. gavąceglJ_. ;w.o..l elUllkn. s pirytu n.lsJlc h
~ qQ.ą}vj~Q«?:eń,_VHląiljli.łelllJl,l;l.! ~ IWy.i~~,j&J [.t ZQgt.;!-

\"-

t." ~,~~Jty 'pojf~~,~1C dY~PY~lcy~~ ,i .odebC4wszy z~fx
manIu wlernoscl, że o aobro mOJe będZIe dua Jak
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to 9,000 13obożnych pątnik@w.

Ttty spa.cerowe po- ' wu-potokiem kwiecistych wyrażeń, plac boju zdobytym zostaje.
wypraw'ione z Wars'lawy w wigiJiją dn.ia 15
b, m., pfl~ywiozły nam mało co mniej niż 5,000
Doprawuy, tak trudno zdać sobie sprawę - co
t>Sób.
więcej pobudza szanownych warszawian do odpuTo tt',~ ruch i 'gwar roztaczał się dokoła, tysiące
i:!towe.i wycie.czki w okolice naszeJ czy rzeczywiRcie
p'ostai!i z,it@glo l)U~tą dotychczas aleję miasta, nareLgiJne cele, czyli też - chęć popisania się wohec
pełniając zarazem już to klasztorne mury, to skJelicznie ~ebrallej publiki, skanclaliczną jaką sztuką.
py l sldepiki miejscowych kramarzów, to wreszcie
gastronomicżne ogr6dki.
Po za tym obraz~ielU z odpustowej chwili, mało
.r a tle ego rU(hu~ w pe nirozwiniętego życia, przedstawia się wybitniejszycL fakt6w. Oisza i cisza
na horyzoncie naszego Illiasta, :iladnego ożywienia
jak .gdyby z.a dotknięcie.m marodzie,jskiej . laseczki,
I
'k
l
J.
llajświetBjej zary-sował się b.anhof drogi żelażnej.
w miejscowyc I stOSUI'l 'ach (opatrztlć się niemożna. Z przeu.stawiEmia teatral1Io-amatorskiltgo, da8zkoHa doprawdy, iż kióry z naszych charakterynego VI dniu 7 b. m. na korzyść pogorzelców miastycznych artystów olówka-, nie zechce skorzystać
sta Pułtuslm, osiągnięto czystego dochodu 63 rs.,
z tak sposobnej chwili, pochw,rcellia różnorodnych
ldóre przesłano na r~ce naczelnika powiatu.
faktów, pocie&ZIlych scen, pujacowskich skoków_iakimi darzy nas chwila odjazdu spacerowych
Z okazyi minionego odpustu, mieliśmy sposob"ociągów.
-ność oglądunia bliżej, l)rzywiczionego z [(odnia
Fraszka Bielany i Saska Kępa, w porównaniu
cudowuego obrazu Boga-Rodzicy, o którym donoz owym tragiczllo-koruiciifym epizodem po-oapusiliście już w Nr. 26 Tygodniu. Jest to rzeczywiście
towej wędr6wld.
\vsl!c'l.niały, a zara1,em drogoceunyobraz. Wysokości
ma lokci4, szeroki 2 1/ 2, Najświętsza Dziewica przedO ile jednak sprawia nanL pewną J:ozr.ywkę,
stawronl.\ je-st w stojącej postawie, z dziecinf); Jezus na
IV monotonnie płyuącem życiu na partykularzu_
, - - le" em ręku, w prawej zaś dłoni dzierży pozłacane
pobudka do homerycznego śmiechu, pr~y p0,9-zib~'ło bogato mruielliumi sadzone. Sukienka na
-wianiu n~dobnych kształtów, humoru, dowcipu, o ol lrHzie z blachy srebrnej, reszta Z~1.R obrazu l'Ó"wagi i siły wars-zawskich dzieci; o tyle z drugiej
nież pokryta blachą srebrną, a miejscami złotą.
znów strony, widok ull1yk-ających co żywo pątniKorona N. Panny srebrna pozłacana, ozdouionn. 18
kó~, smutne nasuwa nam myśli., .Zwłaszcz:.I,.gdy
kumieniami, na powierzchni jej dwa brylantowo
.sto]a.cy ~a ubocz,u wyznawca MOJzesza, rZUCI od
krzyżyki, H nad ni~b w ksr.tałcie relikwijarzyka dzie.
lllechce~l~dllozoflczIl~ .uwagę "to.z odpustu wraca" - "'więć bogatych kamieni. W ręku praw~m N. Panny,
Ją PObOZDl".
jak już wyżej wspomniałem. bogato sadzone kamieniami berło, nad niem zaś pozłacane słońce z 49
W wigilijny dzionek odpustowej uroczystości,
kamieniami, z pośród których największego brakuprzy bywa jeden i drugi, ba! uawet i trwci spaceroje. Około twarzy weloIł z pereł, przy nim łailcu
wy pociąg. Gromadka 130boiaych gośoi Wyl'LltlYSZy
szek szczerozłoty na l'7:emyczku. Zauszniki szczesię z chwilowego swojego locum~ wyciągniętym szeroz~ote rubinami wysadzane, a na szyi dziewięć
1'egiem jak Bóg przykazał, podąża w stronę
sznurków pereł ł, brylantowym krz.yżykiem. Od zaklasztoru.
pięcia sukni, ozdobionego \v 7 kamieni, ZWiedZa się
Zupełnie postać rzeczy się zmienia, gdy w u:deń
ruuinowa sztuczka z dworna koronkami, IV róże i
serce uldadMla, a na końcu jej konil{ szmelcowany
odjazuu cała ta pięciotysiączna rzesza, zalawszy
perou miejscowego baflhofu, przemocą niemal usibiało. Na głowie dzieciuy Jezus, korona srebrna
pozłacana 1. 7-11 kalllieniami, a llau llil'li kometa z połuie zdobyć spokojnie stojące wagony.
Krzyk,
wrzawa, tumany kurw, wzuijajljj się po nad falują
zlacl\nym ogonem. Na szyi dwa sznurki pereł, trzecą masą; iu pi~ść toruje przej~i6 do wagonu, tam
ci z ró 2nyl'l l kami '3ui, przy czem 7.apiQcia os.\dzone
trzask policzka, wymierzonego nadobu1j, rączką na
pięciu kamieniami i zakończone szczerozłot.ym sernadobnej buzi , mdlejącą. przedstawia. scenę, tu znoduszkiom.
Ciągi,

swoje własne, i będzie pilnie przestrzegać kra(niegodziwiec najlepikj mnie ok!'adał ze
wszystkich), Tek ki n.a sercu.l kieszeui, wczesuym
xankfem wyjed-iitłem z
mu. ' "- ~
i)

dzieży

*

*

*
; Poczciwy pan Stanisław
przyjął mnie z otwarteroi rękuma. Zobaczyws7y mnie pod swoim dachem,
spłakał się jak bóbr, 11 pierwszp. słowa, jakie wy:rzekł do mnie, puściwszy mnie ze sw.oic:b uścisków.
były:

. - Oóż, cóż, m6wze, Dle ozeniłeś się przyp~\d
, kiem.
A gdym dał n[1, to kategoryczną odpowied~. z
której nie mógł o prawdzie słów moich p o wątpie
wać, rzekł uradowany:
-. - To dobrze, to uardzo dobrze, mój drogiAdziu
-(nazywał muie tak, gdy był w dobrem \lspo)!obieniu) - mam jak raz cllli. ciebi.e' żonk~ w tej okolicy.
Jak ci~ kucham, musz!2 cię teraz ożenić.
Przyznam się, że wiadomością tą ta.k mię zmię
szuł, żeru na razie zapomniał zapytać go, co to za
żona, i jakoś uiechcący wpadłem na sztuczne nawozy.
'tryj mój zawołanym był gO!lpouarzem,
-przeto od nawuzów, przeszliśmy do p~~enic~ ,i żyt,a~
, 60 Iliegodziwego Bouawen,t ury, prawej JllOjeJ ręłn l
ild lluna.weutul'y do instytucyj pożyczkowych w
Daszeru miastec 4kuj dość, że IV parę godzin póiniej,
uie wieiząc jak, wyspowiachiłem slę:tc - wszytitkiego
co się <.lzieje '\y moim Potokll.. Stryjaszek słuchał
mnie uważnie, zapalił uluhionl~ stambulkę, a od
chwili do chwili · puszczając z ust ogrOm!le kł~by
dymu, tarł dłonią łysinę swą i milcza.ł.
Z \\':lzystkic,h tych znaków za u'I'łl.żył em , że uje bal'
Uzo hył zachwyconym pierwszymi mymi krokami)
w tell'! 1I0Welll dla. ,mnie ~aj\ldu. Gawędząc Pak, ani
się SpO!itl:zcgłeru, jak północ wybiła.
.
.N:t dźwięk zegara, stryjaszek powstał od stołu,
wytl'7.ąsnął fajkę i rzekł pozifuw:fą:'G IReroko:
-- .No, z tego w::!zystkiego coś mi przed cł\willb
vowiedział, to Bic jesżcze niema tak złego: z gor~~ych kłopotów lud~ie wy?h~dzi1i, to.i ty, s!1~zę,
Jei'e li posłuchasz meJ rady l "lllil -odrZUCiSZ pomooy;
zb~dziesz się tych utrapień
źi.e spać. t.w.'az., .l.uL

ju~ późno,

n. nie martw i:!ię zbytecznie, ja '(.a ciebie
tymo.:zasem IJomyślę, a jutro rauo o tern pogawę
Clzlwy.
Za zycz.!iwle przyobiecaną, l'ac1ę, a bardziej jeszcze za pomoc, pocałowałem stryja w ramię, a poWIedziawszy mu dobranoc, udałem się do pokoju
pr7.eznac7.ouego mi na spoczyneK.
ZlDęC~ouy drogą, rzuciłem się-ua1To-s-łaniei wnet
zasnąłem głęboko.
Nie wiem jak długo byłbym

za~ypiał,

Jwł"y~any

rO;tuwemi marzemami, gdyby mnie nie zbudził jasny promień słońca, który mi paM prosto na oblicze i głośny śmieGh uad ucherą.. Porw'ałem się
częmprędzej z łóżka, a przetarłszy zaspalle powieki, ujrzałem stojącego prz.y mnie kochanego stryjaszka, ubranego dQ pola, z.. ulubioną st.ln:h lllką w
ustach, a jedno spojrzp.nie moje na zapylone but.y
jego, dało mi do zrozumIenia, że p. Stan~slaw zwiedził już pL'zynajmuiej połowę swego gospodarstwa.
- Ale też śpisz, bo śpisz-wołał śmiejąc się
niechaj cię też, kochany A-dolfie, A wiesz ty która
godzina?
p,rzestraszooy, spojr~ałem na zegru'ek, myśląc,
Z8 zaspałem przynajmlliej południe1 jedllak~e ku
wielkiemu memll zuziwi-eniu, wskazówka pokazywała dopiero ósmą ran.oj nie pojmowałem przeto,
co tak lladzwyczajnego stryjaszek we śnie moim
11 [>atl'ywal , uie chc!fc jednakże w opinii jego uchodzić za, śpiącha, \!bcil).lem sili) ubierać, leCI: nie dał
mi tego uczynić, mówiąc:
- Pozostań jeszcze w łóżku, nie masz czego się
śpieszyć, przyoios-ą ci tu wuet śniadanie, a tymczasem o tem com ci wczoraj wspominał, poga·
wędzimy.- I mówilJic to, siadł przy mnie, pocią
gnął kilka r:a'lly ze stambutki, odchrząknął i rzekł
po, chwili z ,nader poważnym nastrojem:.
- Nie t.ajno ci to pewnie, kochany Adolfie, że
oprÓcr. ~iębie uie mum i mieć nie będli) %adnego
bliższego k;'ewniaka, fl,nL też żadnych innych obo wiązków. Zenić się nie mam już zamiaru, raz dLt
tego, żem w mlods:;ych moich latacb, kiedy by ł
oza.(poterou,te,t -Q ~Q'pie nie pomyślałem. ;vi~c
a stM:QŚÓ dopiero --D.ie.czaS-j.uż....tero .głO-w~iObie-.za-

\V po ś rodku sukienki opasanie zdobne w szesnaście kamieni, a na ·niem wisi gwiazda ułożona z kamieni - niżej zaś łailcuch.ze złotych obrączek, w
liczbie sztuk 53. Na tych obrączkach osiem numizmatów dotych, dwa sróbrne; opr6cz tego, po rozmaitych miejscach obrnu, znajduje się 13 krzyży
ków, tak gładkich, jak i kamieniami sadzonych.
Drogocenny ten obraz, chwilowo umieszczony został w zakrystyi - skąd po należytem przygotowamu kaplicy Pana Jezusa Nazareńskiego (druga od
wejścia do wielkiego kościoła), do tejże przeniesionym zostallie i s~le umieszczouym będzie, w miej- .
SCG dotychcz-as stOjącej tam statuy_
.Roboty okuło założeuia bruku, po jednej stronie
ulicy -P:tunyNaryi, będ'1c na zUIJełnem ukollCzeniu
poz valaj.) oceuić, ile dobrego dla mieszkańc6w lllia~
stu rzecz ta przynosi; a zarazem wymownie świad
czą 0, ~ieodzo~lIej potrzebie założenia bruku i po
drugI,eJ strome. Obecnie, gdy ·ta część ulicy 11aresz~le . wyzwoloną zORtała z pO'd zabójczego pyłu
~D:llllen.Ia wapIennego, jej sąsiadka, zwiększoną iloSClą mIału ud startych na d-obre wapiennych kru.
chów, niemiłosiernie zasJPuje oczy:
- , Około. ~ut1owy nowych gmach6w-, żywo uwljają
~~ ra:b.otulCy; na po~~s~' i p. Blaszh, -obecnie p. Sieemsklego, w znacznej J ui: wysokości wyprowa-dzono
mul'J Ilad ziemią, które po) wykończeniu piękną stano,~i?" b~~,ą budowlQ ~a pomieszcz.enie l:z.ęstochow
slueJ flln bauku polskiego. Po drugiej ·stronie alei,
przybyte k Mel pomeny p. ·Zapałkiewi(,'-Ztt, azybko niknie pod rQkt1 mularzy, aby w miejęce budy, okazalszym gmachem stanąć pl'z-ed ąkiem zwolenników sztuki. Przed samym zaś banhorem, zarząd kolei
żelaznej, zabrukowawszy dotychczasowe wyboje, zakłada dość znacznych rozmIarów oaródek co rzeczywiście doda mi(ego , wd.zi~ku tej I:> stroni~ "lli\szego g.rodu.
Z ~roniki wypadków mi.e jscowych, smutne przy~hodzl na~ zilzn,~czy6 fElkty, dość e~sto występu
Jąc~ ~a Jaw w życiu naszego spółeczeństwa. Od
meJa.loego czasu częściej docbodzą nas wieści O p<r
pełmonem tu lub tam dzitlciob6jstwie. Otóz i w samym lwócu zeszłego miesiąca, o goclzini e 5-ej rano,
w ogrodllie jednego z miejscow,ch obtwateli, znalezion~ cht" nowo-,naro~zonego dzieCIęcia, zakopane w
ZIemię-, które, Jak SIę pokazało, powitem zostało
przez pUIIOę 1'. G. i przez nią zachowane w ziemi.

?
przą,ta~; powtóre, żeniąc innyc;], nie wiem czybym
teraz sam siebie wyswatać potrafił; tak wi~c, to co
man;t i CQ Bóg da mi jeszcze przysporzyć,nie komu lDuemu, tylk o tobi e po Dająłuższem mojem ży
Clll przer.naczę, Jednakże robIąc coś dla ciebie
JUam wszelkie pl awo wymagać, abyś i ty wzajem:
nie coś dla mnie uczyuił, i to właśnie pragnę ci
tera;; przełożyć.

P.

Stanisław · pociągnął znowu ze stambułki oto-

czył ~ję-gęstym -oblokiem dymu, ja zaś popra\~iłem

się na posłaniu, słuchając uważnie, gdyż w duchu
l1 rzyznn.wałem, że stryjaszek bardzo rozsądnie m6wił

w tej chwili.

Pod wpływem przeto więc tego przekonania,

rzekłem:

- Niechże stryillszek powie, czego $ąda ode·mnie, a -wszystko uczynię co będzie w mej I·nocy.
- Zwolna, :l.wolna, kochanku, dojedziemy do
tego, tylko mi nie prżel'ywaj proszę. Otói-mówił
dalej - st,węlo na tem, że cały mój majątek tobie
przeznacz~m. JednakŻ'e zanim do tego przyjdzie,
będziesz mu siał długo jeszcze oczekiwać. Jestem
zr!.!:Ów i siluy, pl'L:eto , llIam wszelkie prawo spodziewać się, że jeszcze kilka. óI. może kilkanaście
lot P?żyję, zanim więc ta chwila !przyjdzie, że
będzles~ mógł rozrz~d iać mojm lllujątkieIij, to cię
I,rze z t en cZaS z rQdzju~\ej wi'o~ki wyrzucą.
- A to jal(im sposubem - zawołałem przeraża"
ny, siadajl1c na łóżku_
- Takim--o(h:~ekl najspokojniej w świecie-że
Towarzystwo za zaległe raty zajęło już Potok na
sprzedaż, /lo jei.eH zaległości te zapłacisz, to wtenC7a~ prywatn-i t\voi \1 ierzyciele . może, a Mordk,o
lJ~ewątpliwie , ufe dziś to jutro., t.ai s,uno uczyni.
FosiedzislI Y/ięc najlVyiej ze dwa lata, a w końcu
~'yjedziesz z maj<1tku z niczem,lub najwyżej z j akiemi paru tysiącami rauli.
Struchlałem, widząc przed sobą tak piękną perspektyw:ę, ale .l,)fzyznać zarazem musiałąm, że
-stryjaszek lepiej odernuie znał stan moich interesów.
(t c. If~.)

-ł-

(Nad.) Sercem pełnem wdzięczności składamy
najczul.sze podziękowanie tym wszystkim) co w
liczne m zebraniu oddać raczyli ostatnią posługę
chrześcija11ską córce naszej, towarzysząc jej zwło
kom do miejsca wiecznego spoczynku. Niekłil1na
ny ten objaw współczucia, przyniósł ulgę ciężkiej
boleści naSzej.
Serdeczne- Bóg Wam zapłać!
Kaplińscy.

-=

bryki 'J.1omasza Max'a za pl'zystępOfL cenę jest do sprzedania. Wiadomość w
mieszkaniu ks. ks. parafijalnych.
~ Tamże jest do zbycia PŁYTA kamienia
s7.ydłowieckiego 2 1/ 2 łokcia długa, 39 cali szćroka
wypoler,)wana a służyć mogąca za stół do ogrodu,
bo i podstawa odpowiednia się znajduje, lub też za
płytę grobow!}.
(3-1)
~

Do spl'zed~nia 260 morgów nowin po ~

wyci~tyro lesie, w tern około JO mórg łąk, dających

OGŁOSZENIA.
___ T. Chodźko fotograf, zatrzymał się w tu- - - tejszem mieście w celu przyjmowania zamówień na heliominiatury.
Osoby interesowane zechcą się zgłaszać do
księgarni L. Chodźki, gdzie także moina obejrzeć
wykonane portrety.
~ Przygotowałem

400 centnarów siana doskonałego, las jeszcze wystarczy na budynki, książka bypoteczna oddzielna,
10 wiorst; od stacyi Kłomnice. Bliższa wiadomość
(6-4)
w redakcyi Tygodnia.

I
~

~

~

k_ _ _kil
Ktoby sobie życzył brać lelcc,Yje muzyIóWI
_ _ ki lub
obcych od osoby wysoko
języków

wykształconej

i posiadającej najcblubniejsze świa
dectwa, raczy złożyć swój adres w magazynie pani
Klementyny S., w domu Spana.
(4-2)

&ł!
.

'We Wdowinie, dwie mile od Petrokowa, znajduje się 12 krów młodych
do sprzedania,

(3-3)

Rozwinąwszy zarożone

arłtblacze,

'g

I

Najnowsze nakIady Józefa Ungra.

OBR,AZ::KI

i

I
~

E_ M'_ AN"DRIOLLI_

~

a.
~

DZ~BłoA ZYGMUNTR KACZKOWSK~BGO TOMÓW ~O.

~

(;ellol AJ Dla prenumeratorów Tygodnika Ilustrowanego lub .

~

~

ędrowca:

w Warszawie tomów 10. . . rs. ]0.
IV Cesarstwie i na Prowincyi .
,,11B) Dla nieprenumerujących powyższych pism, cena podwaja sił).
Dziela Zyg'muuta Kaczkowskiego można nabywae \v oprawie, placąc tom po rs. 1 kop. 40 warszawie,

A K'I";'i °p;oY'1i°RIi"i y
w

K ił'T

od· 1858-186" roku

. . . . . .
w Cesarstwie i na Prowincyi .

..,
W

oprawie

I
~
~

ozdobione 80-ciu drzeworytami.
(jeno: w Warszawie.

~~~~

:;

I"J

przez J. I. Kraszewskiego

~

~

..,

~

D~ielko powyższe formatu dziel Zygmunta Kaczkowskiego, obejmuje 32 arkusze Bcis/ego druku.
(Jenal w Warszawie. . . . . . . . rs. l kop. 50.
w Cesarstwie i na Prowincyi . . ,,1 " 70.

~

~

~

ilIustrował

!

I

!

S"YBE:RY"I

~
~

. . rs. 3 kop. 60.
. . ,,4 "
-

o~ralob .. eJ zar;ralłicznt;j:

iIt!

Warszawie. . . . . . . . .
w CeSarstwie i 11110 Prowincyi . . .

rs. 5 kop.
,,5 " 50.
Dziela powyiszCl SIl dlJ nabycia w knuto.·ze drukarni "ózeli UIlr;ra warszawie, ulica
Nr. 2406 (3), Oraz we wszystkicH. księgarniach w kraju i zagranicą.

~

IV

Now~lipki

~

~
~

~

(6-6)

~~~~~~1'WM~~~~~~~~~

w roku 1874 warsztaty mechaniczne, wyrabiam wszelkie narzędzia i machiny w rolni_clwie używane, jako to; PIUKI różnych systematów, PO-

Drapacze, Ek8tyrl.atoI'Y, OIJ8Y1Jyn'Acze, W71.lell\cze, DI'ou7, SIHllcllniacze,
Walce, I!Ileczkarnle, Młocar .. le, Sie'''lIlki I t. p.
Przyjmuje
Podejmuje

I

.

przez LUDWIKA NIEMOJOWSKIEGO

I

Potrzebny jest zaraz praktykant do zakładów
górniczo-hutniczych w Mijaczewie. - Reflektanci
zgłaszać się. zechcl'li wprost do zarzf!dll rabryki.Stacyja D. Z. W. W. Myszków.
(6-3)

TYGODNIK ILLUSTROWANY z lat
B-miu, od 1866 - 1874. w świeżej oprawie jest do sprzedania. Wiadomość w
sklepie przyborów pogrzebowych Jana Polkowskiego.
(3-3)
;:0$

r~~~~~~Mii~~~~~~~MI~~~~~M~~M~

dla uczniów znaczny zapas
~
tornistrów, elegancko i trwało wykończo
~
nych, które s& znacznie tańsze od zeszłorocznych,
niemniej kajetów, oraz wszelkich materyjałów piśmiennych. Polecam również wybór wyrobów ta- . ~
bacznych, obuwia damskiego i męzkiego, rękawi
~
~
czek z pierwszych fabryk warszawskich, - oraz
trumny metalowe, aksamitne i lakierowane, w ró·· ~
żnych wielkościach i różnie ozdobione, od rs. 10
~
za sztukę.
Wiadomość w Petrokowie w domu Dr. Ronthalera wprost kościoła po-bernardyńskiego.
(3-2)
Polkowski.

~.

~ Handel 3zkla, fajansu i porcelany
_~
bracia Kopińskich z Częstochowy,
istniejący w domu W-go Grzędzicy obok sklepu p.
F. Bełcbatowskiego, ma honor zawiadomić SzanQwną Publiczność, że otrzymał świeży transport
szkła, fajallsn i po?'celany w różnych gatunkach któ1'e sprzedaje po zniżonej cenie; tamże s~ zawsze na
składzie garniŁurywiedeńskich mebli po cenie nader
przystępnej.
Bracia Kopińsclj.

FORTEPIJ}\N w dobrym stanie z fa-

.

r6wnież do naprawy machiny
się takźe dostarczania machin

z innych fabryk pochodzące .
i narzędzi krajowych i zagranicznych

objętych

Radł.,

Grubery, K.uU,,"'.tor7,

cennikiem:

ANGL 0-1\ M RRYK A Ń S K ~ B GO PIł Z fi DS ~ ~ B ~ ORST WA MASZYN
PR.ĄDZYŃ"SHI, TRYLSIÓ: I SPÓLI1:.A

.

,.0 w Koblerzyekll I,rzez S'el·ad7,.

'VV 'VV..A.RSZA
V'\TIE_
,

Intaresanci z żądaniami osobistemi lub listownemi zglaszać się raczą do FalJrykl l'flacl,hl I

Posiadam nadto kilka młocarń parowych z elewatorami, a zamówienia do czasowego wynajmowania przyjmują dla okolic: Petrokowa, Stanisław Chrzanowski w Krzep~
czowie p Petrok6w, - Łasku i Zduńskiej-Woli, Stawiski Feliks w Rernbieszowic p. Zduńską-Wolę, Dzialoszyna i A\.idawy, Stanisław Rogaczewski w Woli Więzowej p.
Szczerców,-Łęczycy, Zarząd d6br Leśnica Wielka p. Łęczycę,-Sieradla, Blaszek, Warty i Kalisza, Fabryka Machin i Narzędzi Rolniczych w KobierzycJm p. Sieradz.
Na mocy udzielonego mu przez Bank Polski upoważnienia, wszellcie wyroby z fabryki mojej pochodzące, sprzedawane być mogą na kredyt hankowy.

"W"incen-ty

Prądzyński.

~

Powołując się no. powyższe zawiadomienie, uważam za stósowne uprzedz~ć PP. Obywateli Ziemskich, życzących sobie
po zbiorach młócić na ..IIOCął'ol paro,vej, aby raczyli wcześnir,j objawić mi swe żądania, celem urządzenia najdogodniejszej kolei młocki.
S-tanisła"\l'V Chr~ano"\l'Vski
(8-5)
w Petrokowie w domu Glejwilza..

~

~

~~

~~~~~~~~~§~~~~~~~:t-~-~~\..

W drukarni F. Belchatowskiflgo w Petrokowie.

)1;08BO.1lell0 D;e118ypoIO.

Redaktor i Wydawca

!ntoni

Por~bskJ,

