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Co cyfry te' znaczyć mają?-zapytacie za.pewne
Rozpatrując te cyfry,
trudno jest przypusclC,
szanowni czytelnicy. Pośpieszamy wam od 'powi e- by rzeźnicy miast innych z jakichś filantropijdziM: że oznaczają one wysokość daniny, którą nych pobudek po niższej sprzedawali cenie; tem
ogól mieszkańców naszego miasta składa na więcej, że, o ile nanl wiadom{} z "Kuryjera Lurzecz kilkunastu jednostek _. albo inaczej, wyso- belskiego" "Gazety Kieleckiej" i "Kaliszanina,"
kość nadpłaty na cenie spożywanego u nas mi~
ludność każdego z tych miast ceny mięsa, o tyle
sa, wnoszonej
CZęSClOWO przez publiczność, a
niższe od praktykowanych u nas, uważll za nieprzedstawiającej nadmier.aą korzyść panów rzeodpowiednie jeszcze do obecnych cen wszelkiego
źników.
rodzaju i gatunku bydia, tak ogólnie w całym
kraju nizkich z powodu powszechnego niedostatku
Nazywając ją nadmierną, nie powodujemy
się bezza.sadnem często wymaganiem,
które żą paszy.-Ślad owego niezadowolenia mieszkańców
miast, uwzględnianego przez miejscowe tameczne
dałoby strat lub bezinteresownego oddawania uwładze, widzieć si~ daje w stopniowem zniżaniu
sług
ogółowi przez ludzi trudni~cych się rzetaks na. mięso, jak równie i w przedsiębraniu
zią; QW8Zem,
nie z;ą{Jvmiulłmy O tem bynajinnych
środków, dążąr.ych do zaspakajania potrzeb
mniej, że każda praca wynagrodzoną być winna, że każdy włotony w przedsiębiorstwo jakie ogółu bez zbytniego wyzyskiwania przez fachokapitał,
powinien przynosić wlaścicielowi zysk wych przemysłowców. Takim, między innymi,
pewien: -pragn~libyśmy jednak i pragniemy, by środkiem, jest ogłoszenie w Kielcach tak :o,wanej
wynagrodzenie to nie miało miejllca z krzywdą wolnicy (Gazeta Kielecka J'f! 92), co spowododrugiej strony, - by zysk po za słuszne nie prze- walo, że mięso przybywający z okolic rzeźnicy
sprzedają funt po 6. wyraźnie sześć kopiejpk:kraczał granice.
a chociaż, jf1.k słusznie mówi Gazeta Kielecka,
Twierdzllnie zaś nasze, że cena mięsa, to jest za tę cenę niemożna spodziewać si~ doborowewynagrodzenie za pracę i kapitał obrotowy pp. go mięsa, ludność jednak uboższa i tak wiele
rzeźników, jest za wysokie, opieramy na nastę
zyskah, mogąc zaopatrywać si~ w posilne poży
lJujących zasadach:
wienie za przystępniejszą cenę.
1) że z wyjątkiem Wa.rszawy, cena mięsa u
Środek powyższy wolnego targu ośmielamy się
na~ jest wyższą, niż w innych miastach króleprzypuszczać, ie i u nas z korzyścią dla mieszstwa;
kańców mógłby być zastósowanym. Taksa jest
2) że nie ma.my słusznego powodu przypu- dawnym hamulaeru ekonomicznym, który uznawano za konieczny dla ochrony ogółu ludności
szczać, by miasto nasze w ja.kiemś wyjątkowem
od
zbytecznych wymagań producentów, uważając
znajdowało się położeniu, tak pod względem na·
go
zarazem jako protekcyjną osłonę przeciw kongromadzonej w niem ludności, jak równie i co
kurencyjnym
zabiegom, za szkodliwe niekiedy
do kOIP.unikacyj, któremi z resztą kraju jest popodówczas
uważanym;-ekonomiści
jednak nowłączone;
szej epoki zwątpili o doniosłości pożytku taks, wo3) że nie możemy wreszcie na chwilę nawet bec wyrobienia się zupełnie odmiennych warunr,osądzać pp. rzeźników tutejs7.ych, ani o brak
ków wymia.ny, oraz zniesienia wielu wyłączeń,
pl'zedsiębiorczej zaradności, ani o niedostatek ka- I przywilejów, zabronień i t. p. urządzeń spółecz
pitał6w, w liczbie ich bowiem wid~imy porsia- . nych;-i stąd, zalecany przez nkh kierunek woldaczów wcale okazałych posesyj miejskich; przy- no-handlowy przeważać począł w wewnętrznych
lJuszczenie więc nasze stanowiłoby ujmę ich i mi~dzy-narodowych stósunkach.
zdolnościom przemysłowym
i nie byłoby zgoNie wdając się w zasadni~ roztrząsanie kodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
nieczności lub szkodliwego wpływu taks wogóle,
Streszczone znów powyMj zasady, wypłynęły twierdzić nam wolno, przechodząc wprost do
same przez się z zestawienia licznych danych, praktycznego zastósowania, że urząd&enie jawnej,
których logika, jak wiadomo, jest nieubłaganą.
pod dozorem władz włl1ściwych, sprzedaży mięsa
I tak, przy porównaniu cen mi~sa różnych przez rzeźników okolicznych wiosek i miasteczek
miast kraju, nie możemy nie oddać naszemu, w~ynęłoby bezwątpionia na zniżenie cen mięsa,
pod tym względem, pierwszeństwa, najdrozćj
bowiem za mięso placimy, jak nas o tem prze(.) Wedltlg cen podanych w Nr. 47 Petrokowskich Gubernskich Wiedomosti-które z dniem 6 b. m. obniżono o 1
konywają otrzymane, równoczesne wykazy, z któkop~eJkę na wołowinie i o ~. kopiejki na mięsio baraniem co
rych widzimy, że płacono -za funt:
zbiorowl\ cenę obniża do 35l kopiejek.
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miejscowe i z okolie. -- Korespondencyje Tygodnia:
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dotąd tak wysokich, i jak to wspomnieliśmy j11ż
poprzednio, tak nieodpowiednich do cen bydła i
mięsa w naszej okolicy.
Jeżeli bowiem rzeźnicy wiejscy i małomiastecz
kowi mogą sprzedawae o trzy i d'Wz'e kopiejki
na funcie taniej bez straty dla siebie, wnosić
I można, że z rozszerzeniem się zakresu ich przemysłu, przez przywóz mięsa do naszego miastanie potrzebowaliby poe1nosić ceny, po jakiej dotąd
sprzedają,
zyskując na ilości wyprzedawanego
produktu. Że mięso przywożone może być trochę gorszego gatunku zaprzeczać nie b~dziemy,
stósując wszakże ten zarzut tylko do mięsa bydlęcego i to jedynie w pewnej części zaledwie,
bo i w miejskich jatkach sprzedaje się mięso
krowie, a wolowe nie wszystko też pochodzi
z wołów stepowych, opasy zaś z obór przy gorzelniach okolicznych zakupywać potrafią równie
łatwo tak miejscy jak wiejscy rzeźnicy.
Inne
gatunki mięsa nie mog,} nawet tym częściowym
podlegać zarzutom, bo cielęta, barany i wieprze,
w mieście lIa rzeź używant_', tylko z okolicy pochodzą -i w nicb, a nawet i w bydlęcem mięsie,
brak fachowej umiejętności rozebrania i rąbania
lub krajania na częśei główną różnicę stanowi,tak znaczną i uderzającą, jaka zarówno znów dostrzegać się daje w obejściu się z mięsem rzeźni
ków warszawskich i rzeźników innych miast
większych na prowincyi.
Podnosząc też kwestyją drożyzny mięsa nie możemy mieć na względzie wybredniejszych konsumentów, dla których delikatniejszy gatunek i ponętniejsza powierzchowność
wiele stanowi!):, bo
dla takich z drugiej strony nie stanowi wiele
trochę wyższa cena; -przemawialLY zaś głównie
w interesie tej, znaczniejszej daleko liczby mieszkańców, której ciężko przychodzi za pierwsze i
konieczne życia potrzeby płacić za drogo. Przytoczone powyżej cyfry i okoliczności, sądzimy, że
dostatecznie usprawiedliwiają nasze w tym przedmiocie przemówienie, by je uwydatnić położyli
śmy na początku liczby, jako D.ajwymowniej i
,lajtreściwiej przedsta.wiające rzecz całą. Nic nieznacząca pozornie różnica kopiejki lub dwóch na
funcie, wzięta na ogóle konsumcyi, do znacznych
cyfr wzrasta.-Miasto nasze spotrzehowa.fo w ostatnich 12 miesiącaeh 2194 sztuc wołów,-666
krów, 4724 cieląt, 2763 skopów i owiec, - i
2322 sztuk trzody chlewnpj-ugólna pl'awdopodobna waga tych zwierząt dostar..:zyła mięsa: wolowego i krowiego 1287000 fnntów,-cielęeiny
188960 funtów,-skopowiny 114520 funtów,wieprzowiny 348300 funtów-różnica Z!l.Ś ceny
dotąd przez tutejszych mieszkańców za miftso pła.
conej, od ceny praktykowanej w okolicy lub w
innych miastach (kop. 3 i 2 na funcie) daje
cyfry, które położyliśmy na. wstępie.
W obliczeniu tem mięso wief'rzowe licty1iśmy
tylko podług taksy (kop. 10 funt) chociaż rzeczywiście wypada ono mieszkańcom w znacznej
części o bardzo wiele drożej, bo po kop. 30 i 40
za. tunt, w postaci różnych spożywanych wyro-
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bów,-niewymagających ~nów ani przypraw kosz-

jakich przyrządów,
mogących uspra.wiedliwiać tak wysoką ich cenę
lub kształt tak mały.
townych

ani szczególnycL

Gdy już o drożyznie

mówimy nie odrzeczy
może będzie wspomnieć i o drugim artykule codziennej żywności o naszym chlebie powszednim, który dla niejednego i wyłączn e m nieraz
bywa pożywieniem-jest zaś o ł kopiejki droższy
na. fllncie u nas niż w innych miastach . 'fe pól
kopiejki-ten marny grosz policzony, pnypuśćmy
na 16000 f'mtach spożywanego na dobę chleba
daje 80 rs. przewyżki dziennie, 2400 rs. co miesiąc, - 29200 rubli po upJ'ywie roku; -wyda~'a
nych w znacznej części przez ludność z pracy
rąk żyjącą, dla której chleb podstawę pożywienia
stanowi. Nie mamy dokładnie oznaczonej ilości
wypiekanego u nas chleba, rachunek nasz wszakże, jak z pewnych wskazówek wnosić możemy, o
wiele rzeczywistej wadze wypieku nie dorównywa, znaczna bowiem ilość chleba zakupywaną
bywa przez okolicznych wŁościan luL wywożona
do poblizkich karczem i szynków, ciążąe tem samem także na najmniej zamożnych.
Nie wątpimy, że i na Le t kopiejki mogłaby
się znaleźć skuteczna rada.

K. B.

WIADOMOŚQ MIEJSCOWE I ZOKOLIC.
= D. 8 b. m. jako w uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. przypadał odpust w kościfJ
łach farnym i po·bernardyńskim,-w tym ostatnim
obchodzony bywa z oktawą .
ry'. = Dnia 5 grudnia, obrRz przedstawiający mfJczeństwo ś. Jakuba, nowo wstawiony w wielki oł
tarz kościoła farnego, został uroszyście poświę
cony.
(Nadesłane) Księża parafijalni piotrkows!'y skła
daja, Sz. Paniom, udział w tem mającym, podzię
kowanie za ofiarowany dywan; - pragnąc zaś je
wyrazić przez błag(dne modły na intencyją Sz.
ofiarodawczyń, odprawili w d. 9 b. m. o god. 10·ej
uno w kościele farnym stósownB nabo~eJistwo,
o czem niniejsz&m zawiadamiają.
= W dnie niedzielne, 28 listopada i 5 grudnia, jak zwykle, amatorzy pod dyrekcyją p. Go-

(ZDARZENIE PRAWDZIWE).

Do redakcyi jednego z dzienników francuzkich
przybyła młoda kobieta, ubrana skromnie lecz z
gustem. Wszedłszy do sali, spytała się o redaktora, a kiedy wprowadzona"została do gabinetu, cdezwała się w te słowa:
- Zapewne pan mifJ nie zna, jakkolwiek sły
szał już o mojej osobie, ze sprawy, jaka w swym
czasie stała się dość głośną. Nazywam się Merci.
Redaktor z ciekawości", przyglądał się młodej
kobiecie. Wyglądała pięknie, choć nadzwyczajna
bladość oblicza, wskazywała przebyte cierpienia,
lecz za to wyraziste spojrzenie, tryskające z ciemnego oka. piękną ocienionego brewką, świadczy
ło o wielkiej energii i niezłomnej woli.

Co pani rozkaże?- odezwał się redaktor, pojej krzesło.
- Zamieszczasz pan w swojem piśmie dramaty
Paryża. Otóż, przyszłam opowiedzieć panu dramat
mojego życia i prosić o radę.
- Słucham panią.
:Przybyła, spuściwszy oczy, jak gdyby skupiała
swe siły, po chwili milczenia, drża,cym od wzt'Uszenia ,~łosem, zaczęła opowiadać ubiegłą swą prze-

dając

szłosc:

Zapewne pamiętasz pan, jak rok temu, sądzo
no sprawę pani Merci o wiarołomstwo, i osądzono
j, na kilko-miesięczne więzienie. Imię tylko jej ko-

leńskiego ,

"'...

.-

śpiewali podczas sumy w kościele popijarskim. Pan Ejnszporn, artysta opery prowincyjonalnej, brał udział w tych śpiewacll, wykonywając 28 l stopada śpiew Moniuszki ., W ci'i)żkiej
niedoli," a 5 grudnia "O w,ladco świata" Moniuszki i "Głos duszy" Adam'a. Głos dźwięczny,
czysty i siluy tego artysty,. nadający się b1trdzo
do poważnej melodyi, w pięknych i wzniosłych
tych śpiewach, uroc'l:o rozlegał sią w świą.tyni
pańskiej.

Na prywatnpm znów zebraniu, w domu prawdziwych miłośników j muzyki, obecni zachwycali
się pi'i)kuym śpiewem p. Patiuszenki. Utalentowany ten ar'tysta, obdarzony silnym a mile d~wię
cznym organem głosu, wykonał owego wieczoru
z wielkiem zadowoleniem słuchaczów, między innemi i aryją A.lfonsa z opery "Lukrecyja. "
= Do restauracyi i ozdobienia kościoła farnego
wiele bardzo przyczyniało się osób: - jellni pieniężnym, często znacznym nawet datkiem, - inni
ofiarą własnej l)racy i trudu. Między innymi np.
mularze po kilkanaś cie dni Pl'acowali bez wynagrodzenia; p. Oszmanowicz przy nader nmiarkowanej cenie robót malarskich, jakie w ykonywał, "ła
snym jeszcze kosztem całą kaplic ę Pana Jezusa
olejno odmalował; dobrowolnie te~ po odczyszczano
i odświeżono niektóre sprzęty ko ~ cielne, -pomnożono i wzbogacono aparaty, bieliznę i przyl1ory.
Pomi ę dzy tymi ostatnimi naj koszto \miejsz1ll
ofiarę stanowir, clyw1Jl przez pob ożne parafijanki
tutejsze zrobiony. 1\Iy~l wykonania tej zbiorowej
pracy, powzięta je~zcze w rokn 1873 w domu p. p.
CieszkoIVskich, zyska ła uznanie w różnych kółkach
tutejszego towarzyst\Va, tak że wobec wspólnej ofiary znikły zwyczajne powszednie w yróżnienia. Dla
ułatwienia i. ujednostajnienia materyjału w (bborowym gatunku sprowadzono desenie włóczki i kanwę ze składu p. Zandersa z Warszawy, -chętne zaś
pracownice zgłaszając się po te materyjaly oświad
czyły, że po obliczeniu ogólnych wydatków każda
powróci koszt, jaki wypadnio na część przez nią
zrobioną·
~ Obecnie
czoną przez

zbiorowa ta praca ost atecznie wykoń
podszycie odpowiednie została i bardzo
okazale się przedstawia. Na czarnem tle 44 bvadratów obejmujących rozmaite bukiety otoczone
arabeskami i rozsianemi na niebieskiem znów tle
gwiazdami- całość zaś otacza wokoło szlak łokieć
przeszło szeroki wedle nader gustownego rysunku
wykonany i stósownym brzegiem objęty. . W spaniały ten kobierzec, w swoim rodzaju, przewyższa
jący dywany posiadane przez świątynie warszaw-

chanka dotychczas pozostało w tajomnicy. Otóż jak
się to stało. Będa,c sierotą, miesz Jrałam przy dalekiej krewnej, która wyswatała mię za człowieka
niemłodeg'o, ale bogatego. Kiedym go pierwilzy raz
zobaczyła, dziwne uczynił na mnie wrażenie; spostrzegłam od razu, iż nie tylko, że nie będę wstanie
go kochać, ale nawet trudno by mi było przyzwyczaić się do niego. Mieszkać z nim razem zdawało
mi się niepodobieństwem, mimo tego, iż był bardzo
dobrym człowiekiem. :Pewnego więc razu, kiedy byliśmy sami, oświadczyłam mu stanowczo, ażeby zanie chał swojego zamiaru starania się o moją. rękę; lecz jak zwykle odpowiedział uprzejmie: "Ja
panią kocham a przytem krewna pani nie chciałaby dać wiary, iż dobrowolnie usta,piłem z placu.
Pani sierota, bez majątku - ja mam zaś znaczny,
starać się więc będę, aby pani nie zbywało l1a niczem,
spełnię wszelkie rozkav.y, i tak z czasem, przez sa·
ma, już wdzięczność, zdołasz mię pani pokorhać."
Niestety, po ślubie niechęć moja coraz to bardziej wzrastała ku niemu, nie chciałam go widy·
wać- s1'uchać- znienawidziłam wszystkich.
Istotnie byłam bardzo nieszczęśliwą, a mych cierpień
trudno było nie dostrzedz. Zjawili się też pocieszyciele; długo odpychałam ich od siebie, aż wreszcie stanął pomiędzy nimi taki, który zdał mi się
być ideałem męzczyzny, i
poko(;hałam go bez
granic.
Mąż zaczął mię podejrzywać.
Przyszedłszy raz
do drzwi, począł stukać i dzwonić. Pamiętasz pan zaJ!ewne sprawę Dubarra, zabójcę posądzonej swej żony.
Ze zaś ma,ż mój, słysząc o procesie Dubarta, często
wspominał', że w podohnym wypadku nie żonę, lecz

skie, C7.ęstochowskl1 i włocławsk1ll - zakrywa całą
przestrzeń poza balustradą przed wielkim ołta.rzem
IV tutej.zym kościele farnym, obejmuje bowiem 98
łokci kwadratowych. Połączenia kwadratów nie
znać wca.le dzięki troskliwości p-ni Zofii Wróblewskiej, w której mieszkanm i pod której przewodnictwem przy pomocy p. p. Korzo-nowej, Rozmarynowskiej, Adamczewskiej i Michalskiej, złożony
był i spojony w jedną całość.
Dla udzielenia wiadomollci tym z sz. pań biorą
cych udział w tej pracy, które pragnęłyby zwrócić
~lobrowolnie na siebie przyjętą część kosztów, podaJemy wykaz ogólny wydatków z właściwego zaczerpnięty źródła: a mianowicie: że włóczka, kanwa
i wypożyczenie deseniów kosztują rs. 282 kop. 20,
sznur i płótno na podszycie rs. 11 kop. 30-czyli
razem 1'6. 293 kop. GO-która to suma na 73
równych cz~ści, licząc 7.e izlakiem, podzieloną być
winna.
O.maczyć ogólnllo wartość tej wspaniałej ozdoby
naszej parafijalnej świllotyni niepodobna nam ściśle,
w przybliżeniu jednak bioqc jak najniZszy koszt
wykonania każdej z 73 części po rs. 3 tylko, wypadnie już wraz z kosztem materyjał6w rs. 512
kop. 50-co jeszcze bezw!lItpienia prawdziwej wartości tego pięknego daru nie llrzedstawia. O ile
nam wiadomo okazały ten kobierzec ma być uży
wany podczas wielkich uroczystości jedynie, oraz
wczasie ślubów !Sz. pracownic a potem przy ich, co
daj Boże, srebrnych i złotych weselach.
TEATR. Wśród niemałej liczby różnego kl'iju
i wartości, wi'i)kszych i mniejszych sztuk, danych
w teatrze w ostatnim tygodniu pobytu w naszem
mieście p. Grabińskiego, wyróżnić wypada: dramat "Dziesięć lat życia kobiety," tragedyj~ Szyllera "Maryja Sztuart," operę Moniuszki "Flis" i
operetkę "Pensyjonarki. " Z mniejszych sztuczek
pierwsze miejsce należy się tak zwanemu zadaniu dramatycznemu "Na ulicy," dającemu obraz
dwojakiego rodzaju ubóstwa: jednego poł~czonego
z upadkiem ciała i ducha, z rozpaczą i smutnemi
jej następstwami; drugiego ze wzniesionem w niebo czołem, szukającego w pracy godziwej środ
ków do utrzymania życia i moralnej jego godności. Widok pracowitego gałgauiarza, zawstydza
zrozpaczouego próżnialta, obudza szlachetną 1'eakcyją w jego duszy, a wpływ religii dokonywa
stanowczej zmiany na lepsze. Obrazek ten, pióra
Wacława SzymanowskIego, pełen prawdy życio
wej i szlachetnej dążności, odznaczajllicy się pięk
nym językiem, nader udatnie przedstawiony był
przez pp. Stankiewicza i Sikorskiego. "Na ulicy,"
wraz z komedyją "Nie5zl.'.zęśli wi," operą ,;Flis" i
kochankaby zabił; dla tego też słysząc jego stukanie, błagałam Karola, aby wyskoczył oknem na
dach przyległych zabudowań i w szybkiej ucieczce
szukał ocalenia. Kiedy już byłam pewną, iż zdołał wydostać się na ulicę, otwol'zyłam drzwi.
Mąż
widząc, iż zemścić się nie może, z całą wściek,łościĄ
przyskoczył do mnie, żądając wyjawienia kto roz·
mawiał ze mną; lecz .. ani prośbą, ani pogróżkami
nie wymógł na mnie zeznania. Zdecydowałam się
nawet znieść i uderzenia, lecz mąż, choć nie posunął
się do tego stopnia, zawołał Z:l.to komisarza policyi,
szwajcara domu i spisali akt rzucający na mnie hań
biąr.e podejrzenie: nie zapierałalll się wcale wobec
pozornych faktow.
Jeszcze raz prosił mię usilnie, abym wyjawiła
kto był w pokoju, a przebaczy mi wszystko, lecz
gdy stanowczo zawołałam "nigdyl~ oddał skal'gę do
sądu. Był to dla mnie cios okropny, lecz myśl,
iż cierpię dla przyjaciela, ocalam jego honor-że
trudno, aby nie ocenił mego poświęcenia, dodawa.ła mi sił do zniesienia wszelkich przeciwności.
W tydzień po tym wypadku-stanęłam przed
kratkami sądu. :-itl'ak~zna boleść przeszyła me serce,
ze wszystkich stroli były zwrócone na mnie spojrzenia obecnych; patrzyli na mnie jak na występną,
śmiano się, rzucaja,'.) rozliczne półsłówka, lecz wszystko to zniosłam mężnie, myśląc tylko o Karolu, za
którego i tycie gotowa byłam poświę(;ić. Niechaj
cllla wina na mnie tylko spadnie, byleby on pozostał spokojny-myślałam.

W sądzie mąż starał się koniecznie dowiedzieć o
nazwisku zdrajcy, jak go na'lywał, - nawet sę
dzia zaklinał mię w imię obowiązków, dobra ro-

-1wyjątkami

:z oper "Violetta" i "Lukrecia Borgia,"
wykonanemi bardzo starannie przez panilł! Wienbickę, pp. Fileborna, Pa.tiuszenko i Einszporna,
stanowiło benefisowe przedstawienie p. Józefa
Puc.hniewskiego, na które m sala teatralna pełna
widzów i ich oklaski dla benefisanta, dobrze
przemawia.ły za należnem uznaniem pullliczności
dla talentu i sztuki.
W ostatnich przedstawieniach cz~sto widywaliśmy p. Sikorskiego w rolach komiczno-charakterystycznych i utwierdziliśmy się w tern głębo
kiem przekonaniu, że przyszłość tego artysty, przy
dalszych jego studyjach, świetBą będzie niezawodnie.
W przeciągu dwóch · miesięcy pobytu swego w
naszem mieście, pan Grabiński dał z powodzeniem
37 przedstawień, w których operetki i poważne opery zajmowały pierwsze miejsce. Ofenhachyjady
przechodziły jedna za drugI} bez śladu i miały
mało zwolenników. Z poważnych oper: "Halka" Moniuszki 4 razy, "Flis" 2 razy, "Wolny strzelec" 4 razy były dane i nic d:liwnego - duch człowieka
potrzebuje wyrobienia poczucia piękna, bez którego życie stałoby się zbyt mdłem i poziomem.
Pan Grabiński nie szcz~dził nowości, które jak
z obfitości roga, wysypywRły się na naszą scen~,
lecz w nowościach tych mało było rzeczy SWOJskich i o takowe napróżno przemawialiśmy d.o
Ze swoJg.tucbej na głos nasz dyrekcyi. skich utworów mieliśmy tylko komedyją hr. Bobrowskiego "Nasi." dramat Wacława Szymanowskiego "Salomon," komedyją Blizińskiego "CLlćb
ludzi bodzie" i d'ńie komedyj e Stan. Bogusłuw
skiego "Stara romantyczka" i "Opieka wojskowa." Mimo to, sprawiedliwość nakazuje powiedzieć, że wrepertoarze p. Grabińskiego nie było
przewagi na stronę zepsutego smaku i gorszlł!
eyeb widowisk, a mieliśmy prawdziwą. rozkosz
widzenia po kilkakroć utworów Moniuszki i Weber'a, co mu za prawdziwą zasługę poczytujemy.
Zabaw z życia nie wyłącza.jąc praguiemy tylko
je widzieć uszlachetniającemi obyczaje ogółu.
WOSK FAŁSZOWANY· Niezbyt dawne- pojawił się tu handlarz wosku na wię ksz~ shlę, sprzedający na pierwszy rzut oku produkt bardzo ładny
i stósunkowo tani, gdyż ż~ua po 50 kop. oddaj e
po 45 kop. za funt (praktykowana zaś obecnie u
knpo5w miejscowyoh oena 55 do 60 za funt wynosi). Ściślejsze jednak zbadanie tego wosku, wykazało
że ów produkt jest nieudalnie zestawioną, mięszanin~,
w Austryi (*) wyrabianą, i tamże jako sztuczny wosk
znaną. w handlUj gdy przeciwnie' przybyły do nas

(.) Ces. Kr. pryw. pierWS7& austr. fabryka Ceresinu w
Sloekerau pod Wiedniem.

dziuy, abym powiedziała prawdę-lecz stal? ~ilc~,t
łam, i wreszcie zostałam osądzoną na. 3zeSClo-mlesięczne więzienie.

'Publiczność przyjęła wyrok z zapałem, mnie nazwano kobietą zgubioną, a ja patrzyłam dumnie na
zebrane tłumy, sądząc, iż zbawiłam tęgo, który
mię kocha..
Następuie odwiezioną zostałam do więzienia saintL elzar, g<izie zwykle osadza.ją złodziejów i złe kobiety, ubrano mię we właściwy kostyjum i kazano
pl' lcować. Mąż starał się zapłacić, aby mi da.li oddzielny pokoik i uwolnili od pracy, lecz tego nie
przyjęłam. Postanowiłam wszystKo przenieść, nie dla
teg'o żebym była winną, lecz jedynie, aby mężowi nie
b yć za nic wdzięczną. Przytem to poniżenie rozbud/.l1to coraz to silniej moją miłość dla ubóstwianego
Kalola, i dumną byłam z dochowania tajemnicy o
j rgl) osobie- sądząc iż on to poświęcenie z mej stroli \ . , wynagNdzi kiedyś miłościllJj że poniżona. od
wszystkich, w nim znajdę obrońcę.
W pośród nikczemnego towarzystwa w więzien ·
nej celi, z niedającą si~ -vyrazić tęsknotą- liczyłam
dnie-tygodnie - miesiące, pocieszając się jedynie
tą myślą, iż z opuszczeniem więziennych murów,
zostanę swobodną., że łatwo rozwód uzyskać przyjdzie.
Nareszcie otworzyły się bramy więzienia. Powrócono mi ubranie i wnet znala.złam się na ulicy.
Jak ptaszę wY1luszczone z klatki, tak i ja zatrzymałam się w miejscu, boj9,oc się postąpić chocia7.by
krok naprzód, Zdawało mi się, iż ktoś powinienby
był oczekiwać na mnie; wyrok był publicznym, a
SZeść miesięcy nietrudno było obrachować. Zresztą

spekulant produkt podaje za prawdziwy i fa takowy żąda zapłaty_ Wosk fałszowany, o którym mowa jest mięszaniną wosku, żywicy, "tearyny a
prawdopodobnie i inny oh o wiele tańszy oh oiał,
zabarwionych na żółto korzeniem kurkumy: że zaś
znaczna domieszka żywioy może narazić potrzebująoych tegoż wosku, tak do celów teohnicznych jako też do gospodarstwa domowego (chooiażby do
zaprawy posadzek) na straty i przykroMj więouwa
żaliśmy za właści we ostrzedz o tem czytelników,
objaśnia.jąc zarazem, że stopienie lub rzucenie odrobiny tego produktu na gorąoą, blachę przez zapaoh
właściwy żywicy, domieszki fałszowane łatwo wykazuje.

SPÓŹNIONE SPRAWOZD"NIE. Zakomunikowano nam obecnie sprawozdanie z przychodu i wydatków z przedstawień amatorski oh od 16 kwietnia do
31 grudnia 1874 roku, odbytych w Sosnowicaoh.
Przychód składał się: 1) z pożyczki ·rs. 229 kop.
93j 2) z ofiary na zakłady dobroczynne rs. 13
kop. 35; 3) 7. dochodu z 4-ch przedstawień: I-go
rs. 179 kop. 75; II-go 1'8. 95 kop. 95; III-go rs.
124 kop. 75; IV-go rs. 84 kop. 80-łączme rs. 485
kop. 25,- 4) ze składki dodatków dobrowGlnych,
złożonych pnez członków, rs. 97-razem rs. 825
kop. 53.-Roechód wynosił: 1) na koszta budowy
rs. 268 kop. 54; 2) na dekoracyje: I rB. 78 kop,
75; 11 rs. 17 kop- 45; III rs. 18 kop. 82-łązc
nie rs. 114 kop. 92, 3) na urządzenie przedstawień: I-go rs. 45 kop. 75; II go rs. 31 kop.
90; IlI-go rs. 52 kop. 17; IV-go rs. 46 kop. 22,
łącznie rs. 176 kop. 4;-4) na biblijotekę teatralną rs. 31 kop. 55; 5) na ruchomości rs. 47 kop.
44j 6) na spłacouie pożyczki rs. 100j 7) na zakłady dobroczynne rs. 13 kop. 35; 8) pozostało
w kasie rs. 73 kop. 72,-razem jak wyżej r8. 825
kop. 53.

WYPADKI. Od dnia 1 października do dnia. l
grudnia r. b. spaliło się z niedozoru: chłopców
3, dziewczynka l,-utoplło się chłopców 2j -zgin~ło przy nieostroiuem obchodzeniu się w fabrykach męzozyzl1 9, kobiet 1;- zabitych było męz
czyzn 2; z powodu spadnięcia z wysokości kobieta 1;- samobójstw: m~zczyzn .3,- zginął przy
pożarze męzczyzna lj-razem chłopców 4, dziewc~ynka 1, m~zczyzn 14. kobiet 2,-ogółem umarło
z nienaturalnych przyczyn osób 21.
Spaliło się nieruchomości 66, ub'~zpieczonych
na rs. 36539; nieubezpieczonych I'a rs. 33703 ogółem na rs. 70242.
Aresztowano podpalaczy 7, między któremi
znajduje si~ 15-to-Ietnia dziewczyna.
może

i lepiej, mogłoby to skompromitować Karola,
i m9,oż dnia tego mógłby oczekiwać mego uwolnienia. Jednakże ani jeden, ani drugi nie powitali mię przy wyjściu z więzienia, Spostrległ
BZy oPQdal fiakra, zawołałam, by podjechał bliżej· i
zawiózł mię pod wskazany adres.
Przybywszy
do miejsca, drżącym głosem spytałam:
- Czy jest pan Karol?
- Przeniósł się pani do innego domu.
- Daleko?
Powiedziano mi numer i ruszyłam dalej. Zastałam go w domu,- a powiedziawszy iż mam bardzo
pilny interes, wprowadzona; zostałam do jego gabinetu. "Był to pokoik pięknie urządzon y, na widok
tego przepyohu, przy"zła mi na myśl więzienna oela lecz wkrótce zapomniałam o wszystkiem, usły8Z~wszy jego kroki.
Wszedł uśmiechnięty w plorannym stroju.
_ Karolu!-zawołałam w uniesi6niu serca, - teraz twoją być mogę na wieki. Dr'ogo okupiłam swą
wolność, lecz teraz, po uzyskaniu, rozwodu nic nas
nie rozłączy.
Wyoią.gnęłam ku niemu rękę, a nie mogą.c utrzymać się na nogach, schwyciłam za poręcz krzeseł
ka. Nie pGruszył się z miejsca-patrzał ua mnie ja.kiś pomięszaJlY, jakby nie wiedzia,ł co odpowiedzićć.
Są.dząc, iż zbytnia radość wywarła na nim pewne
wraźenie, ch wiejącym krokiem zbliżyłam się do niego.
W tem odstąpił kilka kroków i jednocześnie otworzyły się po zanim drzwi przyległego pokoju, i w nich
stanęła postać młodziutkiej kobiety, która swym
wzrokiem zdawała się pytać:-co się tu dzieje?
gdyż

t

Na żałobne nabożeństwo za spokój duszy
ś. p. żony mojej Zofii z Kickioh Jankowskiej,
odbyć się mająoe w przyszły piątek t. j. w d.
17 b. m. i r. o god. 9 z rana w kośoiele po-dominikańskim -krewnyoh przyjaciół i znajomyoh
zapraszam.
Józef Jankowski
maszynista dr. żel. warsz.-wied.
Spostrzeżenia

za

atmo.ęferyrzne i
miesiąc ltstopad.

sanitarne

1. Stan atmosfery.
1. Przeciętnp miesięczna ciepłota+1° R., najdoby+8°, najniższa-4,6 u , naj wyższa dziennl\+9°, najniższa nocna-5,2°. Ochładzała 3i~
temperatura dwa razy w początkach i końcu
wyższa

miesiąca.
2. Wilgoć

82,3 podług hygrom. Saussure'aj po-

międ'l:y 75-95.

3. Barometr: 745,3 m. 111. najniżej dnia. 9-go
727-minimallle prawie u nas spadanie, najwyżej
755 m. m.
4. Wiatr wschodni, wschod.-północny i w8cbod.południowy 14; zachodni, zachod.-północny i zachod.-południowy 12, południowy 4.
5. Dni jasnych 5, w części jasnych 7,' deszcz 8,
śnieg 4, mgła 6.
6. Ozon. Przeciętna miesi oczna 1,H, nocna 2,13,
dzienna 1,30. Natężllnie bardzo mocne l, mocne 2,
ś1'edni.e 14. Nie było zabarwienia dni 4. Stósunkowo ozonu bardzo wiele.

2. Charakte1' Ch01'6b i

śmiertelność.

Durzyca mniej niż \T miesiącu zeszłym, febry
zapalenia płuc częstsze w połowie drugiej, mumps,
czyli zapalenie ślinianek przyusznych-endemiczniej rzadko roża, jeszcze rzadziej skarlatyna. Pod
względem chorób miesiąc pomyślny.
Pochowano na dwóch cmentarzach (kat. i żyd.)
ciał 27, w tej liczbie dzieci do roku życia 7-ro;
żydów 6 (p oło\'. a starszych, połowa dzieci), ze wsi
5 osób, na m i"sto pozostaje kato!. 16, z czego z
więzienia i obu szpitali tI. NiBzyWO urodzonych 3.
Srednia życia dla zmarłych żydów wypada 23, dla
katolików 32. Cyfry przemawil1ją za stanem zdrowia
bardzo dobrym.
A. S.

KORESPONDENCYJE TYGODNIA.
Z Mz'Urowa pod Żarlcami.
. Mz~rów pod Żarkami?. rzeczywiście prawd~ poWIedZIawszy, Mzurów nad Żarkaml powinien by si~
Na. jej widok Karol oprzytomniał odrazu, i
wzillowszy ją za. rękę, rzekł do mnie:
- Przedst.awiam pani moją ~onę.
Jak g'dy by piorun uderzył we mnie, tak przerażoną zosta.łam słowami Karola. W tym czasie, kiedy oierpiałam tyle, aby go ocalić, kiedy pędziłam
dni razem ze złodziejami, myśląc o Jlim ci~le on - ożenił się!
Upadłam bez czucia, a gdy odzyskałam przytomność, znalazłam się w numerze zajazdu, dok"d
mię zawieźli, polecahc opiece g'ospodyni domu.
Jeźlim nie umarła z rozpaczy, lub niedostała pomięszania zmysłów, to tylko dla tego, iż w więzie
niu nauczyłam się cierpieć. Nawet niedługo chol'owałam.
v; czoraj czytałam pańską gazetę, li; vr
niej arl;ykuł pod tytułem "Dramaty Pary~a." Otóż
czy żyoie moje nie jest też dramatem? Tak, nieohaj
je opiszą, a może to zbawi niejedną młoli" kobietę.
Zycie me skończone, choć dopiero mam lat 25. Poradź pan co mi czynić wypaca. Zbłądziłam pozoruie, ale co przecierpieć za to musiałam?!
Redaktor spojrzał z litośoią na nieszczęśliwą kobiet~, a po chwili milczenia. odezwał się 'W te
słowa:

- Przed pani~ d wie tylko są drogi:- jeśli pani
jesteś chrześcijanklł - wstą.p do klasztoru, - jeśli nie ...
utop się w Sekwanie.

-łpisać - bo daleko w)rżej wwiesiony jestem nad
poziom morza Baltyckiego, jak o milę położona od
mojej siedziby 03ada Żarki -na którą 7. wysokości,
przeze mnie uprawiauej góry spoglądam już przeszło pół kopy lat, a z takiego obsel·wa.toryjum,
nic oka badacza ujść nie może, a przynajmniej
bardzo mało.
Chciałbym szanownym czytelnikom Tygodnia,
opisać w dzisiejszej kores[}ondeucyi właśnie ów
Mzurów i Żarki, bo~ nie mogę, siedz~c lat tyle jak
kret na jednem miejscu, dać wam opi8ów, Madrytu, Rijo·Janejra, Pekinu, Honolulu i t. p. stolic - choćbym mógł, ida.c za śladem opisuj~cych
podróże a siedzących tak Silomo jak ja od wieków
w jednej kotlinie, obełgać was jak i oni - bal...
nawet zyska~ sobie wasze zadowolenie - bo.
ktoby moje kłamstwa skontrolował?- Nie mogąc
jednak nadwerężać .' mojego bociani-ego sumienia,
daje wam dziś mały p-rezencik- ale czem chata
bogata, taIlI rada.
Mzur6w-na wysokiej górze rozsypana pomiędzy
wąwozami wioska - musi być niezła- kiedy jej
stary Bocian, przetrzymawszy niemało, dotąd
nieopuścił-chociaż ciągnie dwie sroki za ogonto , jest, b~dąc zwolennikiem pracowitej poezyi i
jaśnie wielmożnej agronomii, dwóch bogiń, nie
bardzo z sobą w zgodzie żyjących - powinieuby
był pierwszy, jak to uczynili dawni jego i pó1niejsi sąsiedzi, wyrejterować, albo swoją siedaibę
starą, na jak4 otynkowaną wapnem- okrytą blachą, ubabraną wewnątrz ugrem i ultramariną, ulepion~ kupę z kaItlieni i cegieł, VI mieście zs,facyjendować-siedzi jednak ciągle i myśli, że:

Gdy Bóg spełni życzenie i od trosk obroni,
Dzwonek, co na chrzest d7.wonił, na pogrzeb zadzwoni.
Daję wam wzmiankę o Mzurowie w dzisiejszej
korespondencyi dla tego, że mnie się niejeden
pyta:-dla czego siedzisz, a nie uciekasz jak drudzy? Na co odpowiadam w krótkości i daję następujiłc~, na długoletniem doświadczeniu opartlł,
receptę:

Nietrzeba na to żadnej porady doktora,
Gdy rolnik ma dewizę: Ora et laboraTo chociaż ze łZl\ w oku, ziemię ojców orze,
Kiedy idzie za pługiem w wesołym humorze,
A jeszcze przy tern wszystkiem, ma taką zaletę,
Że od zachcęń światowych zachowywa dyjetę,
Tak jak Amen w pacierzu, prawda jak Bóg żywy,
Nie będzie ni choroby-~lli recydywyChoćby wabiły brzękiem niemieckitJ talary,
Zostanie aż do śmierci-ojców zagon st~ry_
Tyle co do Mzurowa, a teraz przystępuję do
opisania osady, pod którą, czyli nad którą zamie.szkuję·

Zarki-wywodził miano swoje podobno od Sarki-która przed wiekami, kiedy jeszcze nie było
osadników, miała tu szynk - a że wszyscy ~ędy
jadący wstępowali do Sarki, więc stąd nazwa Zarki. Inni badacze starożytności utrzymują, że za20życiel osad w tej okolicy, ~nakomity humorysta,
nie mając. przez złe gospodarstwa rządców, dochodów z okolicznych osad, nazwał je lvfrzygl6d,
Glodowice (dziś Włorlowice), a że w Źarkach poźart lepiej i było wię~ej co do jedzenia, więc nominował ową osadę Zarki.
Olilada ta z przyległościami, jest własnoieią
prywatną, poło~ona o 6 wiorst od stacyi drogi
żelaznej warszawsko-wiedeńskiej Myszków, do której prowadzi nie zła, wysadzona topolami szosa,
łączł}c się z drog~ bitą, z Koziegłów do Jędrze
jowa prowadzlllcą. w samejaosadzie Żarkach.
Jest tu przędzalnia bawełny, na wielką skalę
prowadzona, - w s~siedniej wsi Jaworżniku, do
Zarek należącej, browar; produku.i~cy znane piwo jaworżnickie i na wZÓr pilzeńskiego wyrabiana, tamte fabryka likierów, wódek i araków, chmielnik, wzorowo urządzony, czyni~cy właścicielowi około 4,000 ra, dochodu. Wyrób wapna, cegł" kopalnia zwiru, czyniiłca znaczne przy drotlze żelaznęj zyski. Łąki pod Żar
kami wzorowo sztucznie urz~dzone i irygowaneobecnie lasy zaoszczędzone i dobrze zagospodarowane, w niedługiej przyszłości do wysokiej wartości podnieść się mogą. Jedną tylko uwagę zrobiłbym administracyi dóbr Żarek bo jest wszystko-q i będ!L gr21yby-ale gdzie ryby?.. chociaż
wód i stawów taka znakomita przestrzeń.

W drukarni F. Bełchatowskiego w Petrokowie.

Je3t tll 'także mły~ amerykański Cz"rna struga,
poruszolny siłił wody wielkiego stawu tegoż nazwiska- przy którym to młyuie rabryka cykoryi,
odznaqzajl\cu wyroby swoje znakomitą dobrocią.
W Zarkach kośc i ót parafialny z wieżą defiguruj~cą całą budow~, obok stal'a piętrowa plebanija o pół wiorsty klas7.tór po-pauliński Le·
śniów, którego gmach klasztol'Oy obecnie na koszary zamieniono,-·tu są ruiny starej bardzo kapliczki uad r,ródłem wybornej wody -która miała,
pod.tug podania . udowego, wytrysnąć wten~zas,
kiedy książe Opolsl:i, wioząc o raz cudowny Matki Boskiej na Jasną górę, w miejscu gdzie kapliczkę wystawiono z kara wall ;~ swoją po as ,l.
W osadzie Żarki jest sąd pokoju, urząd wójta
gminy, kancel~ryja regenta, dokt.ór, apteka, ekspedycyja pocztowa. Mieszkańcy trudnią s i ę po
wi~kszćj części roluictwem, gospodarując na złych
i dobrych kawa.łkach ziemi, ale zawsze pracowicie
około nich robilł. Dosyć jest rzemieślników chrześcijan i izraelitów handli korzennych i inuych
więcej jak amatorów kupna,- piekarnie chleba i
bułek, rzeżnicy dostarczają okolicy bardzo
lichego, mianowiCIe wołowego mięsa, od ktąl'egu pożywania, konsumentów niezadługo odzwyczają.Szyn
ków - mniej więcej co dziesięć kroków jedenistotnie pić jest gdzie-ale j~ść-ani weź-bo ani
jednej traktyjerni- chociaż Zarki dość licznie Sił
przez okolicznych mieszkańców i obc.ych nawet
lIawiedzane - i gdyby nie gościnność staropolska
serdecznie tu zachowana, i stary nasz Wertheim,
jedyny utrzymujący tu zajazd, z wygodami i dogodnościami, jakie dać może, po kilkakrotnem
spaleniu się miasta, niewiem coby robjli pnybywający do tej osady podróżnicy.
No! .. a teraz szanowni mieszkańcy osady Ża
rekI którzy bierzecie do czytania niniejszy numer
"Tygodnia,« zapewne z ciekawością będziecie
chcieli wyczytać w nim jaką krytykę eks-Bociana,
na wasze locttm fi;~um - \llOŻe sądzicie, że objawi
wasze małe tajemnice - koteryjne nieporo.mmienia - wasze maleńkie parafijalne grziszki- nienie bójcie się - kruk krukowi oka nie wykole.
Jedną tylko rllecz publicznie objawić muszę, że
w ostatnich czasach ciągle panującej psoty- bło
to u was było wi'ilksze, jak w któremkol wiek mieście w całej Europie, a nawet w Kromołowie - i
iych bagieu u was w rynku i po ulicach powstających, w żaden "'ywy sposób przebyć niepodobna.
Pragnący się modlić-jakim sposobem dostanie
się do kościoła? pragnący coś kupić- jak się
dobędzie do sklepu?-pragn~cy z całą uległością,
zagrożony karą porządkową rubel sl'ebrem jeden,
d03tawić się na wezwanie do urzędu wójta gminy,
jak spełni rozkaz? kiedy przy dostawie samego
siebie, straci kalosze za rubli s?'ebrem dwa?
Cóż z tego? że przed apteką jest zawsze czysto, porządnie i elegancko- kiedy do tej jedynej
oazy, na ogólnej przestrzeni bagna, dostać się
niepodobna-jakby już właściciele domów i sklepów, nie mieli trzech groszy na kupienie trochę
brzeziny do zamiatania przed iwemi siedzibamia ogólna liczba mieszkańców osady, nie mogła
delikatnym rozumem, urządzić przesmyków, kła
dąc kamienie dla przejścia z jednpj strony ulicy
na drugą.
Gniewają się pan Stanisław, pan Antoui i inni,
że icb przybywający do Zarek :Iie odwied~ają chociaż w przejezdzie - ale p dczas trwającego
błota-jakim sposobem? - kiedy tu nie masz ani '
jednego Mongolfier'a, który by ehoć mały balonik
do przeniesienia się z mi~j8cr. na miejsce urzą
dził-ani jednego kolegi Blondin'a, któryby zwią
zawszy lin~, od komina do komina, wyrychtował
jak~kolwiek bądź komunikacyją nad Nijagarlł bagna i błota. Chocia.żby nawet, choć czterema, przy
taniości nafty, oświecono osadę latarniami-jedną
przy figurze Matki Boskiej, naprzeciwko, nie
wiem dIs, czego niewytryskującej fontanny, stoją
cej w rynku - a trzema w ulica ck głównych mało by to pomogło, jeżeli właściciele domów ża
łować będą na ową brzeainę paru groszy, tak tu
na uprzątni'ilcie błota potrzebną.
Na tern kończąc pobieżny opis osady Żarki sławnej z ośmiodniowych w maju na Ś. Stanisław
odbywających si~ jarmarków, jeszcze co do owych
jarmarków nadmieniam:
Że nie tak to in illo tempo?'e bywało,
Kiedy to setki koni , masy owiec stało,
A szlachcic mocium pauie! nie jak dziś- brat łata,-

)I;OSBO.leBO D;eBsyporo_

Nad czwórką dziarskich koni, kalał palić z bataNie było tll księgarni-lecz były cukiernie,
Kawy i et cetera-cztery traktyjernie,
Każda wabiła goici swym na szyldzie 'znakiem
Wewnątrz się popisywał Danielski z Rajc7.akie~,
A Getzel-wziąws7.Y w r~kę treflowego asa,
Włożył go pJd kapelusz-wnet z Die,~o-kiełbasa
Zamknął potem kiełbasę do skrzynki na skubal,
Otworzył-2 tu mości dobrodzieju-wróbel!
S"anżo! piki pik! i w moment z wróbla są, dwa
koty 11
Lecz co o tam wspominać?-przeminillł wiek złoty
Dziś tylko przedstawiają naukę i r racę,
Bo Getzel, l'equiescat, już dawno, in pace!
A w miejsue modnych fioków, rÓ1nobarwnych
wst~ek,

Rozkł~dają ci kramy -z rozmaitych ksilłżek,
Aby Się biedny człowiek, ku starości trudził

.

I w takich ciężkich czasach, nauklł zanudził.~
Ek~-Bociatl.

OGŁOSZENIA.
, SKŁAD

WIN. SPIR YTUALIJ l PIWA

LEONA Z"Sr.CKU1GO
W PETROKOWIE

plac Mikołajewski (Nowy rynek) dom W-go taguny Nr. 14,
poleca Szanownej Publiczności: S p I RYT US y,
WÓDKI. ARAKI, LIKIERY i wszelkie NALEWKI
?~ocowe z dystylarń warszawskich, uladowskiej
l Innych,- PIWO bawarskie i iane, na antałki i
butelki, z browarów warszawlIkich i innych, PORTER angielski i zwyczajnY.-OCET winny do
potraw i marynat, - COGNAC oryginalny franruzki, bezpośrednio sprowadzony z Cognac (we
Francyi),-MAOEIRA i XERES oryginalne, sprowadzane bezpośrednio z Hiszpanii,- WINA francuzkie czerwone,-WINA węgierskie,-DROŻDŻE
prasowane wiedeńskie, zawsze Śiwieźe i wiele iunyc~ artykułów-po cenach bardzo przystępnych.
BIOrącym wi~ksze partyje naraz i handlująoym,
odst~puje si~ odpowiedni rabat.
(3-1)

Rekomendacyja Nauczycielska
TEKLI KUCZBORSKlEJ
istniejąca od lat dziesięciu w Warszawie, obecnie

przeniesiouą została

do domll przy ulicy Wareckiej pod Nr. 1.
(3-1)

Księgarnia

i Sldad Nut
[1 [! f!) Gl ~ al fl) ~ ~ II Q [H~~ J
w Petl'okowie.
~rzyjmu~e prenumer.atę na wszy,tkie pisma pe7'YJody;zne l gazety cJdnmne oraz dZHla drogą ~'rzed
piaty w kraju i Z2. granicą wycho3za.ce. Posiada
wyborowy asortyment książek r6żnorodnej t1'eści i
n~t 1,!uzycznych, starannie pornnaż .my ukazuja.ce~
ml Slę w handlu księgarskim nowościami, atlasy,
mappy geograficzne, globusy różnej wielkości i ceny,
wzory kalig7'a.fo:zne i rysunkowe i wllzelkie inne artykuły w zakres księgarstwa wchodzące.
Artykuly w miejscu nieznajdujące s,i{ księgarnia
na żądanie w krótk:m czasie dostaroza. ZarMwienia
zamiejscowe bezwłocznie załatwia.
(3-'-2)
~

Do sprzedania, salopa atlasowa z kołnierzem
tumakowym wyborowymi lisami podbita. mało używana za 1001's.
Płaszcz szopami podbity za rs. 75. Palio wojskowe barankami obłożone za rs. 30. - Stolik do kart
za rs. 7,50 kop_ Suknia bareżowa wieczorowa za 15
rs. Suknia jedwabna jasna za 30 rs. Zegar bijący
k wandranse i godziny za 15 1'8.; widzieć można. od
godziny 12 do 2 w południe u właściciela domu
Nt 42 wprost W. Spana, gdzie także wiadomość o
domu do sprzedania czyni~cym 100f0 dochodu.
(2-2)
Redaktor i Wydawca

Antoni

Porębski.

