M 31.

TYDZIBŃ.

~vvvvvvvvvvvvvv _ vvvvv~vvvvvvvvv~v~

~

"Tydziei." wychodzi w każdą niedzielę
(
) z dod~, lkami w razie potrzeby we wtorek i w pi~tek , ~
~
Pojedl'liczy numer kosztuje 7~ kop,
~
;>
C~lla og'JOSZ(lil od wiersza lub za jego miejsclł <
') po kop, ó, za następne po 4, 3 i 2 kop, w miarę
) ilojci powtól'zeń,
~
~
O&łO~ZelliR llrzyjmują się w redakcyi i w <
:> księgarni L, Chodźki; w "'Rrliizłnl'le w kan, (
Wieniarskiego-róg Nowego-światu i Ordynackiej, ~
łt~. . . 1"\""" 'I"'\.rr..""A",r.Ą""""""" rv"'\A "'''''A/''\I''\AA9(;

?

PETROKOW dnia 31 sierpnia (12

S
,

-

13 P.
t4 W.
15 Ś.
t6 C.

Waleryjana i Salezego .
Podwyźszenz'e li. Krzy:a.
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Dlugość

dnia god. 12 min. 49.

Pelnia księżyca.
Dnia ubyto god. 4 m. 6.
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D. 15, 17 i 18 b. m., to jest we środę, pią
sobotę przypadają suche dni kwartalne.
Dnia 11 h. m. o god. 5 po południu przybyć raczy~ do naszego miasta Jego EkseelencY.ia
ks. Tomasz Kuliński, biskup sufragan kielecki, i
udal si~ do wsi Gomulina dla dope.tnienia konsekracyi nowowzniesiollPgo tamże kościoła. J. Ekscelencyja b biskup pozostawać będzie w Gomulinie przez dni trzy, dla udzielania zgromadzonym
wiernym sakramentu bierzmowania.-We czwartek
zaś spodziewany jest z powrotem w naszem mieście.
. = Dnia 14 b. m., jako w dzień Podwyższenia
Swiętego J(1'zyża, O god. 9 rano z kościoła farnego
wyjdzie procesy ja i uda się na cmentarz grzebalny
do kaplicy w tym roku poświęcOD(\j;-o god. 11-ej
rozpocznie się Sllmma, o 6-ej 1,aś procesyj n. powróci do fary.
Odpust ten wprowadza się na mocy wydanego
w d. 6 lutego 1874 r. breve przez Pijusa IX Papieża. Nie obowiązuje on wiernych do święcenia
duia tego uroczyście t. j. do wstrzymywania się
od pra.c zwyktych ale ogranicza się tylko na nabożeństwie w murach kaplicy. W dniu tym więc
wsz)'scy \)obożni S\!o'W1ada1ąc'] si~ i komuniku\~cy,
przy nawiedzaniu kaplicy od pierwszych nieszporów
do zachodu słońca dnia następnego i szczerych
modłach, mogą dostąpić zupełnego odpustu i ofiarować takowy za dusze 'W czyśeu cierpiące i potn.ebujące naszej pomocy.
(Nades./:ane). Wielokrotnie pisma odzywa.ty się z
przestrogami, przywołując do porządku tych, którzy
w miejscach publicznych dl'l:ewa i krzewy łamią,
zrywają owoce i kwiaty: dobre te jednak rady bywajlł najczęściej nieprzyj1tte i nie wysłuchane .
I tak zdawałoby się, że cmentarz grzebalny powinien przynajmniej być wolnym od tego rodzaju
grabieży lekkomyślnych indywiduów - a jednak
dzieje się przeciwnie. Nie dalej jak wczoraj przed
wieczorem byliśmy naocznymi świadkami-jak dwie
młode kobiety (zapewne słu1.ące) z wesołem usposobieniem, które je i w tem miejscu nie opuszczało,
depcząc po mogiłacb, zrywały co pilJkniejsze kwiaty z grobowców, jakby we wŁasnym ogrodzie:-na
lUL:;ze zaś uwagi w tym względzie im czynione, z
uśmiechem na ustach-a z pełnemi rękami bukietów, opuściły cmentarz.
Przykre to bardzo zaiste, ~.e owe kwiaty nieraz
z trudem pielęgnowane ku czci i pamięcI drogich
osób- zabierane sf!: przez obcych w celu zapewne
wprost przeciwnym i lekkomyślnym.
Należałoby aby kto l, do kogo to należy-zwra
t(1,t baczniejszą uwagę na przebywające na tutejszym cmentarzu osoby, mifLllowieie w dnie świą
teczne-a w razie dostrzeżenia nadużyć podobnych,
połączonych jak tu z nieuszanowaniem miejsca poświęconego spokojowi zmadych-pociągał winnych
do przewidzianej przez prawo odpowiedzialności.
1. K.
CHÓR AMATORSKI śpiewu kościelnego, zostający pod dyrekcyją p. J. Goleńskiego, znanego nauczyciela śpiewu od lat wielu, w dniu 12 b. m.
rozpocznie 7-my rok swojego użytecznego istnienia. Chór ten, mimo częstych zmian, jakim skład
osób weń wchodzących, ulegać musi z konieczności, gdy np. śpiewak, jako urzędnik, przenoszony
jest przez władzę w inne miejsce, a śpiewaczki
przez zamążpojście opuszczają nasze miasto, trwa
jednak: stale, nowe żywio.ty w siebie wciągając,
jakby dla tego, aby świeży materyjał, pl'aclt nie-
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małą wyrobiony, ze zmian:} losu amatorów, gin'l:ł
dla niego niepowrotnie i przymnażał nowej pracy
głównemu tegoż chóru kierownikowi. To też zna.jąc dobrze chór ten, jego koleje, znaczenie pod
względem sztuki i usług dla chwały bożej, nie możemy nie wyrazić należnego uznania dla wytrwałej i
niezmordowanej pracy p. Gl'leńskiego, który, jak
jesteśmy dobrze powiadomieni, dla skompletowania i podnieSIenia chóru amatorskiego, chętnie i
bez zadnego wynagrod~enia przyjmować będzie na
naukę osoby płci obojga, jeżeli głos ich i ucho nadawae się będą do śpiewu, nawet i takie, które i
początków tejże nauki nie posiadają, byle tylko
chciały wytrwać w pracy i usług swych nie odmawiały chórowi kościelnemu. Podając to do publicznej wiadomości, mamy nadzieję, że oioby z pięk
nym głosem, chociaż niewyrobionym, korzystać postarają się z latwej sposobności rozwinięcia wrodzonych swych zdolnosci i wykształcenia ich pod
kierunkiem umiejętnego i gorliwego nauczyciela.
STRAŻ OGNIOWA· W zeszłą niedzielę, t. j. w
d. 5 b. m. miało miejsce powtórne zebranie mieszkańców miasta, z powodu wielkiej liczby osób na
podwórcu miejscowego magistratu. Zgromadzeni,
odpowiednio do podziału miasta na 7 części, podzielili się na 6 grup (jedna cz~ść miasta bowiem
dla niewiadomych nam i nieusprawied1iwionych
powodów nie pl'zyjęla udziału w zebraniu) celem
dopelnienic. wyborów . stałych dla każd~j g'rupy
przewodników i ich zastępców. Wybranymi z~stali
prawie jednomyślnie p. p. Olszewski Błażej i Michalski Fran<:iszek; Zasacki Leon i Roz01arynowski Władysław; Stobiński W. Bogumił i Jarnuszkiewicz Antoni; Goldstejn Aleksander i Kohn Fabijan;
Maje" ski Jan j KrzemiJiskij oraz z utllLalu drogi
żelaznej, p. p. Makowski i Rakowski.
Po dopełnionym wyborze dobrowolni członkowie
przyszłej strazy ogniowej udali sif,l do szopy mieszczą
cej sikawki. beczki i t. p. które wytoczono dla wypróbowania w obecności wł'adz miejskich. Szczery
zapał, z jakim się \'I'zięto do dzieła, slus:mie przewidywać pozwalał do czego móglby dojść ten liczny zastęp ochotników po nabyciu niezbędnej wprawy pod umiejętnym kierunkiem.
W dokładności działania polowy sikawek okazał'y się pewne niedostatki, a wogóle brak części
zapasowych i t. p. czemu wladza. miejska ma skutecznie zapobiedz. Postawione przytem ,minski: o
rozdzieleniu narzEJdzi ogniowych na różne punkty
miasta, jakto jest koniecznem chcąc zapewnić możliwie śpieszny ratunek; o częściowem przemalowaniu lub poznaczeniu tychże narzędzi odpowiednio
do liczby grup ochotniczych dla uniknienia nieporozumień i lepszego porządku; o śpiesznej naprawie i lizupe~nieniu przyrza..dów pożarnych; o sprowadzeniu instruktora ze straży ogniowej warszawskiej;-a wres:wie górujący ponad wszYl!ltkimi wniosek przyśpieszenia na drodze przez prawo obowią
zujące wskazanej, zatwierdzenia ustawy ochotniczej
straży ogniowej, bez. czego poważnych rezultatów
z dotyehczasowych usiłowań spodziewać ::;ię nie
mO~lla - pozostawiono uznaniu wlaściwej władzy.
Zyczących sobie przyjąć udział w straży ogniowej, pomimo braku listy [, jednej części miasta, było
w d. 5. b. m. 316,-0 obojętność zatem mie3zkań
ców tutejszych w rzeczach wspólnego, ogólnegu
dobra dotyczącyeh winić nikt nie moze, spełnili
bowiem swój obowi<j:zek jak należało.
SZKOŁA PRYWATNA, P. J. Popowski przeło
żony tutejszego zak,ładu naukowego, jak o tem w
swoim czasie donosiliśmy, powziął był t.amiar otworzenia oddziału przygotowawczego dla ch?opców
zbyt mało przysposobionych. Sądziliśmy, że myśl

ta, wobec obowiązujących teraz egzaminowych warunków przy wejściu do szkół rządowych czy prywatnych, do których to warunków trudniej daleko
zastósować się w domowem nauczaniu; - wobec
n~dtl) z drugiej strony coraz rzedniejących szeregow nauczycieli prywetnych, szczególniej do tak
zwanych początków, (co znowu ma swoje gł~bsze
powody), - sądziliśmy, ~e myśl ta sz. przełożo
nego nie jest bez znaczenia i bardzo wielu korzyści dla początkujących chłopców, jakby się to na
pozór niejednemu zdawać mog~o. Niepodobna nam
d~iś szerzej rozwijać tego przedmiotu, zastrzegając
WlęC sobie powrócić doń w przyszłości, zaznaczymy
na t~raz tylko, że pomimo, iż oddział o którym mowa lIczy dotąd 2, wyraźnie dw6ch uczniów, p. Popowski, o ile nam wiadomo, uważaja..c się przez uczynioną obietnic~ zobowiązanym niejako wzglę
dem publiczności oddzielny wykład poczatkowy dla
do~ychcz~sowych 2 uczniów urządza-z" czego rodZl~e ~aJ~cy. synów, ~ odpowiednim wieku skorzystac wmm, I poprzec przez to zarazem usiłowania
sz. prze~ożonego naszej szkoły prywatnej, co jest
ponleklłd powszechnym obowia..zkiem.

1r

W d. 9 b. m. i r. po długiej i ciężkiej
chorobie, zakończył życie w wieku lat
75, ś. p. Karol Beithel, radca stanu i
kawaler orderów, b. dyrektor tutejszego
gimnazyjum, członek rady opiekuńczej zakładów
dobroczynnych powiatu piotrkowskiego. Skon
ID:ęża ,któI:Y t~le z~ug. połozył na ~olu pedagoglCznem .1 społecznem Jest stratą ogoln:j:, opłaki
wan, ~.Ietylko przez najbliż.sze koło rodziny i
przYJa~I?ł ~le przez wszystklCh~ którzy czy to
kształ'Clc SIę pod rozumnym kIerunkiem ś. p.
zmarłego, czy też poznać Jego wysokie cnoty i
przymioty zacne mieli sposobność.
Eksportacyja zwłok odbędzie się w d. 12 b. m.
nazajutrz zaś po nabożeństwie żałobnem - dawniejsi uczniowie zmarłego poniosą cialo ukochanego sweg0 zwierzchnika na miejsce wiecznego
spoczynku na cmentarzu miejscowym.
iiiiiii

KORESPONDENCY JE TYGODNIA.
Z okolic Mykanowa .

(Dok011.CZenie).
Przedewszystkiem zaś podnieść trzeba samo stanowisko nauczycieli ludowych. Jak to podnieść?
Alboż ono nie jest podniosłem samo z siebie? Tak
- ani słowa- ale cóż z tego, kiedy u nas niestety
trwa ciągle przekonanie, że bal.ala·rz wioskowy jest
czemś tak oderwanem, czemś tak maluczkieIIi, iż
tylko ostateczność, zawody, ostatnia bieda popchnąć
mogą człowieka z wyższą inteligencyją na owe
prawdziwe h'esy-walki z nieświadomością i mrokiem. W towarzystwie uważamy go za rodzaj paryi. To nauczyciel tylko - odzywa si~ niejeden z
wiejskich obywateli, z pewnem pogard1iwem warg
odęciem.

Yowiecie może, że sami nauczyciele ludowi temu
s~ winni, ze nie stoją na wysokości zadania, że wykształceniem swem i czynami upoważniają do tych
s~dów.
Nie przeczę, jest w tem cząstka racyi: bo
zapewne-szanuj siebie, a ludzie cię szanować bę
dą, lecz właśnie wy, co sądzicie, iż stoicie na
piedestale oświaty (?), podnieście ich do siebie, otoczcie pewnem poważaniem, przypuśćcie ich do
uczty duchowej ze

sobą, boć i

nauczyciel ludowy,

-!który przeważnie z ludem obcować winien i nań
wpływ moralny wywierać ma, potrzebuje dla swego umysłu pokarmu, pomóżcie mu więc w wyższe,
moralne wznieść się sfery, a wtedy nauczyciele na
was, a nierozwinięty lud ua nich inaczej zapatrywać się bę(bie.
"Wy jesteście (dopan6w)jakog6ry, z r,tórych źró
dła płyną, a wy (do kmiotków) jako doliny, które te
2ródła i rzeki orzeźwiają i użyzniajiJ:" (ks. Piotr
Skarga).
Coraz więcej i więcej szkółek! wołamy. Mamy
ich jednak już sporą liczb(l,a jak urzędowe sprawozdania wykazujlZ stosunkowo więcej jcst ich u nas
niż w samem cesarstw ie.
Postarajmyż się na teraz by te, któro istnieją
rozwijały się, kwitnęły i rosły w bujne owoce, bo zastój-to śmierć.
Wielka tajemnica życia jest nieustanność siły i cią
gła zmiana materyi.
Un esprit vit en nous et meut toua nos ressorts.
(La Fontaine .)
By nauczyciele ludowi oddali się całą duszą
swemu powołaniu, trzeba zabezpieczyć ich byt materyjalny. Wieleby dało się powiedZIeć o dzisiejszych etatach, ale pomijamy to; z kredką. i głową,
na skromne mogłyby one starczyć utrzymanie w
tym razie, gdyby pensyje wypłacane były nauczycielom ludowym miesiecznie w skarbowych kasach.
Wadliwem jest uskutecznianie opłaty w dzisiejszych warunkach przez urz~dy gminne. Zachodzą
bowiem tn takie kolizyje, zatargi i sl!andnliczne
nieraz zajścia, które niepowinny Iligdy mieć miejsca, a rezultatem ich - bieune połozenie na uczycieli, uiekonsekwentnl1 zale;~ność tychże od urzędu
gminnego i wślad za tem idące nieposzanowanie
ich przez włościjan. Lud u nas poczciwy, lecz ciemny;
i c~oć wielu utrzymuje, że wpływ obywateli zamożniejszych nań nie oddziaływa, myli się w tern
bardzo. Mimowiednie zapatruje się on na dwór, urząd i starszyznę i śmiało to twierdzę, że "za panią matką pacierz powtnrza."
Postawić więc trzeba nauczycieli ludowych na
nie zależnym gruncie, niech w oczach tego żywotnego
żywiołu, jakim jest lud nasz, jak naj mniej będą; zawisłymi ooi od władz postronnych, a z drugiej strony
pokażmy, Ż9 interesuje nas b,Y t ich i sprawa, Z!l.prn.wd~ wielka, której się oddają. Za ś cianko we trzymanie się dawnych rutyn , wyłączno hołdowanie przeszłości z uiepnyznawaniell1 zasługi innowacyjom,
które jednak post~p i chęć ulepszenia mają na ce-

KWIAT PAPROCI
ZE WSPOMNIEŃ FILOLOGA
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Aleksandel' II. JawoJ'Jlicki.
(Dalszy

ciąg).

Szedłem zwiesiwszy głowę na dół i myślałem, ale
jakoś żadnej szczęśliwszej kombinacyi, wynaleźć nie
mogłem. Jedyne widoki, jakie pokładałem w tegorocznych zbiorach, 1' ozwiały się bezpowrotnie. Na
karku ciążyły mi zaległe podatki i raty towarzystwa, a w perspektywie widziałem tylko nieuchronne wywłaszczenie. Do tej pory, przyzna.ię się, że ni·
gdy nie przewidywałem t ej smutnej o sta teczności i
ani też przez myśl mi nie przeszło, co bym l'obił w
przypadku, gdyby mię wyzuto z majątku. Skołata·

ny tymi wszystkimi, niezbyt przyjemnymi widokami, ani wiedziałem kiedy wszedłe m do lasu. Znalazłszy się pośród drzew wyniosły ch, świerków i jodeł, wolniej odetchnąłem leśnym powietJ'zem i lżej
mi się zaraz na sercu zrobiło . Pod wpły wem tej prze*
miany, pomyślałem sobie: zanim Mordko poganin
wywłaszczy mnie z Potoka, upłynie ze trzy lata
jeszcze, a miałbym się za bajbardzo, gdybym przez
ta.k długi przeciąg czasu czeg'oś ni e obm y ślił, zatem
obecnie, zbytecznie tylko głowę sobi e z a przątam i z
całej piersi zaśpiewałem z" Wolnego Strzelca":
"Hej lasy i niwj'
Ozwijcie się w t:hór"....
a echo donośnie rozległo się po lesie i wne t od moich
kłopotów byłem o sto mil z daleka. GLi y przedzierałem
się przez gąszcz, naraz llad moją, gŁową przeleciał cietrzew. Wziąłem go na cel, paln,~lem, chybiłem, a
ptak poleciał. Nie chciałem dać za wygraną i bez
zdobyczy wracać do domu. Na.biłem znów powtórnie
wystrzelona, lufkę i puściłem się w pogoIł. O jakie
sześćdziesiąt kroków da.lej, cietnew mój, pierw je-

lu, jest zarówno grzesznem. jak nieopatrzne i nielogiezne nieraz rwanie się do tego, co jest nowe,
dla samej nowości.
Potrzeba przytem, aby choć jedno pismo, poś\vięcone p edagogice, wychodzić mogło dla nauczycieli ludowych, jak również by jabbąd~ gazela, choć
jedna na gminę dla nich Lyła wysyłana. Przy
skromnych warunkach, w jakIch postawieni sili nauczyciele po wsiach, bez przesady nicmozliwą jest
rzeczą) nawet przy zbiorowych siłach , zdobyć się
im samym na trzymanie pism, bo, położywszy rękę
na piel'siach, wyznajemy, że w naszych szczególniej
stronach, z samą nazwą "nauczyciel ludowy",
łączy s i~ pojęcie-ostatecznej hiedy.
Czyżby nie było więc właściwszem, gdyby ci co
mogą prenumerować, pożyczali chclllcym czytać niepotrzebnych im pism peryjodycznycll, zamiast przeznacz~'d~ je odrar.u na obwijanie i śmiecie?
Wielce pożądanem byłoby również, azeby nauczyciele jednej gminy, przynajmniej raz- co parę
tygodni obowiązkowo zbierali si~, dla udzielan ia sobie
wzajemnych spostrzeżeń w rzecz9.ch ludowej oświa
ty. Najmniejsza tu czasem uwaga. fakt lub wy darzenie, rozświetla kwestyje błahe z pOZOl'U, fi mają
ce wielki wpływ w sielskiej pedagogice. Nawet
możnaby było zaprowadzić książkę, IV której notowaliby oni swoje poglądy i rodzaj protokółów z posiedz e ń takowych każdorazowo streszcz ali . Przy
różnorodnej skali ukształcenia ludowych nauczycieli, oddziaływanie więcej wyrobionych umysłowo,
na mnićj rozwiniętych, przyniesie niewątpliwie
wielką korzy ść, ustanowi kontrolę koleżeń ską nad
nimi i pobudzi do pewnej emulacyi. Nie przesą
dz:;\my, że }<siążki te, zebrane z wielu mi ejscowości, utworzyłyby ciekawy materyjał dla władzy
szkolnej, z któl'egoby mogła mieć skorowidz ukształcenia samych nauczy cieli, a dla tych ostatnich
byłby to rodzaj praktycznej pedagogiki, bardzo a
bardzo korzystnej.
Zjazdy, corocznie prawie odbywane, uie potrafi ą
zastąpić tego uraku, jaki dostrzegamy z niecz ęstego
komunikowania sią ze sobą nauczycieli. Nie wszyscy
bowiem nauczyciele zbierają si~ na nie, z powodu
zbytniej odległości, lub dla innych przyezyn. Projekt llasz tę jeszcze ma za sobą wyższoś ć nad ;r.j azd a mi zwykłymi, że zosta wiona tu b ędzie samo dzielność samym nauczycielom, że spuszczcl1i 7. paska, okażą się takimi, jakimi są oni w istocie i
zwierzchnia ich władza najgruntowni.ej prz ekonać

by si~ mogła o pedagogicznych usiłowaniach swych
pod władn y ch.
Dla szczupłości ram, zakończam swą korespon den cyją uwagą, :le inni Ilauczyciele mog1iby przykład wziąć z swego kolegi w Oekarzewie p. W. G.
(gmina l\Iykanów), który przy nadzwyczaj niekorzystnych warunkach roli, pracą r21Jk własnych i siłą woli, urząuził przy swej szkółce owocowy iwa ·
rzywny ogródek, służący dJ!iś za praktyczny pomocniczy środek przy wykładzie st\dozn:1\Vstwa, a naj wymowniej ś wiadczący, że przy dobrych chęciach i
uczciwej sumienn ej pracy, można na każdym stanowisku zasłużyć na poszanowanie i uznanie ogółu,
którego też wspomniony nauczyciel prawdziwą jest
ozdobą.
A. A.

.?: Buska.
Opisy wl'ażeń turystów względna, maja, wartość.
Raz tęczowemi farbami Wlul.. .... :; !) kraszą miejscowości, inną razą , z i ch rąk wy chodzą szkice szare i
zbrukane. Niczem niezamącona pogoda, spokój du szy, czerstwe zdrowie, zasób środków fonuny: ro dzą dobry hum or, pobudzają uo rozmiło wania się w
okalającej l)rzYl'odzie, do wielbienia wszy8tkiego,
z czem się stykamy. Przeciwnie zaś, gdy z czarnych obłoków, nieustanna ul e wa zawodzi nadziej ę
pracowitych rolników; gdy r obak zgryzoty w Das
nurtuje, gdy fizyczne cierpienia ws trząsają naszym
organizmem; gd.y łamiąc się z nieprzyjaznym losem,
jutra nie je i:i teśmy pewni: wtenczas patrzymy na
świat przez czarne oknlary, potępiamy i złorzeczy 
my miejscu i ludziom, których byśmy w innych o·
koli cznościach z uniesieniem czcili i serdecznie kochali. Dobre lub zło usposobienie piszącego nie raz
światu zgubę lub zbawienie głosiło. Różne też ,
stósownie do zmienno ś ci humoru, czytać można w
pi8mach peryjodycznych korespondencyj e, z Lych1.0
samych miejscowości. Ale opisy zakładów ku po prc.Lwie zdrowia służących, powinny się odznaczaó
f'Umielllu], i bez;;tronna, prawdą,: w tych nie powinna jaskrawo wyst!<pować bezczelna i jaskrawa r eklama, ani złośliwe i podstt; pne potępienie, N tt
prawdzie i słuszności opal't!\ szczerze powinn.r
wskazywa6 to, co jest godn em uzn a.nia, a pl'z )'
t ~m u i.e \l\'-l'JTVi \\\; "e go, co })o\'l''Lcb\\j't )'adyka\nej. a.
ni e zb ę dn ej popl'a wy.
Nie, jako turysta, więcej jako pacyj ent, lekalI.
z powolania, \lzbrolony Powy'l.sz-ymi wzg'lc;dam i,

panowała, żem o trzy kroki drzewo od drzewa ni e
szcze nim go sp ostrzegłem, znowu poderwał się z drzemogł juz odróżnić. Po chwili jednak zuuło mi się, ~.e
wa. Poszedlcm za nim. Parę razy zdawało mi się, że
go już mam n a oku, lec~ pti:tk zrywał si.ę ciągle i jakcienie te eokolwiek poczynają się rozjaśniać. Spojby mnie wyzywał do dalszej gonitwy, uleciawszy
rzałem w górę, wierzchołki d rzew oblały Iłię srebl'kilkanaście kroków, siadał na drzewie. ,"I\[ końcu
ll(lm światłem księżyca, który przedarł~z y się przez
znudzib mię ta bezcelowa gonitwa i po s tanowiłem,
gęste sploty gałęzi, rzucił na ziemię jasne ~mug i
pozostawiwszy cietrzewia w pokoju, wró c ić się do
świaiła, przy blasku których zobaczyłem o kilka
domu, gdyż pora była spóźniona, a droga daleka. Ła
kroków odemnie małą, polankę, OtOCZOllą wokolo czartwiej jednak było t p powi edzieć, aniżeli wykonać.
ną. ścianą, drzew i zarośli. Powstałem i skicl'ow:J. Zapędziwszy się za ptakiem, zupełnie straciłem kiełem się tam, w nadziei, że moze odnajdę jaka, drożyn 
runek drogi i prawa' strona, równie i lewa była dla
kę, któraby mię do. ludzkich sieuzib zawiodła. Bmu
mnie dobra, po ki;ótkim jednak namyśle, o brałem
tila nadzieja! natrafiłem na nie fJl'z ebi Ly gąszcz wśród
prawą. Zrazu zdawało mi się, że dobry obral.em kiektól'ej l)al'U kl'okó w postąpi ć nie mogłem i przekona·
runek, jednakże po godzinie, coraz bardziej z a cz~em
łem się, ze noc tę spędzić lU uszę w lesi e pod jakiem
przychodzić do pr,~ ekonania, ie najfd.talv.iej zbłądzi 
drzewem, maja,c za posłalli e mech, a za nami!'l
łem i że znajdowałem się w stl'onie lasu z u pełnie mi
rozłożyste konary
dębów jodeł.
Ze smutkiem
nieznanej. Trudno jednak było si ę jU'l cofać, słońce
wtedy pom y~lałe m o kolacyi, bez której teraz mi ~
już zas zło i coraz to więk szy mrok ropościerJ.ł si ę po
łem się ob ej ść i o stryj u, który, jakkolwi e k. ch eiał mi
lesie, trzeba wię c było ciągle i~ć przed siebie, a bk
nie szczęście zgotować, swa tając mnie z panną Helepostępując, miałem nadziej ę, że wcześni ej czy później
110., jednaki,e obecnie og l'omnie mu:si:.tl się niepokoit:,
wyjdę na jakieś pole, albo na j a ką wio s k ę natr afię.
i elll dotąd jeszcze nie wrócił. Sn.ufne te myf ll ,
Osta tnie dzienne blaski coraz to bardziej g'a sły na
wprowadziły mię na t or smutniejszych jeszcze.
niebie i coraz to trudniej przedzierały się przez splaPrzypomniałem liobie, ie lasy stryjowtikie ł ączyły
tające się z Hobą gałęzie olbrzymich dęb ó w i jodeł: i
się z lasami iłżeckimi, Hórych obszar na kilka mil
gdy w górze może zaled wie ~mierzch si ę r ozpo ście
s ię rozciągał i że ja nie wątpli wie musiałe m się w tej
rał, pod tem zie!onem sklepieniem głę boka noc już
ogromnej puszczy zabłąkać. Przekonanie to, bynajzapadła. Leśne ptactwo powoli milkło, kryj ąc się po
l1lni ~j do mego uspokojeuia się nie przyczyniło. Ow dJ'zewach na spoczynek i coraz to większa ci ti~a ogar- szem, przyszły mi zaraz na myśl wilki, w które puniała leśne przestworza, wśró d której słych ać było
szcze te obfitowały, rozliczne roz boje, jakie tu niegdyś
nie led wie dr7.e uie listka, poruszanego lekkim powies pełniano i '2ywo stanął mi przed oczyma jeden szynwem wiatru lub szelest su<;Mj gałą zki, potrącon ej w
karz, który, przejezdżaj ą<; niedawno 7. pieniędzmi, w
locie przez trwożliwą ptaszyn ę . Z zapadając6mi cielusach tych zos taŁ zamordowanym. Zimny dreszcz
mnościami i droga coraz to trudniejszą się stawała.
na to wspomnienie przebiegł mi po kościach, mimoPrzedzierać się mu siałem przez gęste zarośla, to znów - wolnie ścisnąłem w ręku dubeltówkę, opatrzyłem
przeskakiwać przez stuletnie łomy, które burza
zamki) postanowi Wtizy drogo sprzedać moje życie.
przed laty zwalila.. Leś ne t e olbrzymy, nawpół zaPuśe i wszy jednak wodzc wyobraźni, widziałem jur.
grzebane w ziemi, pokryte ja.kby zielonym całunem,
w myśli prze s uwające się prz edemną jakieś łotrow
mchami i pasożytnemi roślinami, na każdym prawie
skie fizyjognomije,jakieś fantastyczne postacie i wpa kroku drogę mi tamowały. Prv,eszkody te w kOllcu . dlem na temat strachów, wied~m i upiorów, błąkaj ! !
siły moje wyczerpały i prawie bez życia padłem na
c ych się po księżycu, a cho t.:ia.ż nigdy uied,ozna wałeru
wywróconą kłodę. Ciemność tu już tak głęboka
obawy przed urojonemi widziad,lami, jednakże pl'ZyI

-8chciałbym szanownym czytelnikom, kilka szkiców
wrażeń w :Busku doznanych, udzielić.
Mało 7.apewne z gOS7.czących chwilowo w Busku

z

osób, tyle ma moralnego interesu, tyle c7.ci dla Lego miej s('a, ile piszący. Rzewne wspomnienia ubiegłych c.hwil młodości, podezas rozwijania się tutejszego 7,yciem kipiącego zakładu, stawiają mu przed
oczy duszy urocze oLrazy przeszłości. Patrząc na
zasiewane wówczas ziarna, uradowane serce,przepeł
nione było nieomylną nadzieją ujrzenia zezasem
czarownych kwiaiów i zbioru obfitych plonów po myślności.

Lecz niestety! złudne rozwiały się nadzieje. Rozliczne nioprzyjazne okoliczności, a moze o dobro ogółu muiej dbające indywidua, osobistą jedynie korzyść mające Ita względzie- zaniedbały pracowicie
rozpoczęto dzieło, pozwoliły bezkarnie chwastom i
g'łogom się rozplenić w bogato upr3.wnej dla. cierpiącej ludzkości prieznaczonej roli.
:Busk oddawna wsławiony z powodu obfitego źró
dła, prawdziwego daru bożego, w wielu niemocach
trapiących ludzi, przedziwne nieraz wyleczenia lub
znakomite polepszenia zdrowia sprowadza' Te ,Jryja,
na rozbiora.ch chemicznych wody oparta, z jednej
strony, a praktyka doświadczonego i pracowiteg'o
lekarza zdrujowego z drugiej strony, najjaśniej powyższą prawdę wyświetlają.

Wspaniały gmach kąpielowy i przyległy uroczy
park, niejednego w podziw wprawiają.. Niebrak
tu mat eryjałów spożywczyeh, licznych mieszkań,
artykułów ku pierwszej potr7.ebie słui.ących.
A jednak, gdzie lilię obrócisz, słyszysz narzekania, niezadowolania i nieustanne jeremijady. Bolcsnem jest wyznać, że powodem tyoh skarg, nie
są urojenia hypokondryków lub wygódkami ze·
psutych niewieściuchow, ale lzeczywiste li cz~
ne niedostatki i brak przedmiotów ku niezb~ dnej
potrzebie i koniecznej wygodzie służących, których
publiczność ma prawo za sw01e pi<ilnia,dze wymagać.

Pomińmy niedostateczność i zupełne prawie zaniedbanie dogodnych kemunikacyj róznych stron z
t em miejscem. Jestto choroba endemiczna naszego
kraju. Spodzićwać się jednak należy, że mające się
budować koleje żelazne, w sąsiedztwie Buska projektowane, dokończenie dawnych,. a zalożenie nowych dróg bliych, to złe dokuczlIwe z czasem usun!ł.
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Ale nie możemy zamilczeć o mieszkaniach dla goprzeznaczonych. Z wyjo,tkiem niewielu porzą-

znaję, że mi się bardzo nieprzyjemnie zrobiło, widząc
się samotnym w tej leśnej ustroni. Marząc tak, na.raz
przypomniałem sobie, że to dziś jest wigilija do ś -go
Jana i że za parę godzin rozkwitnie ów sławny kwiat
paprooi, o którym podania ludowe tyle prawią dziwów. Z tem wspomnieniem, w pamięci mej rozbudził
się cały szereg podań, przywiązanych do tej tajemniczej nocy i kwiatu paproci, który szczęśliwemu a odważnemu posiada.czowi zapewniał możność znalezienia ogromnego SKarbu i inne także w życiu tem
pomyślności. Marząc o tych cudach, żałowałem,
że wszystko co o t ej nocy' i o kwiecie opowiadają, jest tylko fantazyj". Załowałem tego nieżar
tem, bo sposobność do uszczknięcia kwiatu była do·
skonała. Sam jeden, zdala od ludzi i cllOciaiby przyszło z dyjabłem strzegą~ym go rozprawić się, na
wszystko za takę cenę byłbym się odważył. Dopieroż to mój :Boże, myślałem sobie, byłaby dla mnie uciecha. Mordko by odebrał swój kapitał, sh'yj przefit,ałby mię \Jrześladować Archimedesem, kupiłbym
z,u·a.z od Józia pyszną czwórkc siwków, na którą od-

uawna lUiałem już apetyt, a na zimę ;-;arazbym drapnął do 1'aryża! Ale cóż niestety, kiedy kwiat paproci
jest tylko wymysłem poetów.
Tymc?asemjednak trzeba mi było pomyśleć o spoc?ynku.
Nie mając nic lepszego do wy boru, położyłem się
n stóp rozłożystego dębu na posłaniu z mchu i paproci. W prawdzie nie by~o mi bardzo miękko, ani też
wygodnie, lecz widząc szanowne to ziele pod moją
głową, pocieszałem się w tlij biedzie tą myśla, przynajmniój, że jeżeli rozkwitnie dzisiejszej noc y, to
kwiatu jego nie będę potrzebował szukać daleko. Kołysany temi marzeniami, wkrótce zasn~łem g'łcboko.

*
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* bardzo nieprzyjemne.
Zrazu miałem sny
Jakieś
przykre mary bezustannie przesuwały się przed
wzrokiem mego ducha, to znów zdawało mi się, że z
jlLkiej~ wysokiej g'óry lecę w otchła11 bezdenną, to
zn6w, że przez kogoś ścigany, chcę szukać w ucieCzce
ratunku, a z miejsca n~zyć się nie mog~, to znów, ni

dniejszych pokoików. jakośkolwiek w odpowiednie
mebelki przystrojonYl;h, brak wszęd7.ie materaców,
a nawet toaletowych i inuych koniecznych pr7.ybo.
rów, dotkliwem jest mianowioie dla osób z dalekich
stron przybywających, anieprzypuszczającycli, :ł
żely chory, sam sobie zostawiony, mus iał na krótki
czas tworzyć formalną gospodarkI;}. Wła.ściciele domków wprawdzie potulni i g-rzeczni, obojętni na ambarasowne połozenie przybyszów, radują się w duchu,
że przy wyjeździe odziedzicz ~ po nich pozostawiane
z musu rupiecie.
Podwórka, ulirzki, l'hodniki, studnie i t. p. wiele
zostawiają do życzenia,-a o zastąpieniu niesmacznej i żołądek ob c iążając ej wody, wodą sodową, nikt
dotąd niepomyślał. Ubolewać należy, że ze wszechmiar godny aptekarz miejscowy, nie ma wiary w upowszechnieni.e tego orzeźwiającego napoju i poprzestaje, również jak kupcy, na sprowadzaniu takoweg'o w butelkach.
Skwer, cały zajmujący rynek, odrodny krewniak
podobnego uroozego skweru w bli7.kim Pińczowie,
utworzony z drzew nieprędko rosnących, a z powodu skalistego gruntu karłowatych i rachitycznych. mógłby tlla gości stanowić miejsce miłe
go wypoczynku i schronienia przed spiekot~, gdyby
w uliczkach grzęski piiLsek, błote i wyżłobi e nia, po
swobodnie przepływających strugach deszczowych
poz ostałe , nie utrudniały przechadzki. Zeschnię
te badyle obumarłych krzewów, wcale nieestetycznie za.stępują miejsce kwiatów, bez których nader cierpliwi goście obchodzić się muszą,. !fała liczba
ladajakich staryoh ławek i kilka nowych, niedługie życie wróżących, z braku lepszych, służą
do niewygodnego wypoczynku: coś zaś naksztalt
cembrzyny, przypominające prostotą, poczciwe wrota Kraszew",kieg'o, stanowiące czworogranną pulpitacyją: dla. wykonywania celniejszych dzieł muzyki,
zasługuje na natychmiastowe usunięcie, ażeby swoją
szkaradą nie wzbudzało w zwolennikach harmonii,
dysharmonijuej obrzydliwości.
Zwyczaj, czy prawo tutaj praktykowane, że listów
do mieszkań nie odnoszą, naraża częs to gości na
spóźnione odbieranie korespandencyj. Zmiana
teg'o wadli'wego systemu, życzeniomby publiczności
lepiej do g ad z ała i o szczę dziłaby poczthalterowi cz ę
stydl wizyt guśc i i niezliczonych objaśni e ń, któryoh
(oddać trzeba sprawiedliwość), z wszelką gotowoś cią
i grzeczn oticią udziela.
Droga prowadząca do zakładu kąpielowego nieznośnym pyłem ugaszcza publiczność; łatwo się to dałoby
stąd ni zowąd, że widzę się ubranym \' billiel'telną koszulę, taką, jaką żydowie kładą, gdy na pokucie siad ają, że na kolu.nach trzymam ogromną księgę, niby to
mszał, niby bibliją, a z boku przy mnie stoją p. :Bona·
wentura z płomienn y m nosem i komornikPaskudnicki.
Każą mi klęk ać i modlić się z tej księgi, a sami nademną
jakieś cgzekwije jakby nad umarłym śpiewają,. Przejęty trwogą, roztwieram książkę i na pierwszej zaraz
stronnicy czytam: "Dobra POtOK z przyległościami",

przewracam dalej karty i spostrzegam znów ogromnemi liczbami wypisatą cyfrę w dziale IV ,,6000 rs.
Mordki Mordkowicza". Nagłe z liczbą, na którą zadumany patrzyłem, jakaś dziwna dzieje się przemiana.
Szóstka zaczyna się wydymać, rozszerz:J.e, :sz yjka jej
przemienia się w nos piegowaty, a z brzuszka wychedzi zarośnięte oblicze i cała. postać człowiecza, w
którćj z przerażeniem poznaj ę osobę szanownego p.
Mordki 1Iordkowicza. Przerazony rzuoam książkę
na ziemię, chcąc uciekać, w tej chwili jednak :Bonawcntum i Paskndnicki chwytają mię w swoje obję
cia. Ohcę wołać ratunku, daremnie, głos w piorsi mej
zamarł i o zgrozo l-widzę nad sobę błyszczący nóż w
ręku przeklętego żyda, który trzymając mię za gardło, przykłada go do mego serca. Robię jeszcze jedno nadludzkie wysilenie, wyrywam się z jego uści
sków i poczynam uoiekać. :Biegnę gdzieś na oślep,
lecz widzę jak: za mną pędzi :Bonawentura, komorDik
i Mordko na czcIe z błyszczącym nozem w ręku, którym wiwija z wśc iekłościa,. Drze wa, pole i krzaki,
jakby jakim ś szalonym wirem porwane, zaczynaj ,\
się ze mną kołować, uciekam coraz to prędzej, lecz
czuję, że im nie ujdę, bo nogi już mdleją podemną i
zimny }lot skronie me oblewa, siły mię opuszczają,
na.raz chwieje; l5ię i bezwładny padam na ziemię. Lecz
o dziwo! w tej chwili cala pogoń, jakby się gdzieś w
ziemię zapauła - znika i znalazłem się sam wśród
gęstej trawy i paproci. Uniknąwszy 3trasznego niebezpieczeństwa. leżąc pod drzowem, błądziłem wzrokiem po ziemi i niebie, z całą błogością oddając się
dobrze zasłuionemu wypoczynkowi, gdy nagle, tuż
nad uchem mojem usłyszałem jakby szelest jakiś.

zmienić, gdyby :lamiast kamienia wapiennego
miękkiego, do wyzwil'ilwania polnych,Igranitowych użyto: a boczne aleje celowi lepiej odpowiedziałyby,
goyby w miejsce brakujących, nowe drzewa zasadzono, w kilku miejscach dog'odne ławki umieszczono i

jednak

świeżo zwir, zapełni wodą wypłukane wężykowato się snujące bruzdy.
Cz~onkowie zarządu przy zakładzie z uprzejmą
gotowością spełniają. swoje obowiązki, ale widać, ~e
nie są w możności zaprowadzenia koniecznych zmian
w samych łazienkach, jak np: wymalowania pokoików farbą do sukien niepr7.ylegając<\, utrzymania
wi~kszć.i czystości podłóg, podnóżków, stołków i
t. d. i t. d., umieszczenia lusterek, w którychby się
przejrzeć mozna było, użyczania bielizny do obcie-

guy nadto nasypany

rania, wcale tu niepraktykowanego, zaprowadzenia
pływających termometrów i t. p. i t. p.
Ciekawym jest do obejrzcnia gabinecik, gdzie się
odbywa golenie i postrzyżyny. Niepodobna jest tego tlamandzkiego obrazka, bez użycia szuwaksu odszkicować. ~ie wiem, czy podobny śmietnik cyruliczy w naj nę dzniejszej gdzieś mieścinie egzystuje?
Naprzeciw tej nędzoty, ciemny pokoik nie dozwala
rGzpoznać przedmiotów. I lepiej, bo nie znając ich
natury, uspakajamy się przysło wiem" w nocy wszystkie koty szare." Nie wiem dla czego z obydwóch
stron portyku, na kolumnach wsparte galeryje, do
przechadzki po wypiciu kubków wody przeznaczone,
są puste, a pod woje do nich z korpusu prowadzące, zamknięte? Ozyż goście przenoszą. w tym względzie portyk, na przeciąg powietrza wystawiony, dawniej do
podjazdu powozów przeznaczony czy też lubują się
' ,y salach zaduchem napełnionych.
Zdawałoby się, że brak pokoików. w którychby
pacyjenci mogli po ka,pieli wypocząć, powinienby
na złe nastQPstwa narażac;ale prawda taka tujestsilna
albo ślepa, wiara w skuteczność kąpiel, że te nietylko dawne niemoce usuwają, ale i nowym chorobom przystępu nie dają, że zatem bez wypoczynkowych pokoików obejść się można.
Liczna zgt'aja psów, jakby urągając się pi5miennym obwieszczeniom, schadzki swe przy wstępie
do łallie nek wyznacza i głośno zadowolenie lub
g'niew swój wyjawia codziennie.
Dawniej lekarz zdrojowy z rana od god. 9-j do
12-ej amblLlatoryjnie udzielał rady w uwóch pekojach frontowych pawilonw.; z tych pierwszy przeznaczony b ył dla ozekających chorych; teraz zapewne z oszczędności, tenże lekarz musiał się przenieść do szczupłego za wschodami pokoiku, a chorzy
Podniosłem g'łowę zaniepokojony, spoglądam i widzę
jak z pomiędzy dwóch łodyg paprooi, wystrzelił do
góry pączek zielony, jak w oczach moioh rośnie i rozwija się. Z pomiędzy zielonych jego osłonek błysło
dwoje czarnych ocząt, ciemnómi ocienionych brwiami, pomiędzy oczami pokazał się śliczniuśki nosek,
usteczka jak karmin różowe i ozoło okolone jasno.
blond wło s ami. Spogl~dałem z niemym zachwytem
na ten kwiat-dziewicę i oczów mych od jej główki
oderwać nie mogłem, która, niby kielich białej lilii,
na wiotki ćj łodydze, zawisła nademną. Patrzyłem
w głębie czarny eh jej oczów i na usteozka, na których rozkoszny igrał uśmieszek. Chciałem coś do
niej przemówić-nie mogłem słów znaleźć, ale tak
mi błogo pod tem spojrzeniem się robiło, a w piersiach tak gorąco, jakby płomienie jej źrenic ognie
w niej zatliły.
Chciałem powstać, chciałem przed nią klęknlllć,
daremnie, wzrok jej, jakby jakaś siłą. magnetyczna
do ziemi ;mię przykuwał. Dziewczę przyłozyło do
ust mały paluszek, jakby mi chciało milczenie nakazać, drugą rączką zerwało listek paproci i na
twarz moją rzuciło, a nad uchem srebrzysty ąię
śrn;ech rozległ.
Smićch ten rozbudził mię.
Poruszyłem się i powoli podniosłem powieki.
Spojrzałem i nie wiem, czy jeszcze śniłem, czy też
juz na jawie, ale w promieniach słońca, zobaczyłem
ozłocone jasno-blond warkocze i czarne oczy we mnie'
wpatrzone. Bojąc się, aby to senne widziadło nie
pierzchło , zamknąłem czelllprędzej powieki.
Z"mknąłem, ale niestety, oczy i włosy już znikły, a wtedy tak mi sic żal tego widziadła zrobiło,
że chciałem jeszcze usnąć, aby je na nowo przed
siebie przy wołać; w tej ch wili jednak ten sam
śmiech rozległ się znowu, tylko głośniej i wyraźnićj. Tera.z więc nie mogłellL wątpić, że to już nie
było Bennem marzeniem.
Roztworzyłem szeroko oczy - Ilpojrzałem, zerwałem się czemprędzej na
nogi i cofnąłem sil; zdziwiony.

(d. c. n.).

-ł-

na ciemnym kurytarzyku cierpliwie kolei oczekuj!\
i w!\chają rozliczne zapach y z pobliskiej rozchodzą
ce się kuchni. OliJaj!\c słu~zu!\ poch walę tej oficynie żołądkowej, życzyć by n ależało, ażeby w dotykającej do niej traktyjerni, s toły nakryte były czyściejszymi obrusami - i aieby obsługujący niezdara
wysłany był do jakiejś szkol y dla lepszego wytresowania.
Czyż w tych obrazkach fI, la prima zeszkicewa .
nych, nie widać miejsc, którychby ręk a mistrzowska pracą usilną wydoskonalić uie mogła?
Nie wdajemy się w roztrząsanie narzekd.ń na brak
zabaw, na nudy, na koteryjny nastrój i t. p. Owszem, bawią, się aż nadto, bez uwzględ n i e nia zdrowia i kieszeni. Ton zaś kto nie może, ani w samym 20bie, ani w otaczającej pl'Z f 1'oo.zie, aui w towarzystwie znaleźć zasobów zad owolenia, to i w raju
się znudzi:
dla inaczej znowu uspOfwbionego, rasowe wyróżnianie się obojętną zupełnie jest 1'zecz!\.
Nam szło o zwrócenie uwagi na. to, co jest
koniecznem dla utrzymania i podniesienia tego tak
szaco ",nego miejsca leczniczego.
W dawniejszych czasach Busk, niewystawiouy
na współzawodnictwo, cieszył się rozgło~nem powodzeniem. Teraz zaś, gdy koleje żelazne szybko
przenosić mog!\ do wygodnych zakładów zagranicznych, gdy młodzieucze inne krajowe zakłady,
idąc za duchem czasu, starają się wymaganiom slusznym llUbliczności zadość uczynić; gdy w ostatnich
czasach, w bliskim tizlązku, Jastl'zIl.ob, lliebezpieeznym stał się konkurentem --koniecznie należy się mieć
na baczności. Mamy własne bogactwa, ale je nQgami depczemy,-posiadamy skarby, których należy
cie zużytkować nie chcemy.
Trzeba radzić,-pomyślM o środkach i usiln ie pracować.

Kto temu zadaniu sprostać potrafi? Czy pojedyń
czy genijusz, czy też zbiorowe :;;iły, podź wi g ną zaniedban!\ i upadaj!\c!\ budowlę? Przyszłość niedaleka
wykaże.
S. S .

Spostrzeżenia

at17ws{eryczne i sanitarne
za lipiec (pierwsze dni 17) i ~ierpie1i.
1. Etan atmosfery.

a) Średnia (;iepłota w lipcu+Hi,5° R. wyuio8ła; najwyższa dzienna+24° , najniższ a nocna+8°,
najwyższa śr~dnia doby+19°, najnii-87.a+l.1°; zaś
średnia za sierpień wyniosła+15,5°, najwyższa
dzienna.+240 , najniższ a nocna+l0o, średnia doby
najwyższa+19°, najniższa+12,!)o.
b) Wilgoć w lipcu od 75 do 90 podł. hyg~.

Saussure'a, średnia 80; w sierpniu Lygrometr naJczęściej 80-85 pokazywał.
c) Barometr w lipcu średnio 747 m.m., w sierpniu 751,5, zachowując się pomięd7.y 747-759
m,m.
d) Wiatr w obu miesiącach prz e ważllie zachodni. Na sierpień zachodni, zachodnio-południowJ:
i zachodnio- północny wypadł 17 razy , wschodm
5 razy, południowy i północny po 3 J'Ilzy.
e) W lipcu z dni 17, tylko 6 byto jasnych zupełnie, 6 na wpół jasnyeh, w piEli''.\ SZ(~j połowie
detlzcz 5 razy, w dru giej deszcz prawie bezustannie; w sierpniu dni jasnycb było 9, wpół i. w czę
ŚCI jasnych 17, deszc7. 14 razy, grzmot l burza
po jednym razie.
.
f) Ozonu w lipcu było bardzo mało; przec.lętna
nocna i dzienna wyniosły po 0,88 (pt,zYJmuJąc 4
stopnie). Podczas nocy 6 i dni 5 ozonu ~ie było,
natężenie ś!'ednie raz jeden. W sierpmu ~zonu
cokolwiek więcej; przeciętna nocua=1,1, dzwnna
=0,90, na całl!! dobę=0,95; natężenie średnie r~
zy trzy, przez nocy 9 i dni 6 ozonoskopy SH~ Ule
zabarwiały.

2. Cha?'aktel' cllOr6b i
W

śmiertelnoś(:.

początkach lipca zdarzały się k a tlłrO\~e zapa-

lenia płuc u dzieci, następnie nad inn e ml cborobami zapanowała dyjaryja, a z nią razem i biegunka krwawa się pokazywała; nierz3,ukie też były gośćce (rheumatyzmy). W sierpn iu cierpienia
żołądkowo-kiszkowe, a szczególnie biegunka krwawa, wystąpiły ze znaoznem natężen iem; ostatnia
największej doszła siły między 10 a. 2~ dniem
miesiąca, zupełnie jednakże nie ustaje l ~otąd.
W dniach pierwszych miesiąca polmzały SIę fe-

W drukarni F.

Bełchatowskip.go

w Petrokowie.

bry, a w przeciągu miesiąca kiedy niekiedy pojatyfu s brzuszny.
Dla lat krańcowy<,h oba mie s iące nie były
sprzyjające, to te'l, śmitlrteluość w nich mocno się
podniosła. W lipcu na cmentarzu katolickim pochowano osób 39, na żydowskim lU, razelll S5, z tego dzieci do lat 5 katolickich 27 (dwoje nieżywycb),
żydowskich 15. W sierpniu pochowano na obu
cmentarzach osób 57, t. j. katolików 49, a z llicla
dzipci do lat 5'-ciu 23; żydów 8, z tego dzi eci 7;
na same miasto w sitlrpniu wypada 32 osoby (w
tej liczbie szpiLal i więzienie), na wieś przeto 17
pozostaje. Osób wiekowych, mających lat 60 przeszło, w obu miesiącach umarło 9, lecz na lipiec
tylko jedna przypada. Z miesięcy poprzednich
najmniej pochowano w maju-21, najwięcej w lutym--37 na obI! cmentarzach.
Z tyeh małych ) '~>. b mimowolnie występuje fakt
godzien z::!stanowi(.uia: żydowskich dzieci stósuu- .
kowo (do ludności) umarło mniej; czyżby to wcześniej.szemu i czę stszemu zapobieganiu przypisać
należało'? Pra IVdopodolmie.
A. S.

UBEZPIE~ZE~IA

wiał się

. Boczyli/iski. Zasady gramatyki języka polskiego, 2 c zęści,
(zródlosJów i skladnia)_ Warszawa 1875- rs . 1 l,up. fi.
Byko wski Jaksu. Syn Znajdy, powi eśe w 2-ch cZQści ach .
Lwó\v 1875-1'8. l kol'. 5.
- ChalulJiJz&kt D1·. Zimnica - studyjum ze stanowiska praktycznego. \Varszawa 1875-1's. 1.
Gei{-ie. PoczątJd g-eologi i. Warszawa 1875-lwp. 4fJ
Grjj·ecka. Wspomnienie o Ada.mie Micliewicz - 'lJlowiadanie młodszemu uratu. Warszawa 1875 - kop. 50.
Gwnplowicz. Dr. Stanislawa Augusta projekt Jefol'my ży
dowstwa polskIego. Kraków 1875-kop. 50.
Ka7lwcka. Teoryjastylll polskiego. Warszawa 1875.
KaSZ1Iic{~. O stósllJlku prawodawstwa do innych nauk przyczyll'ck do encyhlopedyi praw. Warszawa 1875 - l<op 30.
Kraszewski. Morituri, powieść w 2-ch tomach. Warszawa
1875-1'5. 2 ko p. 25.
Mtt1'rene W. (.M:orzkowska). Zasady i czy ny, pow i eść.
Warszawa 187fi rs. 1.
JJlolicki Dl'. A. Wyklad syste matyczny tagmunJog-ij czyli
dotychczas tak zwanej " filozofii. "- CzęŚć ]Jl'zygotowawczaWstęp do tagmonlogii. Kraków l S"{5-r s. 2.
Pcttiyrel1. Ruchy zwierzęce czyli chodzenie, latani e i
pływanil', wraz z rozprawą o aerollaulyce-pncl. z <Ing Xawro ch Warszawa 187 5-1'5 1 kop. 50.
Pl'u1I'I1z/c. Przc lvodnik dla szewców czyli krótJd zbió r najcelniejszych wiadomości, do kunsztu szelvdiego naJ e/.ącyc h.
Warszawa 187fi-rs. 1.
Pr'ldzYlisl;i. O prawach kobiety, wydanie drngie pomnożone. Warszawa 1 87 ~-rs. l kop , 60,
Rylski T. Dom zarobkowy wobec istniejącego porząd1m
ekonomicznego (z powodll legatu Staszyca). lCijów 1875 -k. 40.
Siell/iellski L. Portrety literackie, tomów 4. PoznaJI 1775 -rs. 1 kop_ 60.
SztO&SCI'.· lIi slu l'yj a. XVIII-go i XIX'go wieku, do upadku
cesarstwa fruncuzkiego, ze szczegó lnćm UlvzględniclIiem du chowego r07.lVojn ludzlro~ci, tom 3-ci. Wars zawa l 87fJ.

Dla miesz czun i wlościjan.
O ]{Siędzu StamslaV\Tie Staszycu
na pisał J(azimtel'z Promyk,
ksiljjżeczka z portretem.
Cena kop. 2 (gr. 4).

Elementarz

ścienny

przez Kazimie1'za P1'otnyka.
Cella kop. 1 (gr. 2).
Elementarz ten, napisany według metody doraźnego czytania , powinien się znajdować na 5cianie każdej chaty, aby nieumiejący jeszcze czytać,
mimowolnie, przez częste spoglądanie, zaplllUięt~ć
mogli kszta.łty liter.
~ Powyższe dzieła nabyć można w ksi ę- ~
garn i L. Chodźki w Petl'okowie.

OGŁOSZENIA.
WINOGRONA BADENSKIE KURACYJNE
nadchodzą

ci;~gle

świeże do składu .'-.

Zale-

Osoby potr7.ebujące takowych na kUl'acyją, raczą wcześnie uczynić za(4-1)
mówienia.
w Petrokowie.

~

~

(4-1)

Wzbrania się POLOWAĆ na gruntach wsi Belzatka i Rokszyce, pod
karą utraty psa i broni,

Gogolewslci.

,u;OSBO.IeHO D;eHsypoIO.

Drze,vo 'opalowe
tak na saźnie jak i na l'abane wiazki sprzedaje kaźd~dziennie w dou{'u W-go Jasińskiego
S. Chrzanowska
z Krzepczowa.
. . - Pieć w.'6k ziemi,. bez bu~ynków, jest do
sprzedanta., pod miastem UJa7.dem, mila. od
stacyi kol ei żel. Rokiciny, przy zwirówce, po cenie
około rs. (6000 zlp.) za włókę. Bliższa wiadomość n
właśoicelki w Bukowie lub u W-O'o ROJ'ka reC/'enta
""
.
w Pt
e ro k nwlC.
(3-2) '"

LO'K..A..LE
od 1 paźdlóerni1m b. r. są do wynajęcia w domu
Nr. 100 przy ulicy Sławiańskiej (Krakowskie przedmieście).

(2-1)

FORTEPIJAN w dobrym stanie z fabryki '1'0 masza Max'a za przystępną cenę .iest do sprzedania. Wiadomość w
mieszkaniu ks. ks. parafijalnyc h.
~ Tamże jest do zbY('ia PŁYTA kamienia
szydłowieckiego 2 1/ 2 łokcia długa, 39 cali szeroka
wypolerowana a służyć mogąca ~a stół do ogrodu,
bo i podstawa odpowiednia się znajduje . lub też za
płytę grobową.

ułożony

skiego

Na. zasadzie upoważllienia Generalnej Reprezentacyi Towarzystwa Ubezpie(;zell "Jakor" z dllia. 5 (17) sierpnia r. b. za oM 361
pod.aję do ,p owsz.e chn ej. wiadomości że przyjmUJę nbezpleCZel1la ognzowe-l'olne, fabryczne
miejskie i w osadach; -gradowe; "apttaló~
po,~miertnydt i z całego zakresu ubezpieczel'
życiowych~' oraz transportów lą.dowycll i wodnych.
Za właściwe uważam objaśnić: że Towarzystwo "Jako!''' połą.czone przez stósunek
reaselwl'acyjny z" Towarzystwem Wzajemnem
Ubezpieczeń " w Krakowie przedstawia na.jkorzystniejsze dla ubp?'pieczają.cych sie warunki i część skladki po lihoilCzonych rachunkach roc~nych ubezpieczonym zWI·aca.
Szanowni P. P. Interesanci zg.taszać sie
raczą. do domu W-go Brenclla na rogu Alei--=.wejście od podwórza, tam gdzie "Redakcyjll
Tygodnia "
AutoIIi POl'ębski.

(3-3)

Potrzebny jest zamz praktykant do zakładów
górniczo-hutniczych w Mijaczewie. - Reflektauci
zgłaszać się. zechcą wprost do zarzl}:du fabryki.-Stacyja D. Z. W. W. Myszków.

(6-5)

It:??!

Ktoby sobie życzył brać lekc,Vie muzy-

---~-- ki lub języków obcych od osoby wysoko
wykształconej

i posiadającej najchlu bniejsze świa
dectwa' raczy złożyć swój adres w m::..gazynie pani
Klementyny S., w domu t)paua.
(4- 3)

L~ Do sprzeJ:;tnia 260 mOrgów nowiu po C'~
wyci~tym lesie, w tem około 30 mórg łąk, dających
400 centnarów siana doskonałego, las jeszcze wystarczy lla budynki, książka bypoteczna oddzielna,
10 wiorst od stacyi Rłomnice. Bliższa wiadomość

(6- 5)

w redakcyi Tygodnia.

BlJiIIIe"- T.

Chodźko fotograf, zatrzymał się w tu~- tejszem mieście w celu przyjmowania zamówień na heliominiatury.
Osoby intereso\Vane zechcą się zgłaszać do
księgarni L. Chodźki, gdzie także można obejrzeć
wykonane portrety.

Redaktor i Wydawca

Antoni

Porębski.

