~

,

42.

TYDZIB

~vvvvvvvvvvvvvvvvv~vv~vvv~vvvvvvv~

~

)
~

"Tydzieil" wychodzi w kaźdl\ niedzielę
<
z dodatkami "IV razie potrzeby we wtorek i w pil\tek. ~
Pojedyńczy numer kosztuje 'tt kop.
'
Oena oglOSZCll od witirsza lub za jego miCljsce
po kop. 5, Za następne po 4, 3 i 2 l(op. w miarę

~
)

księgarni

)

~

> ilości

l

powtórzeń.

OgłoHzenjft 'przyjmuja, się w redakcyi i w <
L. Ohodźki; w "'arsz_wle 'tV kan. <:
~ Wieniarskiego-róg Nowego-światu i Ordynackiej. ~

:l.drea

--

Bibijanny Panny. . . .
Franciszka Ksawerego W.
Barbary Palln7. . . .
'I'reść.

redlłke,."

-

-

.C

2 O.
3 P.
4 S.

W7-52
7-547 -- 55

~VVvVVVVV~VVVVVVVVVVVV~VVVV~vvvv~

Oella kwartalna:
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'tV Petroko'tVie w księgarni L. CllOdiki kop. 15 S
~
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- Antoni

Porębski-w

Żel. Warsz.-Wiedeńskiej

Dlugość

dnia god. 7 m. 55.

Dnia ubylo god. 8 m. 52.

Potrokowie przy drodze
w domu W-go lIrendla •

I

5 N.
6 P.
7 W.

- Wiadomości miejscowe i z okolic. - Korespondoncyje Tygodnia: Z zagona przez S. P
szenia. - Odcinek: Ze wsi przez W1. Nalęcza.
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WIADOMOScr MIEJSCOWE I Z OKOLIC.
- JW. ks. F. Kosiński, b. administrator dyjecezyi, proboszcz tutejszy,. w d. 26 b. m. wyjechał
na kilka tygodni do Włocławka.
= W niedzielę d. 21 b. ·m. jako w przeddzień ś-ej
Oecylii patronki muzyki, chór miejscowy.amatorski,
pod dyrekcyją p. J. Goleńskiego, podobnie jak
lat przeszłych, na uczczenie g-ej patronki wystl\pił
z dobra.nym '{lrogrt\mem-wykonał bowiem w kościele po-pijarskim mszę Concone'a i na benedictu8
"Intende voci" duet na sopran i alt, Stal}isława
Moniuszki, tudzież hymn do ś-ej Cecylii.-Spiewy
te zalecające się wzniosłością swą i bardzo starannem i udatnem wykonaniem, w którem sopran i alt
celowały, jak z jednej strony były dobrze wybran~
ofiar/\ piękna, tak z drugiej zaświadczyły o 1ll0ŻnQ
ści tej ofiary.
= Od dziś, jako od pierwszej niedzieli adwentu
odprawiać się będ/ł rorat!} W dnie powszednie w
kościele farnym o god. 6 1/ 2 rano, w niedziele zaś
i święta uroczyste o god. 7 rano, z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu.
= W przyszła. niedzielę t. j. d. 5 grudnia podczas południowego naboieństwa odbędzie się poświęcenie obrazu sprowadzonego do ołtarza wielkiego w kościele farnym, przedsta wiająoego mę
czeństwo Ś. Jakuba, pędzla pr. R. Hadziewio'~a z
Warszawy.
= Kościół po-dominikański, jedyny już u nas,
do restauracyi którego jakoś przyjść nie może, wymag'a jej jednak koniecznie, jeżeli dawna ta świ~
tynia, w której tylu mieszkańcow modlić się przywykło, nie ma uledz stopniowemn opustoszeniu,
wiodącemu za sobą wkońcu i ostatecznll ruinę.
Mamy tu na myśli nie ozdoby wewnętrzne lub
zmiany mniej potrzebne a kosztowne, lecz przeci wn ie idzie naw ty łko o najkonieczniejsze zewnętrz ne zabezpieczenie kościoła i. zabudowań z
nim złączonych.-Kilka dni temu widzieliśmy jeden ze słupów dzwonnicy mocno nachylony,podczas zaś ostatnich deszczów woda zalewała
mieszkania służby kościelnej, pod któremi, jak
wiadl1mo, mieści się boczna kaplica Pana Jezusa,
chociaż zaś ta ostatnia posiada mocne tIklepienie,
to i to jednak, pod ci~głym wpływem wilgoci, nader łatwo uBzkodzeniu uledz może. Rozumiómy
to dobrze, że pora obecna do robót i poprawek
tego rodzaju jest nieodpowiednią, jElżeli wsza.kźe
teraz jnż nie będzie przygotowany plan restauracyi i nie wyjedna się koniecznych nal1 funduszów,
-to i z nadejściem wiosny do rozpoczęcIa robót
zabrać się nie będzie mo1.na. Przy sporządzaniu
kosztorysu, poważamy się zwrócić czyja. należy
uwa.gę, na wiszący na belkach tylko chór w tej
świ~tyni, którego zabezpieczenie przez dodanie że
L~znych słupów byłoby może najtrwahzem, a wzglę
dnie do trw~łości niezbyt kosztownem.
OBRAZ S. JAKUBA. Kościół farny w nasze m
mieście, słynny w historyj synodami i zapisany niejednokrotnie W kronice Piotrkowa z powodu wojen
i różnych klęsk, jakie go dotykały, tudzież cudowuego obrazu Wniebowzięcia N. Maryi Pann)', od
lat już kilku z inicyjatywy miejscowych kapła
nów, ofiarnym groszem restaurowany, zyskał wewn~trz kilka ozdób artystycznyoh. W 1873 roku,
umieszczony w nim został wielkich rozmiarów dłu
ta rzeźbiarza Cenglera prześliczny nagro1ek z marmuru kararyjskiego, ze wspierającym się na sarko·
Jagu aniołem boleści. W tymże samym roku gÓl'n~
część wielkiego ołtarza ozdobił obraz: nOto cdo-
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\V7-·56
7-58
,{· -59

Z.3 - 46
3-45
3-45

Dl....' dni. g. 7 m• .;:
Ostatnia kwadra księżyca.
Dnia ubylo g. 8 m. 57.

-z Krosna przez J. Sokulskiego.-Z Kalisza przez A. M. Jawornickiego.-Oglo-

wiek" pędzla znakomitego artysty-malarza Rafała
Hadziewicza, a teraz ustawionym zostanie w tymże samym ołtarzu obraz tegoż samego artysty
przedstawiający męczeństwo Ś. Jakuba, patrona tutejszej parafii.
Artysta w obrazie tym uchwycił po mistrzowsku
ohwilę, w której ~. męczennik, pod gradem leżą
cych przy nim kamieni upadłszy na. kolana, ze
","zniesionemi nieco rękami i wzrokiem zamglonym
skierowanym w niebo, duchem nagle przenosząc
się w krainę błogiej nieśmiertelności oczekuje spokojnie ostatniego śmiertelnego ciosu, jaki ma mu zadać podniesiony nad głowa, jego topór. Na twarzach stojących oprawców i w ich p03tawa.ch maluj~
się-to dzika nienawiść i sroga namiętność, to znowu
szatańska ironija ze śmiałoici ducha, rozlanej na
obliczu świętego a tuż przykonaj~cym postać nowonawróconego młodzieńca, który z miłości dla swojego wielkiego dobroczyńcy zalany łzami rzuca się
do stóp jego, b)' przy nich podzielić wespół z mietrzem śmierć męczeńsklł-w pewnej zaś znów odl<;lgłości gromadka katachumenów, do całkowitej ofiary
jeszcze nieprzygotowanych, wyraża przestrach i podzi wienie na widok dokonywającego się męczeństwa.
W obrazie tym, dramatycznie przedstawiajl\cym
tyle rozmaitych uczuć i czarnych nami"tności, uderza przedewszyatkiem spokój ducha rozlany w
całem obliczu męczennika, przytłumiający najsroż
sze cierpienia i zachwyca tryskające II oczu zabiegłych krwią i boleści~ gor~ce pragnienie spełnienią,
do końca ofiar)' za prawdę.
Rysunek głęboko "ystudyjowany, inkarnacyje
znakomite, misterne udrapowanie i przepyszny
w całości koloryt, uwydatniający w twarzach w
najdelikatniejszych odcieniach proces ducha posłan
nik.a niebios i czarnych piekła namiętności, przy
właściwem ugrupowaniu, zlewaj~ się w jedn~ . pię
kną, całość głęboko do ducha widza przemawiają,cą.
Z powodu ezyniących się przygotowań do wstawienia we właściwe miejsce tego obrazu znajdujllcego się na pleba.nii, miłośnicy prawdziwego piękna
mogą, go tam jeszcze widzieć przez dni kilka.
TEATR. nZbójcy" Szyllera, to nigdy niestarzejące się dzieło, będzie zawsze świadczyło o potędze
ducha autora, który chociaż wydajl\c go na świat
w zbyt młodym wiekn, bo w 18 roku życia, pod
wpływem wybujałej fantazyi nie mógł jeszcze wlać
w swój utwór ani prawdy życiowej, ani przyoblec
go w skończone formy sztuki, z tem wszystkiem
zajaśniał już blaskiem genijuszu tak świetnym i
czarownym, iż urokowi jego niepohamowanej siły
oprzeć się w żaden sposób niepodobna.- W tej to
właśnie sile genijuszu spoczywa cała tajemnica potęgi wpływu, jaki trag'edyja ta wywiera zawsze na
widzach.
To też jak zwykle tak i tym razem na zapowiedzianych pJ'zeJ.: afisze Zbójców, mnóstwo osób na·
pełniło salę
teatralną.
Nie zastanawiając się
nad ujemną, stronIł wykonania, zwrócimy się przedewszystkiem do strony dodatniej, jaką okazali nam
lepsi artyści. Pan Grabiński całą, rolę Frauciszka
odegrał stal'annie, na.jstal·anniej wszakże wypracował scenę strasznych niepokojów duszy zbrodnia·
rza, którymi ostatnia noc życia jego przepełnion~
została. W całej akcyi do tego odnosz~ce.i się, a
szczególniej w opowiada.niu okropnego widzenia
przedstawiaj~cego obraz sądu ostatecznego, głuche
go na głos milotiicrdzia, g'dy przychodzi przed jego
trybunał ojcobójstwo, p. Gl'abiński dał dowód głę
bokich studyjów, ekspresy i żywej i silnej i dykcyi
wybornej. Ten nacisk, że tak powiemy, jaki artysta położył na wyraziste odegranie scen najwię
cej pouczaj"oych, ta bezładna modlitwa. a właści-
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wiej okropna jej zniewaga, doprowadzaj/\ca zbrodniarza do ostatecznej rozpa.czy i samobójstwa, wymawiana szybko ale dostępnie dla słuchaczy,
świadczyły wymownie tak o zrozumieniu roli jak i
o wyższem pojęciu sztuki. Żałować tylko wypada
że p. Grabiński zrywając się ze strasznego snu, nie
ukazał się ze światłem w ręku, bo tym sposobem
nie mogliśmy dokładnle dojrzeć gry rysów twarzy
tak ważnej w tym razie.
Pan Stankiewicz, młody artysta, pierwszy raz
wystąpił na naszej scenie, i na swój debijut' wybrał
trudn~ rolę Karola-w wykonaniu jej jednak przekona1, że i warunki zewnętl'zne, mianowicie postawę, ruchy i· dykcyją ma odpowiednie do ról tragicznych i dosyć pO:5j;~da wewnętrznego zapału i
poczucia artystycznego do oddania scen uczuciowych. Wprawdzie po trzebuje jeszcze wy robienia,
ale przy za.rzewiu talentu, widocznem zamiłowa
niu sztuki i przy dalszój pracy i studyjach, stać się
może bardzo użytecznym artystą.
Starl' Moor 'v osobie p. Sikorskiego przedstawił
się udatuie-cała gra jcgo jak zwykle była sumienna i wolna od afektacyi - z dobrem rozumieniem
charakteru, a nacechowana prawd!~ i ciepłem była w zgodzie z zewnętrznącharakterystyk~, w której
zwykle celuje. Panna Solska sympatyczna.isumienna.
artystka, jakkol wiek w l-ym akcie nie zro biła spodziewanego Wl'a~enia, w ostatniej jednak scenie,
gdy na widok KaroIn. odra.dzają się jej nadzieje
Iłzczęścia na krótką chwilkę, ja.kby dla tego, by po
niej stras7.niej uczuł::!. zniweczenie nagłe najsłod
szych marZe!l życia i glly, w miejsce miłości odrzuconej, błaga zrozpaczona na kolanach o śmierć dla.
siebie, silnemu uczucill artystki odpowiadały w
zupełności 'stósowna dykcyja i idealne formy ruchów i postawy; p. Puchniewski z komioznej strony
pojął i przedstawił Spigel.man'a, p. Rusecki był dobrym starym sług~. Powiedziawszy o zaletach nie
moina. zamilczeć i o usterkach, jakie wyraziły się
w hałaśliwie odegranej grze Roller'a W' trywijal110ści, niewłaściwych dodatkach i wykl':&yknikach, (wykrzykniki słabość p. K.) posłańca senatu
i w słabej grze Hermana i Zbójcy oderwanego od
szubienicy.
W sztukach poważnych i l'ole podrzędne źle lub
słabo wykonane, wiele szkodzą całości, niepowinny też być lekko traktowane.
We wtorek 23 b. lll. , na benefisowe przedstawienie p. L. Sikorskieg'o, odegrano wybornie po B-ci raz
komedyjl\ »Chleb ludzi bodzic" po której należało
koniecznie przywołać benefi 'anta jako znakomitego
Kiksiewicz& i p. Huseckiego nieporównanego
w roli Szwindolman'a; - a po pierwszy raz przedstawiono komedyją w ;:l-ch aktach Stanisława. Bogusławskiego "Opieka wojsko'jl7a." Komedyja ta. przedstawiają,ca typy staryrh wiarusów, odsłania te niepowrotne już czasy, w których panowała prostota
obyczajów, poł~ciona ze szczerością. Słowa zostawały w zgodzie z sercem, zabawy były weselsze
jak telaz a dowcip tak żywy, że dziś prawie śladu
jego już nie widzimy. Na takiem tle epoki zna.nej
z dziejów i z życia własneg'o autorowi, nieporównany humor i talent obserwacyjny tego - wojaka, artysty i literata rozwijał się swobodnie i w kome~
dyjach tworzył typy p e łne prawdy i życia, tryskają,ce komizmem silnym, zmuszającym nawet najobojętniejszych ~miać się do rozpuku. W takiem
położeniu byli wszyscy znajduj<łcy się na przedstawieniu "Opieki wojskowej," która wogóle dobrze
została. ojegran/ł i nicby do życzenia nie pozostawiła, g.dyby wszystkie role było jednakowo wyuczone l gdyby nie słychać było kaleczenia mowy
polskiej. Trzej dzielni wiarusy, różni charakter&-

-1mi i układem lecz zgodni w duchu i towarzyskie m
pożyciu, składający opiekę nad sierotą, po pułko
wniku znl1.leźli dobrych przedstą.wicieli. Kapitan
Tęgosz w p. I wańskim, a d waj porucznicy: Krzykalski w p. Puchniewskim, Letkiewicz zaś w osobie benefisanta p. Sikorskiego, który przekonał, iż
w rolach charakterystycznych jest wybornym, a
nadto, że ma talent prawdziwy, zamiłowanie wielkie w sztuce, która, najsumienniej traktuje; to też
był znakomitym Letkiewiczem, któremu nie szczę
llzono oklasków. My wyJ'ażaja,c także należne mu
uznanie, :nie możemy ukryć niemiłego wrltżen;~
jakiegośmy doznali patr:,:.<\c na. nieliczna, stósunkowo
publiczność na tak dobrem i dobl'anem przed;!J.;awieniu, z którego część doch,)uu przeznaczona była dla
prawuziwie ut<Jlentowanf'go i sumiennego artysty.
Do przyjemno~ci benefisowego wieczoru przyczynił się także śpiew "liandolinata" wykonany z całym wdziękiem przez p. Wierzbicką. Radzibyśmy
jeszcze raz widzieć "Opiekę wojskowa,." ,
"We czwartek dana była opera buffo "Zycie pat1yzkie." W sobotę 27 b. m. po raz trzeci "WoJny
strzelec." Bieżący zaś tydzień jest już podobno osta.tnim pobytu u nas towarzystwa p_ Grabińskiego,
l~tóre około l-go grudnia wyjeżdia do Łodzi.
We wtorek 30 b. m. jako o tern w przeszłym numerze donosiliśmy przedstawienie na korzyść p.
Puchniewskiego, które raz jeszcze pamięci publiczności polecamy.
STRAŻ OGNlOWA. Jako członkowie honorowi
tutejszego towarzystwa og'niowego, zapisały się na
liści~ p. J. J eZlorallsl{iego następując e osóby: JW.
Ktuhauow, naczelnik gubcrnii, JW_ wice-gubernator
E:::sen, p. Zaleski po rs. [>; p.p: Tchorzewski, dr.
Strzyżowski, Pasikowski, Skibiński, Cieszkowski,
P. Horowicz, J. Goleński, A.. Jarnuszkiewicz, Michalecki, J. Gampf, dr. gontaler, A.. Zieliński, J.
Silberstein, M. Olszewski, po rB. 3 rocznie-razem
członków honorowych 17 ze składką, 57 rs. rocznie
wynosić maja,c".
Prócz tego na tejże samej liście zapisane
następujące jednorazowe ofiary na rzecz towarzystwa
ogniowego: p. p. Tchórzewski rs. 25, J. Jeziorański
nr. 50, Pasikowski rsr. 25, SkibińBki rsr. 25,
J. Popowski rs. 3, Cieszkowski,l's. 25, J. Golenski
rs. 3, A. Jarnuszkiewiez rs. 3, Swierczyński rs. 2,
Michalecki rs. 50, W. Zu.leski rs. 15, J. Gampf rB.
rs. 10, Wł. Rozmarynowski rs. 5, Dalitz rs. 2,
dr. Routaler r Ol . 10, Karliński rs. 3, p-ni Grabowiecka 1'". 20, p. p. Zieliński rs. 6, Burghard riS. 25,
Szpadkowski 1'". 10 i :hl. Olszewski rs. 5: razem
ofia~'y jednorazowe dotąd wynoszą rs. 322.
Dalszy ciąg zapisów tak z tej listy jak z listy p.
F. Kohua podamy w następnym numerze.
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KORESPONDENCY JE TYGODNIA.
Z zagona_
Zebranie w jedno ognisko r6żnych poczynionych

Od czasu do czasu to pachciarz, który z ruleczywem do miasteczka się włóczy, to Matus wyprawiany po gazety i drobne do domu sprawunki,
przywozili mi wasze wezwania, już o dalsze a przerwane z pod strzechy obrazki, już też o jakie z wiejskiego żywot~ nowiny. :Miła mi bywała, co prawda
Mości Dobrodzieju ta pamięć wasza, budząca to
przekonanie, że człowiek i na coś więcej jak na
czwartego do prefe7·ka przydać się może - ale je.
dnak jakoś i lato przeszło i jesień minęła, a ja wam
a.ni literki panie przesłać nie mogłem. Ba, jakże
było i pisa.ć, kiedy jak rok dłngi, takie się na nas
jedna za druga, waliły karystyje, że aoi chwili spoczynku nie było, bo zanim po jednej odetchnąłeś
trochę, aliści druga w kark wali. Zimna wiosnapotem susza i upał, gdy wilgoci na gwałt potrzebu.,-dalej deszcz uparty w żniwa, - des:.J:cz w kopanie i mróz zawczesny-toż Lo istne plagj egips~ie
mój Dobrodzieju! Gdy do nich dodasz J,lizkie ceny
zboża, ziemniaków,
bydła, wełny, okowity i
wszystkich rzeczy, które jego 8ą, to i dziwić się
nie będziesz, że fizyjognomi:e nasze tak się poprzedłużały-i że z tego og'ólnego pl'zedlużenia-nic dobrego w przyszłości wróżyć niemożna. Ha-kto
mocny w karku-to przetrzymaj-kto słabszy upaść
musi,--co niestety coraz częściej się zdarza w tej

pojedyńczo spostrzeżeń l ub doś",iadczeń gospodarczycb, korzyść dla og6łu przynosi. Więcej to jak
pewna, i tf1 też myślf1 powodowany zwracam uwagę wap6łziemian na kilka przedmiot6w z powoła
niem naszem zwif1zek mających, kt6re pragnąłbym,
by wszechstronnre rozpatrzone były.
Kukurydza jako roślina pastewna, według
prac doświadc.mln.vch p. VilmOl'in i prób odhytych
przez p. Lecouteux, okazała się bardzo piJiyteczną
na paszę dla bydłaj roś1iva ta może być sianf1 w
czerwcu, opiera się suszy, wzrost jej dochodzi 10
-14 st6p wysokości, wydajność z morga, .ie~eli
się sprząta na zielono, 750 do 1200 cent., a zatem i buraki pastewne, kt6re dotąd uważano za
najwydujniejszą roślinę pastewną, muszą, jej miejsca ustąpić. Kukurydza wydająca tak olbrzymi
plon, opłaca koszta uprawy i nawozu, pomimo, że
go dużo i w dobrym gatunku potrzebuj ej dołowa
nie nie USZKadza jej, zachowuje wartość spożywczą
bez względu na to, czy pogoda zbiorowi sprzyjała.
Nietylko sama długo i dobrre się przechowuje,
ale i domięszane do niej materyjały, jako to: ~ło
ma, plewy i różne liście nabywają, znacznie więk
szej odżywczej warhości. D"taliczny opis użyteczn· j
tej rośliny, oddawna znanej, a u nas dopiero t eraz dla. powiększenia środków żywienia bydła upowszechnianej, zuajdą czytelnicy nasi w "Tygodniku Rolniczym" i w oddzielnej broszurce, jak o tem
donosi Gazeta Polska w Nr_ 227 z r. b. (*)
S a. et o w li i c t w o. W pewnej miejscowości nad
Pilicą, w której jest kilka ogrod6w owocowych,
właściciel jednego z nich zwr60ił nasz~ nw~gę, jak
się to dóbrze opłaca ziemia pod ogrody owocowe
użyta. Ogr6d jego obejmuje 2 i p6ł morgi, na tej
przestraeni, pr6cz 15 ul6w pszcz6ł ~z kt6rych intraty wcale nie obliczano, bo mi6d i wosk zur.yŁo
w domu), zna.jduje się 5 jabłoni, 3 gruszek i 185
śliwek węgierek, z tych ostatnich w r. b., pomimo powslechnego nieurodzaju owoc6w, zebrano 57
solówek śliwek, a że solówka., jak wiadomo, mieści 3 ćwierci, przypada więc na jedno drzewo blisko 8 garncy śliwek. Właściciel w miarę dojrzewauia owocu, sprzedawał go detalicznie, wywożąc
w dnie targowf' do mia.st najbliższych i biorąc za
garniec 15-20 kopiejek, otrzymał więc za same
śliwki jJrzeszło 2001'sr., prócz korzyści z jabłek,
gruszek. ogrodowizn i miodu, na domOWili potrzebę
(0) Kukurydza, koński ząb z\Vana, o ile nam wiadomo
przez bardzo wielu gospodarzy ,~ okolicy naszej uprawianą
była w r. b.; p. p. H. Ch>\ciliski z Zywocina i Dobiecki z j{{)lacinka znaczniejsze jej ilości zadoŁowali na z.imę. Mamy nadzieję że opisem otrzymanych rezultatów z ogólem rolników
podziel i ć się zechcą.

(Przyp. red.).

użytych, kt6rf'

w przybliżeniu szacując choćby tylkO'
dojdziemy, że morga ziemi pod drzewa
użyta,
przez samego łwłaściciela (rozumie się
niemca) starannie dozorowana, może przynieść przeszło 100 rs. rocznie. W sąsiedztwie tego wła~
ściciela. znfl.jduje się pięć sad6w, do innych miejscowych posiadaczy należących, z których ci żadn~j
prawie nie mieli intl'aty. Dla czego? Oto dla tej
prostej przyczyny, że sady te nie 8~ najeżycie od
kracl7.ieży zabezpieczone, drzewa swego czasu od robactwa i narost6w nieoczyszczane, a w latach poprzednich, gdy większy był urodzaj frukt6w, wypuszczano je w dzierżawę żydom, którzy więcej
szkody niż korzyści przynoszą, bo owoce niedojrzałe
zrywają, gałęzie drzew łamią i ogrodzenia niszczą.

na GO

1'81'.

Czy powr6cfł te czasy, kiedy ziemianie i duchowni nasi, dając dobry pl'zykład{ zachęcali do zakładania ogrodów i pasiek i sami je,uważając za
przyj emną rozl'ywk~, pielęgnowali? Nie wiemy, ale
to widzimy, że zaniedbanie tej gałęzi naszego
wiejskiego gospodarstwa, dziś tak się opłacającego,
jest jedną. więcej pl!zyc:lyn~ naszego materyjalnego
upadku, datuj!boego si~ od. owej nieszcześliwej epoki, w której powstały gorzelnie i propinacyj e, za
kt6remi uganialiśmy się z taką skwapliwościlli, a
na kt6rych wy szliś rtj Y, jak mówi przysłowie "jak
Zabloclci na mydle" - bo lud nasz, kt6ry wychowywał się prawie w naszych szynkach, gdzie wszystko trwonił i demoralizował się, nie ma za co
być wdzięcznym, a i my podobno z tego w~-cho
wania i propinacyj intratnych, gorżkie mamy
zyski. Zakładajmy więc po dawnemu ogrody,
pszczoły, stawy i t. p., a korzyści stąd bedlli pewniejsze.
Przychowek woł6w. Jak się to prawie powszechnie u n.as praktyk.uje, tylko zamożniejsi wła
ściciele wię~zych posiadłośći, poprawiają gdzie niegdzie gatunki bydła rogatego i to nie dla tego,
żeby og6ł z tego kcrzystał, ale najczęściej dla wła
snej predylekcyi, tak samo, jak niektórzy pGprawiają rasy koni ni.ekrajowych i nie tych mianowicie gatunk6w, kt6re naj użyteczniejsze bywają w gospodarstwie, jak np. fornalskie, ale wierzchowych, powozowych lub. wyścigowych. lecz opnśćmy wybryki takich pseudo-pank6w egoist6w, jakich na szczę
ście w kTaju jest niewielu; nam idzie o to obecnie,
dla czego fol"'arczne nasze obory średnich i drobnych posiadaczy ziemskich, jakich jest najwięcej,
wytępiając cielęta, zaniedbują hodowlę "ołów roboczych? Przychówek z kr6w pospolitych gatunk6w w takich gospodarstwach zwykle ogranicza się
do samych jał6wek, ciołki pozbywamy na rzeź, a

Radzićby coś na to potrzeba koniecznie, bo gdy
naszej polskiej Europie, jak mawia pani Kalasanone rakowate zarodki na wskroś nasz spółeczny
towa. gdy się ze swa, geograficzna, erudycyja, poorgauizm przenikna,-wtedy ani na.jbieglejsza finanpisać pragnie.
suwo-obyczajowa terapij a, ani nawet najzręcz
Gdybyż to jednak o te upadki i przedłużone ....
niejsze moralnc-ekonmiczne operacyje-nic nie pofizyjognomije tylko klimatyczne klęski winić było
można,-byłoby t,) jeszcze pół biedy,-ale to gorzej
mogą.
Pan Tadeusz, ów mój młody sa,siad sel'de:lzny,
daleko pono-że w wielu razach Mości Dobrodzieo którym w dawniejszych wspominałem listach,
ju owa niefortunna pogoda, owo złe powietrze i
gdy o ten przedmiot w poufnej pogawędzie potr,,niepomyślne konjunktury w na;; samych najgorliwcić nam przyjdzie, powiada po prostu: że krew zeszych sprzymierzeńców mają - i leoimy zawzięcie
psuta - tyle się do niej obcych llawciskało pierna oślep--aby przejrzeć jasno dopiero-gdy się rozwiastków,-że więc już nie o pnie nadpruchniałe,
bijemy-na bruku. Bolesne przebudzenie-najczę
ale o młodociane odrośle i gałązki troskać się naleściej- ponie wczasie.
ży i tu mieć na głównem b.aczenin, by one przynajGaribaldi reguluje Tyber i osusza pontyńskie
bagna:-p. pułkownik Żyliński tnie kanały w bło _mniej zdrowymi wyżywione soki - nie skarlały i
nie wyrodziły się do reszty.
tnej Pińsz(;zyzuiej-jedna i druga okolica, prócz wielu innych korzyści, zyskają na zdrowiu: czemu-to
A mówi to wszystko bez żółci Mości Dobrodzieju!
u nas kto Rię do podobnych, choć w innym kierun- Bo widziałem i dzieliłem jego rzetelne strapienie,
gdy one wrzody akcyzne nareszcie popękały zaku, robót nie weźmie, kiedy mimo, że na naszyrr.
moralnym poziomie nie widać niby blót wielkichtruta, woń rozle wając do koła-chocia.ż nikt z jego
zabójczJ. rnala1-yia coraz liczniejsze sprząta ofiary? blizki(',h ani pokrewnych tą zaraźliwą chorobą nie
by~ dotknięty. Widzę też niemniej żywy i głębo
To fatalnie zje.dliwe wrzodyakcyzne - to co i raz
jakiś paraliż wekslowy-to 7·nów tu i owdzie bezki tej zacnej duszy frasunek kiedy przyjda, 'wieści
krwistość kieszonkowa - i chroniczne bankructwa,
że ten lub ów zniknął bez śladu-zostawiaja,c po sosą aż nadto jasnymi 'dowodami, ile Mości Dobrodziebie .... fortunę w gruzach i imię splamione.
ju powietrze n na!> zatruło się jakiemiś panie bło
Zapomnijmy jednak na chwilę o tych smutnychtnymi wyziewy, które, wolimy przypusz0zać, że
mało smutnych a raczej ciężko bolesnych objawach,
nam złe wiatry zdaleka przynoszą, aniieli pogoo onych fl'ac7ttowych komedyjach, które w końcu na
dzić się z ta, myśl", by one z poczciwej naszej gleby
tragedyją wyrosiy, a wedle Lindego szalbierstwem
wydobywać się miały.
się zowia,;-o tych z pozoru modelowych zieciach czy

-8dorosłe, do robót gospodarskich potrzebne, nabywaSOWIcIe się opłaca. (**) Wartoby więc może zamy za drogie pieniąAZe. Pragnęlibyśmy, żeby nam
stanowić się na{l tem, jak i nad ur.yteczno§cill kukto rachunkowo dowiódł, co na tem zyskujemy,
kurydzy i sadownictwa; i dla tego na przedmioty tli, choć pobieżnie, zwracamy uwagę.
zwłaszcza w czasie, gdy zbyt często llojawiajlJlce się
S. P.
choroby i llpa0.ek bydła, czyni~ go coraz droźszem?
Krowa z gatunku pospolitego, daje nam po trzech
Z K,'osna.
latach j'edno cielę na tok przeciętnie, kt6re czy
Jeszcze w Nr. 18 "Tygodnia" nadmienionem byprzysadzamy, czy spJ;zeda,jemy, szacować można śre
ło o waznych projektach podjętych celem zaodnio rsr. 4, od takiej krowy płaci pachciarz za udój
patl'Lenia miasta waszego w wodę, oraz uwolnienia
średnio biorąc z praktyki kilku okolic, rs. 14,
(nie mówi się tu o gospodarstwach, bliższych miast go od szk6dliwych wyziewów Strawy. P6źniej podaliście główny zarys projektu p. Russockiego, co
większych! w których sprzedają nabiał od ręki, bez
do zaprowadzenia wodociąg6w. - Znając bliżej popośrednictwa pachtu i w których są gatunki krów
dobne roboty, nie mogę jak tylko przyklasnąć popoprawnęj rasy), krowa więc przynosi rocznie licz!lic
okrą.gło mniej więcej rs, 20.
Taka zwykłym spo- mysłowi i życzyć, by dla dobra miasta jak najsobem. ~ywiona krowa, zużywa się średnio w la- rychlej mógł być wykonany. Z drugim projektem
tach 10-ciu, \lie za~l'zęgając jej, jak się to prakty- t. j. z kanalizacyją Strawy trudniej jest trochę, chociaż i tu, Rie wątpie, że miasto, którego zarz!:!ld techkuje w wielu miejscach za graniclJI do robót, nie
niczny
składają tacy ludzie jak pp. Okoń, RusBocki,
można z niej liczyć żadi1ej więcej korzy~ci, pr6cz
.
Szpadkowski,
niepowinno się troskać o usunięcie
nawozu bardzo małśj wartości, bo tylko 5 miesię
złego,
a
pomyśleć
tylko o dostarczeuiu odpowiecy na oborze stoi. Po llpływie tych lat, bierzemy
dnich
fnnduszów,
jakich
wykonanie podobnych roza nią bez wypasu (bo taka znów ma oddzielną warbót
wymaga
..
Darmo
nic
zrobić się nie da ,-że zaś
tość) około rs. 18-20. Gdy tymczasem wół, któmoże
być
zrobionem
dobrze,
trwale, ze znajomościlll
rego także nie dłuzej nad 3 lata, zanim zaprzęga
rzeczy
i
kosztem
stósunkowo
niewielkim to o tem
my, być może żywić trzeba, użyty do jarzma, zaświadczą wymownie wszystkie roboty publiczne VI
rabia nam, C'l,y w pługu, czy w innej eięższej roboostatnich latach u was wykonane.
cie, dziennie okota ąO kop., gdybyśmy o!l'raniczyGdy idzie jednak o 1Isunięcie,szkodliwych wyziewów
li jego robotę tylk0 do 200 dni w roku, to nam
zarabia około 100 rB. rMznie, może być ozynny z rzeczki Strawy, w mieście rozchodz,,!!cych się-wy
kazać najprzód potrzeba, skąd pochodzą te wyziewy
przy dobrym utrzymaniu także przez lat najmniej
10, i jeszcze po upływir. tego czasu dostaniemy za przykre i szkodliwe. Rzeczka Strawa jak wiadomo,
prawie przez całe lato nie ma zupełnie wody pły
niego bez wypasu blisko dwa razy tyle, ile biel'7.enącej - sączy się tylko nieznacznie, a z kanałów
my za starą krowę; rzecz więc prosta, ze na wychow.,ywaniu woł6w, w st6sunku do krów, zysk jest miejskich i rynsztoków ulicznych spływają wylewy
pomyj i ni.eczystości przeróżnych. Te to dostawszy
oczywisty. (*)
Jak wiadomo, w okolicy Kielc, 13odzentyna, się do kanału, niezabierane dalej przez wodę bieChmi.elnika, Ohęcin i t. d., wi02cijanie wychowują Ż!licą (bo tej wody niema), gromadzą sie na dnie i
na chwastachtamżerosn~cych: osady takie psuj~ się
tak znaczną iloŚĆ wołów, że nimi, za pośrednic
twem jarmarków, pewną cz~ść kraju w 20-to i tworz!li właśnie to ostre, cuchnące i zaraźliwe pomilowym promieni.u, tMpatrują, biorąc za parę wietrze, które niczem ootąd nie daje się złagodzić.
od 90 do 120 rs., co jest najlepslym dowodem, że Jakkolwiek podający powyżej wspomniany artykuł
w odpowiednich miejscowościach h o d o wla wo ł6 w w Nr. 18 Tygodnia, wspomina, że "rzeczka Strawa
będzie, prze7. miejsca więcej zaludnione zakryta i
(') Że zbyt kosztowna bodowla, niektórycb szczególnie fas
na kanał zamieniona," to śmiem tu nadmienić, że
byu1a, nic oplaca si~..jeszcze w naszym kraju, na to mamy
podający ten artykuł, niedokładnie musi być poinbardzo liczne przykłady na poważnem doświadczeniu oparto,
formowany. Zakrycie cząstkolVe kanału, byłoby
Inna rzecz jest zupelnie z racyjonalną hodowlą miejscowych
tylko pr6źnym kosztem, a nie zapobiegłoby złym
gatunków. Co do przeważnego wychowywania jałówek, to ma
wyziewom. Kanał ten bowiem chociaż będzie z
ono źr6dlo wprost w zwiększonym ich pokupie, z powstaniem
wierzchu zakryty, to przecieź, gdy nieczystości z
ou 1864 r. mn6st\va osad drobnych-których krowa jest często
jedynym inwentarzem. Zarzucenie też, tak zwanych sprzęiaów zaciągowych Z6 zniesieniem pańszczyzny, przemiana i zakup, tańszych w owej epoce, koni do gospodarstw folwarcznych niemalo wplynęly na upadek hodowli ,volów.

synach, których jeszcze :Pismo święte marnotrawnymi nazwało; - i o wszystkich wreszcie tympodobnych chorobliwych symptomatach, które poczytywać raczej za sporadyczne wybuchy, niź 20:.1. zakorzenionej choroby oznaki pl'agnęlibyśmy szczerze:
-a przejdźmy Mości Dobl'odzieju do innej sprawy,
równie żywotnego znaczenia, z której jak się wywią,żemy, to jeszcze szeroko o tem ś. Augustyn
pisał.

Opowiem wam rzecz całą, od sa.mego jej zaczą,tku.
to po ostatniem polowaniu u p. Innocentego. Pogoda wówrzas wypadła fatalna-myśliwym
się nie powiodło i po wczesnym dość objedzie, od
którego puścić nie chciano, kilku z MS podążało ku
domowi. Na połowie drogi wypadała siedziba p.
Tadeusza, 'któreg'o, jako rekonwalescenta po dość dłu
giej słabości, odwiedzić naieżało: Zajeżdżamy tedy
Mości Dobrodzieju, chociaż p. Kalasanty silnie przeciw temu oponowa.ł, utrzymując, że choremu przy·
czynimy kłopotu, a w rzeczy myślą,c o tem, te
wieczór nie ochybnie stracony, bo u młodego sąsia
da. francuzkich obrazków ani na lekarstwo nie zna.jdzie .Gospodarz za to był nam rad nip.zmiernie _. i serdecznie za pamięć dziękował.
Zastaliśmy go nad ksiązk/ł i gazetami jllk zwy·
kle.-Po skromnym posiłku, na który Kalasanty
znaczą,oo ukradkiem pomrukiwał, gdy już pr2<emaszerowaliśmy wzdłuż i wpoprzek Bośnij~, Hercogowinę i inDe krainy naddunajskie,-kiedy, po
Było

(") Jeslto owa rasa ś'Więtokrzyzka, którą wytworzyly miejscowe warun.ki (pastwiska w górzystych i leśnych okolicach)
a którą tak zalecalo w swoim czasie b. Towarzystwo Rolnicze.
(Przyp. red.).
żwawej dyspucie, przyznaliśmy palmę
zręczności żelaznemu księciu po

dyplomatyczraz setny zapewne,-nie zapomniawszy mimo to, ani o hiszpall.skim pretendencie, ani o pokusach amerykańskich
przyłą,czenia wyspy Kuby, słowem, kiedy upl'awiliśmy jak należy wielką polityk~ i wykroili nową postać świat,a paranjalnymi DOżyczami: p. Tadeusz,
który do tych głębokich rozpraw naszych mf:żów
stanu nie mięszał się prawie, gdy sapiący z oraiOI··
skiego ferworu, ułagodzeni na chwilę spoczęli i
rozmyślali zapewne czy dobrze będzie światu w
przykrojonej dlań szacie,-skorzystał był z pory i
wcale z innej beczki Mości Dobrodzieju nas zallej

gadną,ł,

mówią,c:-

- .A. co panowie o nowej reformie sądowej wnosicie-czy nie byłoby właściwem zawczasu pomyśleć, by wybory sędziów i ławników powołarły ludzi pod kaid)'m względem g'odnych zaufania OgÓhl?
Niepodobna mi jest skreślić wyrazu fizyjognomij
szanownych panów braci na to pytanie gospodarza,
potrzeba by mlćć bowiem ołówek Kostrzewskiego;
niepodobna mi też Mości Dobrodzieju, i słownie uchwycić tego gradu wykrzykników, zarzutów, zdań
pro i contm, zdrowych i od siedmiu boleści, jakie
posypały si~ jak z l'~kawa.
Próżno p. Tadeusz. usiłował gawędę do jakiegoś
ładu doprowadzk l\\n rwał na prawo,-tamten na
lewo, - trzeci znów w miejscu stawał dęba i ani
kroku naprzód posuną.ć się nie }lozwalał, Przycichała wprawdzie wrzawa na ehwilę, gdy gospodarz

dom6w i ulic, będą doń spływa6 przez konieczne,
w tym celu pozostawiane otwory, to fl.ast~pi tylko
ta różnica, że jeśli dotąd złe wyziewy z rzeczki
Strawy, cząstkowo z całej powierzchni kanału, cią
gle się ulatniając, słabo zarażały powietrze: - to
gdy kanał proponowltnY będzie zakryty, nieczystości osiadłe na dnie, będą się jeszcze dłużej psuły i
będzie się tworzyło jeszcze więcej gazów, które pozostawionymi otworami dla spływu nieczystośc, w
I
kanał, tęm silniej będą się wydobywać i uC7.y nil\
w pobliżu daleko niezdrowsza i zjadliwsze powietrze, niżeli obecnie, nawet przy cząstkowem, woluem ulatnianiu. Gdy zaś wiatr zawieje od strony
wylotu kanału, wówczas wyziewy zwrócą się na
miasto i silniej jeszcze uczuć się dadzą. Inaczej się
rzecz ma, gdy jest urządzona kanalizacyj a całego
miasta, pl'zyczem nieczystości spływające do kanałów zakrytych, są zabierane przez wszystką wodę
deszczową, chociaż i tam, przy małym spadku,
pozostają cuchnące osady i wylotami z kanałów
mocno zatruwają powietrze, jak to ma np. miejsce w
Warszawie na Krakowskiem Przedmieściu i rogu
Trębackiej, na ulicy Królewskiej, na rogu nlic
WareckiPj i Nowego Świala i t. p., to jest wszę
dzie tam, gdzie wychodzą otwory z kanału podziemnego do przyjmowania woc1y z rynsztoków - przy
kt5rych to miejlicach, szczególniej w ciepłej porze,
z wielką nieprzyjemnością przechodzić trzeba.
Bardzo więc wątpię, ażeby u was projektowano pokrycie rzeczki Strawy, gdy wody wcale
nie ma, osobliwie wśród lata. Są inne środki, aby
zapobiedz szkodliwym wyziewom, z rzeczki Strawy
pocbodzącym, kt6re zapewnie zdolni technicy wskażą - ja zaś, je~eli to z pobłażaniem przyjętem bę
dzie, wpóźniejszych numerach Tygodnia myśl moj:t,
co do powyższegoprojektu, przedstawić mogę. (*)
J. Sokulski.

Z Kalisza.
Ostatni~ zMlkle liście, pod zimnem Boreasza.
tchnieniem, opadły z drzew na. ziemię, ołowia
ne chmury ciemnym całunem zawisly nad smutną, odartą z wiosennych wdzięków na.turą, której zimne fale Prosny, cichym swoim szmerem
śpiewają bymn pogrzebowy. Smutno, martwo na.
okól, czasami tylko sJ'onko przedrze się przez
ciomne opony chmur i rzuci na smutne pola i
szkielety drzew, jasny swój promień, jakby tulącej się do snu zimowego ziemi, przesyłało z nieba ostatni swój uścisk po~egnania. Z obumiera.(0) "Tydzień" jak naj chętniej ją pomieści.
odczytywał to us~ępy z pracy p. A. Suligowskiego
z "Niwy," - to rzetelne wnioski p. .A.. Makowieoltiego w n Tygodniku Ilustrowanym" i p. Z. Glogera.
w ~Gazecie Warszawskiej" zamieszczone lub posił
kował się objaśnieniami pr. W. Miklaszewskiego
z "Gazety Sl.\dowej"-ale przycichała jeno dla tego,
by potem Mości Dobrodzieju llowym, bezładnym
wybuchem zawrzeć na nowo.
Dziwić się temu niema i co tak dalece, bo trudno
wymagać, by ludzie przywykli jak orły pod niezmierzonym bujać horyzontem,-by ludzie, którzy
tylko co wypędzili Turków z Europy i światu całemu nową skroili kapotę;-mogli naraz nie tłuc
sobie skrzydeł o pułap własnych iutetesów-i nad
wielką-przełożyć małą,-gminną politykę.

Mówią, że przysłowie "bliższa koszula ciała Xliż
kaftan" jest naszem, mnie się zaś widzi lIIoŚ<ii Dobrodzieju, że io bajka. wierutna, skoro my zawsze
pl'zedewszystkiem 0 kaftanie, a nierzadko i cudzym,
troskliwie pamiętamy, gdy tymczasem koszula
rwie si~ w kawały.
:Przy po~egnaniu ktoś zakonkludował nareszcie,
że sprawa wyborów gminnych jest nader doniosłe
go znaczenia i że należy w niej żywy wziąć współ
udział ..... Czy jednak tak będzie?-Bóg to wieręczyć 1YIo&ci Dobl'odzieju nie mogę,-termin daleki -zapomnieć-ba, i zaSIlać bartlzo łatwo.
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stopniowo natui'~ i długimi zimowymi wieczorami-i życit: naszych mieszkańców rozstrzelone poprzednio wi~cej na zewnątrz, skupiać się
coraz bardzi~j poczyna pomiędzy ścianami domów, przy blasku kominkowego ogniska. Starsze grono m~zow, kolegijalnie rozstrzyga przy
zielonym stoliku zawiło&ci wistowej-dziewice o
mad rem oku i złotych warkoozach, dumają o
bliskim karnawale, walcach, galopadzie z jasnymi aniolami, o jedwabistym czarnym wąsiku,
którym tylko długie paletoty po pięty, naksztaU
i podobi.?ństwo szlafroków skrajane, ukrywają t~
ezowe ich skrzydełka. Tymczasem 1aś, jako przednia straż karnawałowych uciech, rozp.oez~ly si~
tu l owdzie tygodniowe wieczorki, przedstawiając adeptom ich IDa.tcryjalnej i morn.lnej natury
przyjemności. Do pierwszych należy bezsprzecznie gorąca polędwica z garniturem i .~ piwo wiedeńskie; do ' drugich towarzyska ror.mowa o
miJości blizniego,-bezkrwawa egzekucyja Szopena, Liszt'a, lub coś innego w podobnymże rodzaju. Dopełnieniem wreszcie przyjemności dłu
gich jesiennych wiec;:orów, jest teatr p. Łuby,
goszczący w naszych murach od pewnego już
czasu, kt6ly jednak nie cieszy się powodzenierr.\, ~hoć na uznaBie i poparcie, tak grą al'tystów, pomięd~y którymi ]it7.Y kilka zdoI n) ch
i wyrobionych osób, jako tIŚŻ doborem dzieł wystawianych, zewszechmiar zasługuje.
Jakie okoliczności złożyły się na niepowodzenie i pustki, które z każdem prawie widowiskiem, coraz to straszniejsr.e się czynią; doprawdy, że trudno dać odpowiedź. Jedni upatrują w
tern wp?yw klęsk wszelkiego rodzaju, w które
rok ten tak był dla nas obfitym, inni znów winujq dyrekcyją o zbyt poważny kierunek i wzdychają: skrycie za Tekslem, który wjeżdżając ongi
w lUury naszego grodu, do wozu swego, któremu losy swoje powierzyl, zaprzągł Offenbach'a z
Lecoeque'iem, dawszy im za woźnicę "Ralfa Rozbójnika," Słodkie to były czasy dla sceny i dla
kasy. W każdym razie, chociaż z przykrością,
obwinić tu musimy Kalisz o pewną dozę niewdzi~czności.
Pan Łuba, pragnąc zaskarbić sobie względy jego mieszkańców, w pierwszych Zt~
raz chwilach swego pobytu, urządził spektakl na
niezamożnych uczniów miejscowego gimnazy.]um,
cały czysty dochód przeznaczając na ich wyłącz
ną korzyść. Teatr był przepełniony - dzi~ków i
pochwał bez miary, a gdy następnego zaraz dnia
dał widowisko na swóJ w~f\,sny dochód, zabrakło
mu pewnej kwoty do o~łacenia kosztów przedstawienia. Podobny zupełnie wypadek miał miejsce z koncertem pani Jakowickiej. Gdy artystka
ta śpiewała na dochód ko~cioła Ś. JÓ2.efa-powodzenie było świetne,--na drugim zaś koncercie,
urządzonym na jej własną korzyść, t:.tk malo zebrało się osób, że pani Jakowick!\ w pierwszej
chwili nie chciała wystąpić na estradę . . Na ZI1tarcil:l jHdnak tego nieprzyjemnego wrażenia, ofiarowano jej przepysznie oprawne album z widokami Kalisza, i.. .. proszono ją, aby przyjechała znów na wiosnę dać koncert na dochód osad
rolnych. To są fakty, wyprowadzenie zaś wniosków, wam pozostawiam sz. czytelnicy.
Pozostawiając też obecnie na stronie piękno i za·
bawy, wspomnieć tu winienem o Noworoczniku
kaliskim na rok 1876, wydanym pod kierunkiem pp. Edmunda ldzikowskiego i Alfonsa Par<:zewskiego, obejmującym w sobie przeważnie
:praee miejscowych literatów . .Młode to wydawnictw'O, -bo dmgi rok dopiero liczące swego istnienia, tak "Opracowaniem treści, jakoteż i doborem artykułów, () wiele wyżej stanęło od poprze·
dnika swego z ,roku zeszłego, a zarazem zaszczy-

tnie ~wiadczy o usiłowaniach jego kierowników,
kt6rzy w szczupłych dość ramach, zdołali zgromadzić to wSAlJstko, co tylko użytecznem i przyjemnem być możl:l dla wyżój nawet ukształco
Księgarnia
nych czytelników. Na bliższ~ uwag~ i uznanie
zasługują pomieszczone w noworoczniku tym pra(!.(!Q)rn~fllU)a ~r.a®[!)~~~
ce p. Chodyńskiego, niezmordowanego badacza
prz(!szlości naszego mil\sta., oraz p. A. Parczeww PetI'okowłe.
skiego, zdolnego pracownika na polu historycz~rzyjmuje prenumeratę na wszystkie pisma pe.
nem.
1'!J{odyczne i !(az~ty codzienne oraz dzida d?'ogą przedpłaty w krajU l za graniclł wychodzące. Posiada
Równocześnie z pojawieniem się tej książki,
nastl!pil fakt niemalej doniosłości w żyeiu umy- .wyborowy asortyment ksiąuk różno1'od"ej treści i
t ,,!łUz!Jcznyclt, starannie pomnażany ukazujące
slowem naszego miasta, to jest zrzeczenie się
mI SIę w ha.ndlu księgarskim nowościami, atlasy.
p. JulijIlona. Miłko,"skiego kierownictwa "Kalisza- mappy ge~graficz'Tle, globusy różnej wielkości i ceny,
ninem" i przejście redakcyi tego orga.nu w rlJce wzory kahgraficzne i r.!jsunkowe i wllzelkie inne artypp. Teodora ~ssego i Kazimierza Witkowskiego, kuły w zakres księgarstwa wchodzlłce.
Artyku~y w miejscu nuznajdujqce s~ księgarnia
ludzi pral.ly · i nauki, a za.razelll cieszących się
ogólnym szacunkiem i sympatj"ją mieszkańców. na żądame W krótkim czasie dostarcza. Zamówienia
Ze zmianą kierownictwa, zdaje się, że obe{'nie zamiejscowe bezwłocznie załatwia.
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jaśniejsza gwiazda zabłyśnie dla "Kaliszanina. "
Jest bowiem nadzieja, że większość inteligencyi, ~ Do sprzedania, salopa atlasowa z kołnierzem
tumakowym wyborowymi lisami podbita marozdzielonej dotychczas nieporozumieniami z po- ło używana
za 100 rs.
.
przednim redaktorem, a skutkit>m tego trzymaPW8ZCZ szopami podbity za fS. 75. Palto wojskojącej się zdala od wszelkiego współpracownictwa;
we ba.rankami obłożone za. rs. 30. - Stolik do kart
za rs. 7, 50 kop. Suknia baretowa wieczorowa za H)
dziś, ściślejszymi węzłami zjednoczy się z t.ym
organem, który przez to zespolenie sił, ku je- rs. Suknia jedwab~a jasna za 30 rs. Zega?' bij~cy
dnemu celowi będzie mógł korzystniej oddziały k wandranse i godziny za 15 rs.; widzieć można od
g.?dziny 12 do 2 w południe u właściciela domu
wać na opiniją i nie uciekając się do przedru.Ni 42 wprost W. Spana, gdzie takż~ wiadomość o
ków, w Ilzerszym zakresie podnosić kwpstyje i domu do sprzedania czyniącym 10% dochodu.
interesy, obchodzące miasto i całą prowincyją, a
(2-1)
co obłlcnie, przy ma.łej liczbie współpracowników,
W przeszł~ niedzielę zgubioną została
pomimo zacnych chęci p. Milkowskiego, było
~D
k.u,.tka do nabożeństwa pod tytułem "Bóg
prawie niemożebnem.
,
:;:: Najwyższe Dobro." Łaskawy znalazca
W Kaliszu, jak w każdem większem mieście,
l'ac:r:y tą.kowlł zwrócić do mieszkania w
posiadaiącem nadto w murach swych liczne zasolnym magazynie, za. nagrodą jeżeli takowej żllldaó
będzie.
kłady przemysłowe, znajduje się takie znaczna
liczbt~
rzemitl&lników i biednego proletaryjatu.
Pomijając z,tŚ iune, a wielostronne de, t 'apiące
tych ludzi, jedną a może najujemniejszą stroną
pracowitego ich życia i naj niekorzystniej wplywa.iąc~ na ogólny stan sanitarny miasta, są czę
ste i ciężkie choroby, którym przy szczupłych
zasobach maLeryjalnych, z trudnością przychodzi
stawić nieraz ezo~o.
Cierpienia te, niesUumione
w samym ~arodzie, odbierając w nast~pstwie rzemieślnikowi możność zarobkowania, jego samego
wraz z rodziną w najWIększą często nędzę wtrą
cają. Stan ten opJ·akany. zwrócil na siebie uwaIł:ę jt'dnego z nnszych doktorów,
p. Franciszka
ClIL!ezyńskiego,
który przejęty szlachetną myślą
ulnt\\"ienillo klabie tej możności znalezienia pomocy lt'karskiej, powziął zamiar '0 tworzenia , na
wzór istniejącej już w Warszawie,
lecznicy
dla biednych rzemieślników, Zamiar ten chwalebny, W tych dniach wprowadzH już W -wykonanie i we Wtasnem mieszkaniu otworzył
"Lecznicę dla chorych przychodnich niezamożuych, "
w której za opłatą kop. 15 od osoby,
codziennie w pewnie oznaczony(~h godzinach udzieht porady przy pomocy d-m Raczyńskiego.
'remuż także doktorowi (Czajczyńskiemu) miasto
nasze zawdzięcza od dziesięciu miesięcy jui egzystujące "Stowarzyszeni l pomocy lekarskiej,"
liczące obecnie około 200 członk6w, a założone
z myślą uprzystępnienia pomocy lekarskiej klasifl
nrzędników i ich rodzinow.
Każdy z członków
wchodz'lCY do pomienionego stowarzyszenia, opłaca
miesięcznie pewien stale o~maczony procent (2\) od dochodu, a w raz:e choroby ma
zapewnione leczenie siebie i rodziny swej bez
oddzielnej za to opłaty i bez względu na ilość
konsultacyj.
A. M. .TQwomicki.
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