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,,1'yd1.ieil" wychodzi w każdą llied7.ielę
~
) z .łoda/kami w ra,z.ie potrzehy we "'lord, i W}Jill,tHk (
~
Pojedyrlczy IIIlUler kosztuje l' i kop.
~
~
Cena oglOSZ"fl od wiel's'l& lub za .jego miejsGu <
( po kop. 5, za następne 1'0 4. n l \l, kop. w miarę ~
( ilości pow tórzcu.
(
~
O:;łO',.:r:f>lIla pl'7.yjmuj8. się w redakcyi i w ~
) 1c9ięgarni L. Cb.o,lźki; w ·'\'ap ..aawle w ilpecy- (
~ jaluój ag-elleyi p. M. Frendlera u. Karmelicka N. 7. ~
~"',... .f'\"AA """A" AA""-"'''''''''''I'\I''\.A''I'\.'''''''''''''I''\~

ja9 ś~C.
10 P.
11 S.

t Jal111

Bożego W. i Beaty
Franciszki RZ~IIj. • • .
t S. S. 40 Męczenników

t

Eulogijusza i Konstantyna

'1'I'eść;-- W

-

)

w księgarniach I,. Cho~tki
i S. GoJdsteina kop. 2'.;.
w Warszawie w księgami i kantorze pisUl P'rrjodycznych Maurycego OrgclbrB,)lda naprzoCIW statuy Kopernika-li przesy1kl\ pocztow,\ ra.
I kop 10.
p
..
rcnumerowac mozna nadto Tl'0 Tl'Hzystkich
księgarniach krajowych.
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przy drodze

w domu W-go Brendla.
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dnia god. 11 m. 17.

13 P.
ł'eJnia księżyca.

Dnia pnybylo g'. 3 m. 51.

1i 1514 Ś.W.

-

Sucha. Grzegorza Papieża.
Krystyny i Modcsty P. P ..
Matyldy Królowej.
Longina M. i LeontYI1Y.
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gruncie flit bypetece pozostawionycll. 'ryltl wi~c
sposobem renta, to jest dochód większej własności
ziemskiej, w porównaniu z mniejslą, został i jest
zmniejszony ogromnym, w Lem zastósowaniu, cię
Sprawa nowourządzanych sl\dów gminnyeli, jak· żarem, jakim jest procont od pożyczki towar7.ystwa
kolwiek ogólnie za najważniejszą spóleczną potrze- kred. ziemskiego, którego mał'a własność nie pła
ci, a cyfra którego nierzadko do wysokości wyb~, tak przez całą naszlł pras~, jako i ogół myżej rubla z morgi dochodzi.
ślących obywateli kraju prqzuana, dot~d jednak
Drugi niemniej ważny powód większego obclt}rozbieraną byŁa przeważnie ze str0ny, kto Vi' organiżenili. mórg pozosta,łych w używalności większej
zacyi nowourl~dzanych sądów gminnych udział
własności, stanowi sam warunek, w jakim w caprz-yjąć wini.en? Gdy przecież korespondencyj e ze
łym kraju tworzyła się dzisiajsza mniejsza wła
wszystkich stron U!\szego kraju w organach krajosnoŚĆ. Włościanin, któremu odd'\wano część ziemi
wych zamieszczane, miłe wdrr~żajrJ: w nas przekow jego używa]no~6, musiał na tejże ziemi utrzynanie, że ogól inteligencyi wiejski~j, pOJmują:c wamywać nietyJk(\ siebie i swą rodzinę, ale nawet
r.ność zadania, uie uchyli się obojętnie, a przyłoży
znaczny niekiedy dodawany mu razem 7. zillmią
sW'ł rękę i myśl do zajęcia jej kierunku, - z kolei
pociągowy inwentarz, którym obrabiać m·.lsioł, wzanależałoby poduieść tal\że do zuaczenio. ogólnego,
miau 7,a posia.dane od dominijum ziemie, nalechoć mniej wllrawdzie ważoą .w znaczeniu spóżące do tegoż domioijum grunta. Stąd wypada,
łecznem,
ale z przyczyny ogólnie z.tego stanu, w
że oddawane na tych warunkach ziemie, musiafy
jakim się obec:lie budżety własności ziem~kiej
być jeślt
już nie najlepsze z posiadanych przez
wię~8zej znajdują, niezmiernej dla tejże doniosło
to
takie przynajmniej, które w całości
dominija,
ści, kwestyjl~ opłaty na urządzenie zaprowadzić siE;)
były użytkowemi, inaczej bowiem włościjanin nie
mających sądów gminnych.
widząc możności wyż\' wienia z tyeh ziem tak sieICol'espondencyje z różnych stron kraju UOl1OSzą,
bie, jako i inwental'lH., z dobrodziajstwa posiada·
ŻCl tu i owdzie już objawiają się zdania za zastósolIia na tych warunkach ztej ziemi, korzystać nie
wuniem i tutaj zasady z morgi. Dla czego? pytam.
chciar i takowi). opuszcza,t. W samym więc intereBo to już rzec~ utarta, przy rozkładzie składki
sie większych w}aścirieli leża·fo wyrizielanie wIogminnej, szkoluf\j, opiat na utrzymywanie dróg w zaścianolil ziem clobryc'h, stąd
też wszystkie nieuwiR.dywaulu gmin
b~dltCyGh,
dalej skł'adki
tytki, kt6rycb, niemal w każdej większej wł'asno
na opalanie kwater dla straiy ziemskiej i t: p., usuwa wreszcie potrzebę natężania myśli nad ści, znaczne znajdują się przcfltrzen;e pozostały
sposobem rozl!.ładu, kiedy łatwiej bez trudu przy dwora.ch.
Oóż dopj(l.!·o powiedziMby można o tych roz1ezrzucić ca,ty cięial' na jednostki, jednocześnie pog~ych
przestrzeniach, bądź l eŚIlyc11 , bądź polnych,
siatlająct', przy z!13,komitej mniejszo~ei głoSJ'N na
zebraniach gminnych, większą nierównie iiość jakie pod mianem pastwisk, obciążonych serwitutem, w naszym kraju znajdują. się, a które licząc
mórg.
się za grunta dominija1ue, do oplaty morgowej
Są;dząc przecieź, że wielka. myśl prawodawcy,
ze strony d worów S~ podciągane,- kiedy faktycziżby now0zaprowadzauA ustawy sądowe uczyniły
nie włościanie, t. j. w~aściciele mniejsz(\j wJasnowymiar sprawiedliwości najsluszniejszym, nie powinna być zwichniętą przez popełnienie niespra- ści, najsumienniej użytkując z llich, od pierwszego
stopnienia śnir:>gów, do zapadnięcia twardej zimy,
wiedliwości na samym jej wstiJpie, to opierając
pozosta\yiaj;~ zato prawnym ich posiadaczom ud.ział
się na takowym sądzie, twierdZE;), że gdy wykapOlloszenia
te calości wszystkich, czy to ska1'bowyclt,
zanem będzie, że zasada opłaty z morgi niema
<Jzy
na
1,,;ecz
gmin cięiw'ów.
żadnej za sobą; słuszn03ci, to następnie możliwem
Ozy więc po przytoczeniu takich faktów, świad
zostanie skłonić do zmiąny przekonania powzi~L'6go a priori wszystkich tych, którzy zasadę po- czących o ni€równie większym ciężarze, jakiemu
wi~ksza w.}'asność w sLósuui.u do mniojszej podlewyższą .zastósowujłc zbyt często, niemal IV prawo
ga,
sprawiedliwą
jest rzeczą, aby za jednostkę
zamienićby chcieli.- Przystępuję więc do pO::izczepodatkową sama przestrzeń morgi uważaną lJy.fa?
gólnego rozbioru tej kweśtyi.
.
Obok tego, w prowadzeniu samego gospodar·
Własność ziemska więks1.a, do której należały
stwa, mniejsza własność w porównaniu z większą
,1e jur~ i de facto i. ZIemie <hiś lI1n~ejs,~ą wł~sn?ś.e
ma przewagę, w możności osiąg~nia większego
stanowIące
w krajU naszym, wIęcej moze Jaj{
zysku,
a to z następujących powodów:
grlzieind~zit:!j podlegał~. w miar~ ró:-,nyc~ kolej i
1.
Że
w mniejszej wlasności administrującym i
wypaclkow, różnym CIężarom, ktore na mą nakła
wykonywającym roboty. jest albo sam I\łaściciel,
dane były. a skutkiem tego, dobra zostały tak
a1bo przynajmniej wspólnie pracując i dozorując
oudłuione i niewyp,tacalIlf>, że Monarcha prujednego lub dwóch najemników, osięga znakomitfb
C111ąC temu krytycznemu stano wi rzecl,y przynieść
oizczędność na najmie,
który w większej własno
~kuteczną ulgę, le~wolił na utworzenie towal zyści przy trudniejszym dozorze, przy większych od..twa kredytowego ziemskiego, które pnyjęło na.
siebie znaczną część owych d!ugów, obciążając leglościacb, prl\y trudności wreszcie dostania tr:.kowego, wydatkiem przeszło rublowym każdą
swoją pożyczką całą wlasność ziemskI!.
morgę obciąża, gdy niezależnie od tego wydatku,
Przez wielki akt uwbszczęnia włościan, część
koniecznoś0 utrzymania sta,tego etatu s.łuźących,
iednakże tój własności z pod ciężaru towarzystwa
do ogromnego także wydatku większą własność
"kredytowego usuniętą zos~ała, a natomiast ca.łość
zmusza.
pożyczki tJwarzystwa kredytowego zaregulowaną
2. Z takiego samego co poprzedni powodu, zu"
została. do reszty gruntów przy większej wtasności
życi~ i zniszczenie inwentarza tak żywego jak i
pozostałych, wynagrodzenie zaś za grunta wło
martwego, w mniejszej własności na daleko mniejściańskie osiągnięte, m~s~ało być uzy~ane na
szy ubytek jeat wystawione.
spłatę innych wierzyte]no~kl prywatnych, bądź z
3. 01liągane plony rolne z małej własności, ma- .
dawniej pozostałYlJh, a przez l'ożyczkę towarzystwa pokryć się pierwotnie niedających, bądź też\. ją zbyt w tej samej lub bardzo jej bliskiej miej·
przy podniesionej cenie ziemi przy przechodzeniu sąowości, osL)gajf! zatem cenę odpowiada.jącą urojej z r;~1c do rllk, jako reszta szacunku pr~y dzajo.wi lub nieurodzajowi okolioy,-przeciwnie zaś
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pl'odukcyja z wielkiój liczby mórg szukać musi
zbytu na odleglejszym targu:-jak więc z jednej
strony n~rażona. jest na ponoszenie znacznych niekiedy kosztow transportu, tak z drugiej znów przyjmo~'ać 111 us, ceny, jakie jej ofiarują, gdyż o wysoko~CI
ceny na odległych targach stanowi wielkość
dowozów i zapotrzebowanie, a nie wysokość urodzaju, nie już danej okolicy, ale całego nawet
kraju. Gdy do tego dodamy, że wysokość pobieranego. p.odatku gruntowego z morgi większej wła
snOŚCI, Jest wyższą od norm dla mniejszGj wła
sności,-da.lej, że premija asekuracyjne od budowi
wit~{,szej

własności,

równ~eź są wyższe

aniżeli

pobierane od budowi włośclańskicb - że nareszcie
,jest projekt nowego podatku pody:Unego, którego
wybokość także stósownie do rozległości, t. j. ilości
mórg ma być Zf1.stósowaną, te łatwo przyjdżte
my do przekonania, że nalcładanie każdego cięża
ru net morgę, bez uwzględnienia wartości, jalc~
taż morga z same.i natury gruntu swego, t. j. jeg? urodzajności i położenia posiada, jest rzec~1ł
))lesł.uszną, 1)rzecią7,aj,~cą jednych
na korzyść
drugIcl}.
Wypadałoby ll~reszcie wziąć i to pod uwagę,
że ilość mórg me wpływa podobno konieoznie
na ilość sJ'raw, czyli, że jednoiitka reprezentująca
po:-V3,żnt~ ll~ść . m?rg;" .niekon}ecznin posiadać bę
d~le odpoWledlUI} Ilosc Interesowj-że według dzisiejs?l~j orgauitacyi, mieszkańcy osad bandlujacy
fa.brykanci, rzemioślnicy i wogóle procederzy1;ci:
którzy na. zasadzie sHadki z morgi pobieranej,
od op.taty albo zupełnie byliby zwolnieni, albo w
zl?yt szczupłych tylko rozmiarach do jej uiszcza~][t przykładaliby się, najwięcej jednak przed
iOI:u:u. sądu s~raw przedstawiać będąj - że nadto
wJascll'lele Większej własności, wobec 6D'loszonej
przymusowej zamiany choć leśnycb 8Iużebn~śei, najItl?iej P?d?bno, a. przyn~jmniej niewięcej od innych
lUl~szkancolV .gml?y. do lllterwencyi i opieki sądów
gmmnycb uClekac Się będą zmuszeni - to zastósowanie przeważne ciężaru utrzymania. sadu do w/asności . większej, która i tak, jak to wy·żej wykazano,
~YJ'1:tI<owo w, .trudnych warunkach znajduje się.
~1I~Ht1.o nl\zw~c n~ożn~ ~yra.źuą niesprawiedliwoSCII} l n,aresz~le. l11edaJlłcem. się niczem już wymotywo w~c. odJęmem rnożnośct egzystowania więl.:rszej
w{asnoscl.
W ter~ , połoź.tniu I.:westyi, rzecz!); jest prasy,
rzeczą ogolu m!slących oby:v,nt~li, zwrócić uwa.gę
wladz, przedmIOt ten rozbIeraJących, a zarazem
o?~yś.Ieó jak llajtrafni.ejszy sposób za regulowania
c,ęl':~],ow na utrzymame Sllidów gl'uinnych,-sadzić
bo\nem ~al~iy, że władze kr~j:>~e dopomogą do
ur~~~lzeUla )(.'h w ducl1U, w JakIm chciał je widZIeĆ prawodawca; że władze te idąc w tym kierunku, POPl'll projekta poda \lane, czy to w celu
p~·,t.wi~towego 'p.odziału przypadających na gminę
clęzarow, czy tez w celu wyszukania źródeł, któreby dostarczyły gminom potrzebnych środków i
uczyniJy zno~niejszym ciężar, jaki na nie z t('go
tytułu przypadnie.
St. Clvrz ...... .
AS

WIADOM08Q MIEJSCOWE I Z OKOLI~
Akcyje l'owarzystu'{l Zachęty Sztuk IiCImych w [(1'ólestwie /)olskiem nadesłane juz
zostały do redakcyi Tygodnia, WszYSCy zaU!m tak dawniejSI członkowie towal'z)'stwa
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jak i osoby
poczet j'aczą
dakcyi .

Zycząco

sobie

się zg',taszać

zapisać się w ich
do wymienionej re-

-"Na I:Itypelldyjum imienia Karola Beithla naod N. N. rs. 1.

desłano

= Wiek donosi, że p. D. Sklt1'zalski mieć hę
rlzie w nas7.em mieście odczyt, dochód z którego
przeznar.za na rZL'CZ osad rolnych.
.pOSZUKłWAN~Ą GÓRNICZE. p, WyCl.yllski
S!lbin, mieszkaniec wsi Okrudzionowit, zawiadomił
właściwą władzę, że w prowadzonych przeli niego
dwóch otworach świdrowych znaleziono węgiel
kamienny, a mianowicie w gł~boko ści stóp 10 pod
gruntem BednarcIJka Józefa włościaI' ina we wsi
Dąbrowa Górnicza, -i w głęb. st. 7 pod gruntem
Dtidzińskiego Wincentego -we wsi Gołonóg-oby
dwórh w powiecie bendzillskim.
Właściwie rzeczy biorąc, nie s~ to odkrycia nowych. pokładów węgla kamIennego fi raczej poszukiwania na przedłużeniu już dawtJiej znanych,
pierwszY' bowiem otwór w Dąbrowie prowadzono
w pobliżu granicy placu rządowego M III, drugi
zaś w Gołouogu IV klinowym l<ącie granic dawniej
określonych kopalIl Maciej i Zofija,
OKRĘGI SĄDOWE· W powiecie b1'ze;:Ź11skim la·
projektowano okr~gów cztery:
1. Stanowią mają gmiuy: Biala, Barto.~' cwice,
Dob'l'a--ogół ludności 13544- miejsce pOSl "zeń
sądu Stryków.
2. Gminy: Niesuikóu', lUl'oga Dolna, Dmosi/logół ludności 10910-mit:jsce posie dzeń sąuu TYola Cen/sowa.
3. Gminy: GalkóweX', iUikolajów, lJtugie, Popel~-()gół ludnoŚci

du Zalesie,
4. Gminy:
ogół ludności
Ujazą *).

1 a5:ł -miej sce posiecheń są

Łaz/lów,

JJendk6u', Łud.sJ.·o, Ciosny13464 -- miejsce posied zeń sądu

Powiat c::estoclwwski, 0\0 ęgów sądowych sześć:
l. qminy: K,'zepice, Kldnicdca, Lipa, Opatów-ogÓot l?dności 14694 - miejs ce pO:Slcdzeń sądu
K1'zepwe.
2, GIllI/'lY: Panki, p.I'Z.I;st'ljltil.t, Węglowice- ogół
ludności 12004 miej sce p03iedzeń sądu Tmskolaw
3. Gminy: K.amyk, G7'ab6wka, kJiedzno, Po·
0)

\V projelldc

pominięta

gmi na Bedoń, mająca l'lllności

20'24.

KRONIKA WARSZAWSKA.
T,·o6;" . Karnawał. Sprawa IV Osichu wyto czona przed I,rltkami sądll opil,ji publiezDój
JllZCZ panią Z. ~rel. Protestacyja piwowarów
warszaw!.'ldch. Zajścia w teatrze. Kogo mianowicie ull'aiać nal"i.y za osobę, a kogu za czlo-1-cieka'f r ol1 (:orta Cal'lol!y Patli. Ateneum, BiesiaJa jitc!'a(ka i Świat. Bale i wieczory tańcu
jące l'rzemi anll. l)Csymi~ty ". optymistę.

W cbwili, gdy le słowa piszę, przeżyty kamado swego normalnego, a kalendarzowym obrachunkiem us(an0wionego l,resu. Wspomlli0Jl pa nim zostauie niewiei ?: tajlczono homeopaŁycmie, bawi\,t1o się umial' lwwanie, &trojono z
JaMką w ręku, obmawiano prZY7.woicie -- jednem
słowem wszystko szło sobie powoli, systematycznie, poważJ1le, więcej ellll zadl)~yćuczynieuia powszechnie pt'z)'j~tym zwyczajom i '\\'szechwl'adlJej
modzie, aui~eli IV chęci znalezienia rOl.l'ywki.
Były i "'ybryki, bo gdzież jch niema? Do tyth
policzę oWrl Bukliię za 1500 1'8., którą pewna dama i to jesz.cze na kredyt, w j ednym z tutejszych maga?ynów modnych ob"talowula; żargon
francuzki używnny na balu pl'zemys,tuwcóll' przez
panie majstrowe wyższego ton,(, i nakoniec nipporozumienia, ju,kie zasz.J',y na sobot.nim wieczorze
t alicującym w resursie kupieckiej,
wskutek których d wóch dyrektorów podało się na wet do uwolnienia. Źe stroje zbytkowe kobićt w dzisiejszy('h czasach są rzeczą naganną, nikt uieza przeczy, że wyjątek nio i5talllJwi r egrrły, j~st
taki.e wiadome, -- czego jeduak me pojmuję, to
składania na męzczyzn winy za to, że J:1kaś część
pIci pi~kue.i gustuje II' kosztllwnych toaletach, jn k
to uczyldłC' szallowna zo wszecllmiar autorka
pani Z. Me!. w Kuryjerzo Oodziennym. Pl'7.jp OmitlU Uli to -'lprawę w OSIeku: ŚlU8,1. rz zawinił a
kowala powieszono. NiE'rvZUl'lliem także ohul'zt3·
wał dobiegł

pów-ogół

ludn08ci 15312-miejsce posiedzeń s~·
du I<lobuck.
4. Gminy: Waucerzów, RlJduny, j)"ykanów-ogół
ludności 12470-miejsce posiedzeń slldu Matów.
5. Gminy: Kamiem'ca Polska, Stm'a Huta, Dzbów,
Rększowice-- ogół ludności 9605-- miejsce posiedzeń sądu

Kamienica Polska.
6. Gminy: P?'zY1'6w/ Zloty Potok, Olszty'n-ogół
ludności 10723-miejsce posiedzeil sądu Janów **).
Powiat bendzillski, okręgów sądowych cztery:
1. Gminy: Gó1'nicza, Ulkuslco-S'iewierska, Ł08ie1~,
Gzichów-ogół ludności
l:'ądu Dqbrowa Górnicza

13645-miejsce
***).

posiedzeń

2. Gminy: Wojkowice Kościelne, Ożal'owice, Bobl'owni/d, Rokitno Szlacheckie-ogół ludności 18980
-·m16jsce posiedzeń sądu Wqjkowicc Kościelne.
3 Gminy: Sulików, j(ozieglowy, Pil!Czyce, PO'l'ę
ba .i~fl'zyglodzka- ogół ludności 21849 - miejsce
posiedzeń Sildu .Siewierz.
4. Gminy: Z"rki, Rudnik Wielki, Clwroń, Niegowa, Wlodowice--:- ogół ludności 22758 - miejsce
posiedzeń sądu Zarki ****).
Powiat 1'awski, okręgów sądowyc4 cztery:
1. Gminy: Bogltszyce, Wdowice, Zelechnin-ogół
ludności 7841- miejsce posiedzen s~du Bogu8zyce
Frydel'yksa.
2. Gminy: GOl'tatowice, Lubania, GÓ1'61-0gół ludności 12652-mlejsce posiedzeń sądu Nowe ~Miasto.
3. Gminy: Czerniewice, Lubochnia, Rzeczyca, B1'lldziszeu'ice - ogól ludności 13769 - miejsce posiedzeń sądu CzernieU'ice.
4. Gminy: J{aryjanów, Regnów, Stam Wieś
ogół ludności 10d85 miejsce posiedzeń s.ądu
13iala Rawska.
Z powiatu łod~kiego projektu podziału gmin
na okręgi slJ:dowe dotąd nie przedstawiono.
W Kamyszłowie, ! w gub. permskiej w d. 6
lutego r. b. odprawioną została msza Ś. za
spokój duszy zmarłej w d. 20 stycznia w Petrokowie ś. p. Zo/ii z Chodakowskicl! ~J~'óblew8kiiJj,
Nabożelistwo odprawil ks. proboszc2. permski objezdżający właśnie !:lwą rozległą, parafiją, do l,tóreJ Kamyszłów należy.

t

Vawnicjszl' poJzi:!l auministracyjny obejmował jeszco
Bargtll (2187) i Stal'opole (2218).
o . .)
Dalvniejs;u. gmina Za!70ne Olkuskie pr:zy14CZOJHI je!t
do gminy Górniczej
.... ) Okręg ten ebejlOuja ó gmin, co uledz musi zmianie
jal<o przeciwne ustawi e, oznaczającej maksimum gmin 4 w
jcdllym okręgu.
..)

gminę

nla nowej korporacyi piwowarów wazszawskirh na
kronikarza Tygodnika llustrowaoeg'o, za tOj że ten
w prostocie duc:ha. uważał za niestósowne używanie
mowy nausekwańskiej na balu przemysłowców,
zwłaszcza zaś podobnie wypowiadallych frazesów: "Que CB que 9a, petite ou grande danse?"
(CO lUia.to znacqć: co to, czy mały czy wię:tszy
taniec?)??
Ale niest,ety, sługa 'lasz, człowielt starej daty,
wiele jeszcze z nowych idej, mających preten·
syje do p@stęru, a cofających lias wstecz, pojąć
nie umie i stąd czasami bywa narażony na bezzasadne i nieusprawiedliwioue zarznty.
Kiedy już Ulowa o niepr7.yzwoitych z~czE>pkach,
których sZ0zególn:ej żaden z pisarzy broniących
własnego gniazda od skaz aleizmu, uniknąć nie zLlola,
niech mi wolno będzie wymienić innego rodzaju
zajścia, jakie od niejakiego czasu mają miejsce w
naszy ch teatrach. Zajścia te S[}j dwojakiego rod;:aju: zakuli"uwe i puLlil'zne. Cu do pienl'szycb, jaklwiwiek lwrporGcyja arlystów dramatycznych nie
odwaezał a sig nigdy jednośc:ią i zgodą, ąumienie
wyzIlać mi ka~l,e , iż rzec;zone nieporozumienia nie
z ieh bynajmniej pochodzą winy. Tr1.1dnfł wymagać ou Judzi, aż~by przez całe swe iycie ciężko
pracowali, a wynik ich trudów zabierany był pl'zez
obcych, żadnej niemających zasługi przybyszów:
wszakże i pracowite pszczółki bronią się jak mogą
przed pasożytnymi trutnia mi? Areną drugich szermierek są loże teatralne. Dyrekcyja podwyższają.c
w filantropijnym celu utlenia kieszeniom publiczności ceny miejsc, ustanowiła zarazem pewną ustaw~ co do kuponów lóż, której najlJieglejsi prawnicy nie są wstanie dotąd zrozumieć. Jest; to
urządaenie, jakie, ll:J. wzór wspólności pastwiska leo
śnego, nie określa dostateczuie ró~nicy zacbudzą
cej pomi~dzy tern co przywykliśmy nazywać moje
i twoje. Nabyłeś bIlet w kas;e i cieszysz Bię my·
8h~ przepęd lenia wit?czoJ'l\ w teatrze. Gdzie tampróina iluzyjH! Kupnu biletu nie nadiLje bezwa-

\V krótkim c~nslo, bo w pr7.oci!\::-1l ldillU ostai!!!!! ___ tnich miesięcy tt'~ej zastużeni pedagodzy prz!:nltl'li się w naszem mieście .lo wiec:tnoŚci. ·- NII
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tym sl\mym cmentarzu, gdzie Z10':0110 uiezbyt
•
dawno zmarlych ś. p. Andrzeja Sikorskiego 1
Karola Beithla, przybyla iwieia mogila kryjĄca zwlolLi
ś. p . .dleksand,·a Zie#l)lIkŻłJgo, który w d. 29 lutego 1'. b.
po dlugićj i ciężkiej chorobie rozstał się z tym liwiatem.
Prawość charakteru tego męża i użyteczllo~ć jego dla
sp61eczeństwa, wskazują Dam obowia,zelc uczczenia jego
pamięci naleinem mu ,npllmllieniem, które choć w krótkich zawarte wytazac1J, przechowa się belW!\tpienla, jako prawuziwą wywolalle zaslugą bezporównania rluitlj w
sercach uczniÓW, kolegów i pl'zyjaciór zmarlego-kQchanego nauczyciela i prawego obywatola kraj\l
Streszczając koleje życia ś. p. Aleksalldrct pl'lytaczamy-że urodzony w r. 1819 we wsi Brodni, w óweZeSDem
wojowództwie kaliskiem, po ukończeniu szkoly powiatowej
w Wielunm w r. 1835 wszedł do gimnazyjum piotrkowskiego i tu ou Id. V do VIa na wydzillle filologi ~zny ID
za postęp w naukach zasluiouJl otrzymywał nagrody, podczas gd jednocze4nie rodzony brat ~marlego Antoni Zieliliski przodowal na wydziale matematyczuym. Po chlubnem skończeniu nauk gimnazyjalnych ś. p. Aleksander
a z nim koledzy Andrzej Sikorski, Elżllnowski, Fryzo i Horodyski udali się do Warszawy z zamiarem poświęcenia się
zawodowi nauczycielskiemu i w tym cel n ksztalcenia Bię
w wyższych zakladach naukowych. Dwóm wszakże z
nich tylktl powiodlo się uzy&lrać stypendyja rządowe dla
sluchania wyUadu lIauk uniwersytockich w cesarEtwie,
iuni, a w ich liczbie i 8. p. Ziet;ński, pozostali w Warszawie zapisawszy się tamźe \\1' poczet sluchaczy doda tkowycll kursów pedagogicznych. Po otrzymaJlilt chlubnego świadectwa z odbytych tu dW'lletnich studyjów w
r. 1841, zaraz potem w m. lip nu przeznaczolly zosŁal
przez wladz~ edukacyjną ha nauczyciela języka polskiego
w szkole powiatowej w Końskich,-Tu podczas 10 letuiego pobytu ścisłym węzłem przyjaźni poła,czyl się z póź
uilij przybyIym nieodżalowanym Julijanem Bartoszewiezem, nauczycielem historyj w tejże szkole. Obadwa rzuceni losóm do malego prowincyjonalnego miasteczka, pozbawieni stósnnków, do jakich przywykli, i wieln ~rodków·
i pomocy naukowych, jakich potrzebowali, tęSKnili za szćr
szem do pracy polem - marzą:: o chwili. która im wla~ciwsze szranki działlInia kiedyś otworzyć miaJa.
Diugo wszakże, bo cale lat dziesięć, czekać ua nią lm
przyszło. Wrollzona żywość charakteru ś p. Zielt1iskiego
swobodny humor i jogo werwa mlodzieńcza, podtrzymywaly obydwóch przyjaciól i osladzaty im to, jak je nazywali, paraji;alt/e UJ'II!lnanie, Sumienllo pelniellie ubowiąz
ków, zasób wiadomosci i zapal do pracy II" dziedziu\e historyi i literatury ojczystej dokonywały reszty, nie pozwalaja,a iw utoną'; w zapomnieniu, zaskorupiCć w naw!'Imieniach spokojnego malomiasleczkowego towarzystwa.
Rok 1851 byl kresem pobytu ich w Kcuskich,- je!l.r.ocześnie bowiem Bartoszewicz powołany zostal do War.zawy a ś. p. Z,i:H,;sKt do gimnazyjum piotrkowskiego na
nauczyciela j~zyka i literatury polskiej. Obowiązki te
pe/nil gorliwie do r 1862, w którym mianowany p. o. inspektor:>. tegoż gimnazyjym, a n:iezadlugo, wskutek ogólnej reformy szkól w królestwl6 przeznaczony zOBtał nil
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runk;owo Prawa korzystania z niego; jeżeli bowiem
jaki bu6czuezny jegomość uznał za stósowne :zająć twoje miejice poprzednio, nie poszczą cię do
loży (*). Jeżeli znowu sl:czodra natura uposażyła
cię dzieci\;ciem, zostaw je w domu pcd dOlorem
niańki, gdyż choćbyś nawet cał!!llożę na wyłączną
na był własność, nie puszczą dziecka, które pOLHug
brzmienia nowego prawa jest osobą, nie foU3ZCz~
takle niań Id, jakil'j ZIłOWll na mocy rzeczonej ustawy w rz~tl. osób liczyć niemożna. Do tej osta"
tniej, nieupl'zy\vilejowanej kategoryi, wchodzą także
posłańcy publiczni (**), Mówią, lecz to potrzebuje
potwierdzenia, iż i na reporterach dziennikarskich
podobnych z zatrndnień, a mianowicie ~ biega.nia
po mi.ście do znienawidzonej przez dyrekcyjlł
kasty komisyjonerów, podobne wyłąc~enje z praw
clllowiecqch ciążyć będzie. Wziąwszy za zasadę
iż nie kążdy śmierte1nik, choćby nawet za miejsce
zaplacił, jest. osobą, idzie o przeprowadzenie linii
demarkacyjnpj, któraby nas objaśniła kte może z:.\
własne pieniądze wejść do loży, a komu wstęp do
artystokryŁycznego przy byt.ku jest bezwarunkowo
wzlJronionYID. Nad tą, tyle ważną kwestyją, łamią
sobie obecnie głowy prawnicy.
Na koncertach Oadotty PaUi żadne podubne
zajścia nie miały miejsca. Pełna taktu śpiew:lcz
ka nio w celu jakichkolwiekbądź matel'yjalnych
korzyści, lecz jedynie dla usunięcia ztlszlych w
teatrze ro;(terek, uznała za .stósowne położyć tak
wygórowane ceny na bilety/ iż w pierw~qch rzę
dach krzeseł siedzieli tylko starozakonni bankie·
rowie, w drugich właściciele magazynów mód i
nowości, a w 05tatnich mniej uposateni od fMtuny melomalli. Dla n.ieuprzywilejowanych wejście
do sali stało się rzeczą zupełnie niepodobną.
lO) Sprawa w sądach tutojszych pomiędzy panem M. a hr.
P. o nieprawn.e zajęcie miejscJl.
('0) Znany powszechnie fakt wyrzucenia poshuc6w publicznych z loży pomi mo tego iź c~ posiadali bilety.
(przypiski .sprawozdawcy).

-8~wiel'%chni~a szkoly powiatowej w Mlawie, jako jej rektor i I!an,'zyciol przedmiotów filologicznO- -historycznych
Przetnlanowanv llIistępnie na inspektora tejże szkoty, If
r, 1869 opuści'l służbę publiczna, i ~tL\lo odtl\d do śmierci
prz~micszlii waJ w mieś'.lie tutejszóUl, - Nauczyciel z powolani'l, dopóld tylku sil Y mu pozwal~ly zajmowal się ,kształ
ceniem w!asnych dzieci, a nadto udzielał prywatllle uauk
pl'agnl\c)'m I;ori l'stać z jego ślviatIa i Joś'wiadc'teuia, oraz
\Vl'kladal l·... ukra:dzio naukowyIII p. Popow~kiego jęzl'ki
po l-li i i bc;i i, • ki.
.
Jako zJ ... IIlY, Ullliejętlll i g~rli1! y pedagog' wyroJul ~o7
bie ś. p, Zioliński powszechne uznanio; - wzore\\-y mąz J
przyklnlby oj, iec licznej rodziny, w stósl1nkach towarzyskich prżoz zacność charakteru, rozum i swobodną bystrość umyilu zjednywał s.o~ie szacll4.llk i milość u ludzi,
I.tófl\ w mlodszem ZllÓW- pokoleniu gcuntowMo llodąisnie
jego za postlJpem i wyksźłlllcaltiem się pojęć, co wszakio
'godzie umial rozumnie ~ lIiowzruszontlmi zasaJami religii
i moralności jaltlemi w calem życiu sifl kierowa!. Z ]10,yodu posiadania własności nierue.homej w mieści o, jako
jeg'o obywatel, bral chętny udzial \\'e wszyslkich obradach
tyczących się dobra. og61u i niejednokrotnio dorzucaJ, IV
treściwie wypowLtdanych pogląJach, samodzielną myśl
swoją w sprawach miasta i popierał projekwjąco się nlepszenia.
.
Obdarzony lvielką latwością, wypisania siQ, poJClaS swóJ
bytności w Piotrkowie pierwszy pisywać zacząlliczDe i z
ujęciem cZl'tywane korespondencyj e do Kroniki wiadomO~'(J~' krajowI/ch i z4g1'lmicz"ych, (Taut!! Codzienl/lj i innych. Zamieszczony w jednej z niell opis wspólnego
święconego w gmachu szkolnym, jak ud/ltną forIDą i ży
w6mi barwy n,1jwymowm!j świadczy o talencie alllora tak
z drugićj ~trony naj wybitnit\j streszcza zapatrywanie się
ni. .stóounki społeczne i szczera,. jego miłość dla kraju.
PodczaI lJobytu Ludwika Kondratowicta w Piotrkowie,
na prywatnem na cześć jell)o zebraniu wital go ś. p. Zieliński w rymy ujęt6m serdecznem przemówieniem, na co
gość zouiemeński odpowiedział wzniGslym wi6rszem, w\,ja,tki z którego umieszczone są w po~miertnem wydaniu
dziel litcwikiego lirnika.
Gilr w roku 1870 wrelltcic powzięło myśl wydawuictwa
pisma pcryjodycznego w naszem utieście ś. p. AlelsaurleJ'
l!rzyjąl chętny udz'al Vi' szczuplem groniQ osób, które
projekt Złi dobry uznaly i oJŁ<\d zawsze gorąco i czynnie
powstaly Ttldzieli i Roczniki miejscowe popiel'al.
Tak cale życie spędziwszy na użytecznej pracy nie zezbyt późnego wieku a z wyczerpania sil zapadl w ciężka.
l długa, chorobę, Lt6ra zawcześnie pasmo Jni jego życia
przecillJa.
W d. ~ marca wieczorem koledzy, znajomi I przyjaciele
licznie zobralii towarzyllzyli wyprowadzeniu zwłok jego
do k ościolo Jaru ego , a nazajutrz po odbyhlm naboień~
titwic żalobnem jeszcze licznir.jszy orszak, poprzcJzany
przez ucmi6w zakładu naukowego p. Popowskicgo. odjll'owad1.il zwIoki ś. p.A.leksQl/Clra ZietiJi8kiego, niesiouc na ramion!\ch przyjaciól i llznaja.rych jego zasług'i na cmentarz
llar!\fijalny. Duchowielistwu przewodniazy! ks. kononik
Wojciechowsld, nauczyciel religii w miejsco\vem gimnazyjum, a ks Al. SaJaciński b. uczeń zgasleg'o pcdag'oga .~er
Jcczllem llrzemtlwieniem fi' 'kościele uczcił zmarJego zaslugi.
Wieczny'pokój .iego praWe) duszy!
L J,t.

A jak~e tam poszły koncerta?
Dobre pytanie! wszak~e świat cały brzmi
je(hiOglośnEilli pochwałami dla,., Adeliny Palli.
- Ależ to nie Adelina lecz Garlotta!
- Wszystko jedno, nazywa się PaW - i koniec.
A przytem to siostm tamtej - rodzoniuteńka!
Słys<ląc powy~S%Eł rozmowll przy wyjściu z koncertu, przyszła mi na myśl stara jak świat am~
gdota.
- Czy grywasz na fortepianie?
- Nie, ale kuzyn przyjacIela mego ciotecznego
brata ~rywa na flecie. WszlIkże to na jedno wychodzi.
Trzy nowe pisma pojawiły się z d, 1 styc;mia.
AtenelJm , Biesiada literacka i Świat. . 00 do
.
pierwszego jest to organ poważny, stanowIący majako dopełnienie tyle zasłużonej w piśmiennictwie
Biulijoteki Warszł1wskiej; "Biesiada literacka" poświęcGloa wyłąc~nie beletrystyce odznacza się (10borem,a,rtykułów i niezwykłą tanioś~ią. 00, si~ zaś
tyczo "f:lwiata" dwutygodmka młodzIeży pOSWIęCO
nego, ten nieodpowiada dotąd bynajmniej swojemu
przeznaczeniu. Napuszony pedantyzm, suchość
wywodów, a nndewszystko brak poczciwej i moraIllej myśli religijnej sprawia, iż organ ten, ży
jlłcy dotąd jedynie reklamą nie zdoła zaaklimatyzować się w zdrowem dotychczas i jędrnem spó·
łerzeństwie naszem.
Coż wam powiem wi~eej'( O maskaradach? Zaprawd~, niewarto: kto zna jednę, poznał wszystkie. Na pierwszej i drugiej pusto i nudno, na
następnych tłumlJie, gwarno, lecz również nudno;
co zaś możnaby znalfźć na. ostatQi~i gdyby takowa przyszła do skutku-nie wiem, w każdym razie pewnie nie dowcip, kt6ry.obecnie zaliczyć można do wSpomnień ubiegłej . pr:zeszłości.
Bal w
ratuszu na korzyść nowo założonego B~pitala dla
dzieci, nieźle się powiódł i słusznie,-cel to zacny
i'szlllchetny, podtrzlmywać go więc wszelkimi śt'od
karni należ1. Wprawdzie bawiono się t21tll mało,
-

sprawy rodzinne, familijne, handlowe i naduży!
('ia praw spółeczeństwa, powierza do rozstrzygnięcia ludziom, dobro\volnie pr7.e7. mieszkońców
gminy wybrać się majł1clm.
Kto jcą~ zJolny na sędziego lub ławnika, to
Przez cały I\t\rnawal wstrzymywnłem się z kotylko w gminie mies~ka.jący zarlecyJo'!\'c\Ć mogą;i
reipondencyją do "Tygodnia," nio~lając. wam.z
jedną wszakże szanownym wyborcom uczynić mucichego, zadętego śniegami, ustroUla, I11C praWIe
szg uwagę, że człowiek z prostym, jak to mówią,
do doniesienia. Pl'7.epędziliśmy karnawnł llilrclzo
chłopskIm rozumem, znany z poczci wegi) postę-.
skromnie, a pl'ZOl. kilkanaście dni, kiedy wy tnm
powIH,ia, więctSj pOjmuje sprawiedliwość, jak niepo miastach bawiliście się znakomicie i zajadali
douczone, niedowarzone, choć umiejące niby czypączl<i, myśmy tu musi cli obejść się h~z tauców
tac i pisn6 inahviduum. !dóre tylko wtenczl\8 gdy
i pf!<,zków, ho cltociaż były zapasy mąkI, smalcu
mu się poJy ktuje, jako tako pisać może, a tego
i konfitur, posłaniec: jednak wysyłany do miasta p~ ! 1'0 czyta. llajczęśei!\j l'Iie rOiUmje.
drożd7.e, w żaden żywy sposób przez zaspy dosti.l.e
Gmina. jestto zbiór kilku lub kilkunastu tysię
się tam nigdy nie mógt i z nic7.em powracał .. Po
cy ludzi, l'IJ7.maitego wykształcenia, usposobienia
Śllie~ach nastąpiły ,,"ody, k~Ót'o ~'i dalszym CIągu
J rozlllaitych wyobmżeń- jestto chaos, Idórym z
w gorach tutejszych komumkacY.le pr7.erwały tt\k,
wielką uwagą kit'rując, można. pomału doproważo dopiero w zeszłą środę. po kilku tygoclUlach
dzić go do porządku, na zasadach praw spółe
nieobecuoRci, dostałem się do parilfJjalnego koczeństwa..
Sądz:!cy sprawy w owym chaosie, pościół\;a na popielec,
aby rozpoc7.~Ć czterdziesto- I winien międt:y innemi, baczną zwracać uwagę na
dniowy post wielki, który dla Jlas w bieżąeym
wszelkie okollCllnr)ŚCi zmniejszające cywilne i kryroku jest tylko prz eclłużeniem sześćdziesięciodnio
minalue WIU}', wytępić pomału lichwę, tego robawego odbytego,w karli awale postu, który si~ rol.po- 1
ka toczącego mieszkańców gminy, nauczyć Szanoczął dla. na.s w ś. Syl\,estel', ft tl'\Hł..lqc całe, Jak
wania cud~:ej własności, tak lekceważonej przez
obszył, sto dni. i!'kończy ~\ę, 1[\ Bóg dl/czekać,
1'0 1 aików mniejsz ych
posiadłości, przez co l':niena Wielkanoc.
cbęcają usta wICznymi nap~d" mi do podnie!:licnia
Posrnutni!\ly te'L panny, wdowy i mętatki.
rolnictwa, sadownictwa, ogrodnictwa, leśnictwa,
Bo Iligdzie ta11cująC1'\j nie było herb:itki;I'ybo.łówst'<\l\ i tym podobnych jedynych źródeł,
Teraz znów wszyscy prawie smucą się liąsiedzJ,
jakie kaidomu pomyślność i bogactwo pl'qnieść
Bo w poście d~ć niemożJlu tańcujący(·h śled!.!.
mogą, .KHjwięks7.ą jednak zIVrócić winni uwag'ę
Spotkaws7.y si~ po naboieństwie w parafIi II
na n"dUirCll\ w opipce nad sierotalll i i pilną dać
wszystkimi prawie są'liauami, zarzucony zostałem
baczność na ów grzech wo.łający o pomstę do BopytunillUli i wymówkami, dlr1 czego dotą!l żaune- , ga, a z ('alą silą zadosyćurzYllić fil'zykazaniom
go artykułu do :rygounia" nie przesłałem z okowiary naSl.e.J i woli prawa, k~ól'e im ową opiek~
licy tutejszej, w kwest) i tak wa.inój, jal(f1 jest oprzed w8zy:;tl{lllDJl obowi!zkami powierza,
becnie ol'ganizacyja sądów gminnych, - lU CO w
Trudno d / iś , przy panuja,cym z całą parad~
krótkości o : powi:tJam.
lllaterJjali.~mie, przy wJmaganiach i pl'agl11eniach
Wszystkie prawie pisma peryjodyczne·pl'7.edstc:obecuego stulecia, znaleźć człowieka, coby jak
wiły uWol.gi swoje w tym tltk ważnym din dulna
nieg,lyś Gw·ilt.s cllIl/tal us, piekący rzepę na koruinitl
gmin interesip. Uwagi te, m~jące na celu slusZlly
w li bogićj chade, z oIJojętnościę prt.yjąl ofiaro,
wymiar sprawiedliwośei, tak w 5pralVa~h cywll·
wany Hlli przez c1t' legatów urząd dyktatora palluych, jak i krywillaluych, objaśnily (l ostatl Ct.TlIC i:!twa rZyllJskit'go, a po wypełnieniu swoich oboczęść wyborców, że tylko człowiek wyksztalcollY,
wiązków. clo ~mej ubogiej chaty i rzepy powróprawy, poczciwy, mający przcdew~zystkiem .dobro
cił,
n 'o pomiędzy wielu powoływanymi, moina
ogółu na celu, może być spr9wJQdhwY,m s\}dz.I.ą. lu.~
jl1'Zet'i(' ż 7.naleźć kilku zdolnych do wybrania.
ławnikiem gtllb;y; - że poprawa w zcUlwdb,meJ dtlS
Zbnie pl'~eZll[t"zone do siewu, aby pożądany plon
opicl;c małoletllich, sądzeme spraw prze7, ludZI
\\'yd,tlo, zwykle parę razy młynkujemy:--jeieli
nieposzlakuwanego w niczem sumienia, mol.e zawięc ka ud) dl1ci do pl'l~yszłych sądów gminnych
\ dosyć uczynić woli włildzy, która bardzo wa~ue
llobl'ze przemłynkowani zostaną, a do wy borów
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tańczono dosyć sztywnie, ziewano dość ... nieogltJunie, I rozjechano dość wcześnie, ale t.rudn0 od
pubhcznych 'Zabaw wrmagać oży\~iel1i,~ i 7.upałl1.
Prywatne wiec"ory taI1cuhce odznacznją SIę wo·
góle brakiem płci bnr..1 dluej, jd:eJi jaki J1Jłodzi.::
niec przybędzie, nat,)'chminst ~kłoniwszy się zaledwie gospodarzom domu, . ucieka do pokoiku,
adzie go wn.bi~~ wis~, pl'eferal1s, bezik lub papieros.
Na sobo"tuich zebraniach w reslIl'sic kupiecl<lej
wprost Jest pl'zeci w?lie: tam znowu na piętnaście
czal'llJch fraków przypada zaledwie jedna bil-lła
lub różowa tiunika. W llarmonii wcsl)·lo co siC;)
zowie, szkoda tylko, 7.e owa Harmonija aui nul'ZCczem, ani obyczajami aui też ogólną tendeucyją,
nie h~.rUloniZtlje z lla~trojem ludnoś ~i, któr;1 Jej
daje przytułek i w.tasnym karmi chlebem.
Ponieważ każda r7.~CZ na tym bożym świe('ie
posiada swoje dodatnie i ujemne strony, z,~bawy
także
nie stanowią wyjątku od ogólnej reguły.
Oprócz nnjgłówniejszego celu zbliżenia do siebio
młodych lullzi i fiJOżoości zawiązania stósunków,
których finałem (mówiąc sty lem poetów 7.esz.tego
stulecia), jest zapaleuie pochodni hymenn na o~tal'~!t
dozgonnej miłości, maj1ł one jeszcze i to do slebJc,
że
zajmująe czas, nic zostaw~ają tyle w?!nych
chwil do z::l.bawiania się plotkamI. Post dopieropora pokuty, skruchy i oblO::l.wiania bJiźliicB, da
Dam poznać w całej swej dOIliosło~ci ową tajemoicz~ potęgę pełznącą w eieniach, podkopuj')cą. częstokroć szczęście rodzin i spokój domowego
ogniska, dla ukrócenia której, sam kodeks lJntW
n:;twet staje się l1iedostatecznym.
.
Przytaczając
dodatnie strony karna walu; UflJę
tern samem do \. . ótl , że niezawsze i pic we \Yszystkiem patrzę na rzeczy ~ pesymistycznego pUlJk~u
widzenia. Tymczasem są tacy, którzy zarz\J(':lJll,
mi, że "Kronika Warszawska" grze::izy n::l.gt'on~a
di~niem ciemnych barw, że gród Syl'elly, t ,lk p1ę
kny na pierws7.y rzut ol,a. nie może na 7.ntlen
sposób mi l,t! tylc moralll)'l'h niedo<,tn tków \ że

wreszcie stokroć milój jest dla czytelników l'/'y,
WaĆ W świetle eteru, flniżeli pogrążać się w pocy
Z\yąJpiollia. "Mamie wszystko ChV\Hlić ryezałLoJlI'?"
pytam. "Chwal!" odpowiadają chórem optymiści.
"Nie tykaj materyj~li%mu!" wołają gl(lśno ego.
iści. "Wyslawiaj środki komunikacyjne!" dodaje
7.arząd omnibusów kolejnych. "Zostań l'zcicielem
ILtrmonii i panującego tam narzecza, '. zal ończn.
jfJ. ]'l'yt:l.'e, Wilhelm'y, Johan'y i Gotlib'y. Dobl"Ze
więc- nieeh ~ig SIanie poclłng waszej woli o szanowni (\p0nencd
Z pesymjzll1l: się mego niebawem poprawię,
Przo7. rÓi.l)we szkła spojrzę na błoto i śmIeciE:
Będę walii cuda pl'a\vił o naszej Warsza\1'io,
::Stanę się optymist:b kiedy tego cJ.cecio.
OpO\Yiem jak doróil<arz nie chciwy nll rubla,
.Jak prz~'jelt1ną po konnej kolei jest jazda,
Jak talllą bywa SI\l'llU w hart(\!tl pa.iJ.a Wróbla,
Jak Eliczną ma figurę włoskiej sceny gwiazda;
Jak z cen wyższych w teatrze public:wośr s'~('zę'
śliwa,

Jak w

TI \\'01 i

się bawią w salono\Vy sposób,

Jak Cl~l;;em nie pr7.ebiera w sprawozdaniach Niwa,
Jak mało nil. z10 Czasy dziś narzeka osób.A prawiąc ciągle dde} na dodat:Ji temat
Pllwit'm, jn k za pół darmo dają krawcy adtle·i., ~
Jak świetnio i'lJJUIJsuwy rozwija się sZbUtat,
11 0. lJosiad.1. t.,ktu 113SI:.\ zlota młodzież.
~V korlcu JOdUlll, że dobrze dzieje się wśród Illia~t..~,
~e nikt dotą!l lJic.: cloznał k'9,ki ani biedy.
Ze Iwżdy c"łowiek 7. sercem w dosttltki pon\"tH,
Że zyjemy oS7.c7.ędu ie, że u:ednieją ~.ydy .....
GLly chccejc - pncz rÓ;i:owe spojl'Z\l okul~Iy
I różowy wam [logLlu w "Kronice" umieszr:zę,
W szat\) lIłud ()(hie.i~ peduntyzm mój stnry,
Ale trzabiL poczekać ..... rll.iś zawc:!aś~ie jeszcze!
[,udwilc Nie/lwjo ·"ski.

-łprzedstawilł się z gminy najcelniejsze indywidua,
cel bezwarunkowo osiągnililtym zostanie - plewy
odlecą. a czyste ziarno najpiękniejsze wyda owoce.
.A. teraz, jako bocian, co lat już pół kopy
Wymłaca. razem z wami pozbierane snopy.
Co wam zawsze poczci\vie i sumiennie radził,
A nigdy trybularzem mamonie nie ka.dził,
2ycz~ wam, do wyborów gdy IltMiecie rZlildem,
Nie gardzić. czy to wyższym, C1,y niższym urzędem,
Choć kogo w 8~dach gminnych los niżej postawi,
Gdy si~ Slildził1. omyli, to ławnik poprawi,
A mały areopag przy sprawiedliwości
Doczeka się od braci serdecznej wdzililczności ,
Niechaj tylko oddadzą urzędnicy nowi
Co boskiego, to Bogu-co króla, królowi.
Eks-Bocian.
,

Odpowiedzi ol 7·edakcyi.
Panu F. K. w Dąb1' o 1cie-Prosimy o przysIanie wiadome&,0 rękopisu - ..przedewszystkil\m cenzura-jak dJugo potrwa
trudno obliczyć - -koszt druh i papi eru okoLo 30 I s.
Pani Z. W. u; Lublinit-Rękopis odzy skany- z wrócono z
Lubl1na-dla czego? Nie wiemy-wyszl emv jutro jako paczk ę.
Panu F. Ś. w MutTowilJ. ( Iznaczony dzi eń uobrztl- kosz!a
~08ta1Vion. dobrej woli.

LICYTACYJE.
W d. 1 (13) marca r. b. w binrze zarządu ok l'ęg n górniczego zachodniego w D ąbrowio górn iczej na dow óz ga /malln
do hut cynkowych tarnie:
a) z kopalni UlisN i z pInez ki Bukows{il'j la sum ';
14922 n. 81 kop.
b) z kopalni Grzegdrz i z plnez ki Slart'zl/ilo U'skiej 7a
sumę 16522 rs. 63 kop .
'
ej z kopalni Jó=e./ i z plu czki OlĄ l/ skitij za s nm ę 835
rs. 12 kop.
Bliższe warunki dotycza,ce p o wyższy ch li cy tacyj osoby interesowane przejrzeć mog!\ w bIurz e władzy, IV kt6rem takowa odbywać się mają, IV godzina ch biurolVy,h z w yj ą tki em
dni śwj~tecznych i galowy ch.

OGŁOSZENIA.
K jjI Zawiadomienie.1ii:I
W dniu 15 lutego r. b. urządzony i otwarty z o stał

SKŁAD MATERYJAŁOW APTECZNYCH I FARB
pod

firmą

"HENRYK OnZECHOWSKI I SPÓ tlU,·I
którym to składzie oprócz zwykle utrzymywanych przedmiotów w l ego rodzaju zakładach,
sprzedawać się stale będą: wszystkie p 1'ep amt!J
laboratoryjno·chemiczne,- wszelki ego rodz ajU 8p ecyjalija zagraniczne i hajowe,- ekstral.:ty,- wody
mineralne naturalne i sztuczne,- narzędzia chinwguzJle,- perfumy i kosm,etyki,- nasiona w agronomii i ogrodowD1ctwie używaue,- nawozy s ~tttcznf,
wo?'ki amerykańskie na zboże, wszelkiego rodzaju krochmale i farMi, - muszta?'dy. - laki do
pieczętowania, sma1'o·.()idLa do maszyn i osi,zaprawy do podłóg.- szkło apteczne, - oliu'a,octy,-róinokolorowe atm 1Yl,enty i t. p.
Polecając ł'askawym względom SUlllownej Publiczności nasz!~ firm~, zapewuić zarazem mam zaszczyt dwa najważniejsze warunki podaży w handlu,
a mianowIcie: dobroć towaru, którą gwarantuj e
fachowość moja jako aptekarza, oraz uOliarlw'rl'[uie cen, które b~dą stałt: i ś n i śle zaslósowane do
cenników każdego rodzaju towaru, wydawanych
przez pierwszorzędne fIrmy warszawskie.
(3 - 2)
11. Orzechowski i spólka.
W

!~

Dominijnm I{rzepczów ma honor
WW. Panów Sąsiadów,
że poczynając od 15 lutf' go, przez
przl)ciąg czterech tygodni blild:r.ie w Krzepczowie
:MIĘSO WOŁOWE z opasów młodych, na ten cel
jedynie upasionych, do odstąpienIa po kop. 8 za
funt, zawsze od każdego cz'Wartku do niedzieli,
tak, aby przysłany posłaniec próżno .nie czekał.
Sarno 3abicie opasów, ora z porządne l staranne rozebranie mililsa, dopełniane będzie pod dozr..rem
domillijaln,m, przez miejscow9go rzeźnika. (3 - 2)
~

zawiadomić

W drukarni F.

Betchat.owski~go

DOPJj POŚRBD ~CTWA
PUD

FIRMĄ

E. TCHORZEWSKI
W PETROKOWIE.
Istniej!licy pod powyższą firmą ou lat ośmiu
dom mój, rozszerzając zakres swej działalności,
mll. na celu ni eść uży teczne usługi ogółv wi, jak
niemniej ułatwiać nahycie tak ziemianom, jak i
hfl.ndlującym róznych towarów i przedmiotów po
cenach składów głównych , lub zakładów i fabryk
protiukujących takowe.
Dla tego też obok ubezpieczeń od OGNiA i
GRADU, dochodów dożywotnich, kapita.łów pośmiertnych i posagowych, ohok sprzedaży, zamiany i wydzierżawiania dóbr, lasów i domów, dom
mój posiada obecnie Ilkład MACHIN ROLNICZYCH, wszel~ie NASIONA tak pastewne (uie
wyłączając KONSKIEGO ZĘBU), jak i warzywne, tudzież nasiona kwiatów i rośliny cieplarniane. Skład HERBATY wS7.ystkich firru, z oJpo",iednim rabatem dla kupców,- skład WIN francuzkich, HISZPAŃSKICH, LIKlER6W ORYGI.
NALNYCH zagranicznych, farb , pokostów, ole·
jów, świec, mydła, jak niemniej rozmaitych galenteryjnych wyrobów - Skład CEMENTU i NAWOZ6W SZTUOZNYOH, wyrobów blaszanych,
żelaznych, gwoździ, kufrów i kuferków, smarowidef, KAS OGNIOTRWAŁYCH, MASZYN do szycia, oraz innych przedmiotów i towarów.
O czem zawiadamiając Szanowną Puhliczność,
mam honor zapewuić, że w załatwiauiu wszelkich
7.1eceń , coraz dogodniejsze przedstawiać warunki,
jest moim obo wiązkiem i zasadą,
Przewidywany rozw ój róinorodnych interesów
przy osiedleniu si ę nowych instytucyj rząrtowych
w m. Petrokowie, jest jQdn,rm wililcćj dla mnie
bodźcem do ro zwinięcia działalności mego biura,
tak, by m ogło odpowied;dM wszelkim możliwym
l·ądaniom w zakresie rolniczym i handlowym, nieogl'anic~ając się na redagowaniu pl'ośb do władz
w ró ż nych ililzykach, ale przyjmując na siebie z
upoważ nienia przeprowadzanie lub czuwanie nad
całym przebiegiem danego interesu.
Ze zaś z dl'Ugi6j stl'Ony dochodzą mię rozpuszczane wieści, jakobym miał zawrzeć, czy też
w st!lipić do WSPOŁKI w prowadzonym przezemnie interesie. uważam za konieczne publicznie
temu ZAPRZECZYĆ, a zarazem uprzl.'j mi '3 prosić wszystkich,
któr zy mię swćm zaufaniem zaszczycają, aby wszelkie korespondeucyje wprost
pod moim wyraźnym adresem nadsyłae raczyli,
z udzieleniem marek na żądane odpowiedzi.
(3 -1)
E TchOl'ze wski.

~

OKIEN INSPEKTOWYCH 36 jest
do zbycia. Obejrzeć je moin:t w <t(lmu :MichalockiegQ przy 11. Pet.ersburskiej (Kaliskiej) pod ~ 194
(3-1)

1.,......

Jest do sprzedania Łubinu .i6ltego kor:
100- Wiadomość w redakcyi Tygodnia,
lub na miejscu w Mokraczu, odległym od Petrokowa wiorst 17 od Bełchatowa wiotst 7.
__

(3-1)

NOWO OTWÓRZONY

Skład For~piaDów

Krajowych i Zagl'3nicznych

GEBETHNERA i WOLFFA··

w Warszawie, Krakowskie Przedmieście !t 36
wprost Saskiego Placu.
Poleca _ znaczny wybór FORTEPIANÓW. PIANIN I MELODYKONÓW z najcetniejszych fabryk
zagranicznych, jako to: Bluethner'a, Bechstei11'a,
Bieze'go, B01'de'a, Ca?'us'a, Dltysen'a, Ge1"l'tJ:'a l
Hoellin,q'a i Spangenberg'a, Erlle8ta lrmler'a, KaplI'a,
braci 111.angeot, Pleyel'a, Roenisc1!'q, Rosenkmntz'a,
Schwecltten'a, IJebain'a, Estey'a et Comp., lIfas80lt' a i Ramlin'a i t. p.; oraz krajowych z fabryki Ma teckiego , która na wystawach powszechnych
paryskiej i wiedeńskiej otrzymała zaszczyt.na me dale,

(3-2)

l! WAZNA WIADOMOŚĆ II
Zawiadamiam Szanowną Publiczność, iż z dniem
30 stycznia r, b. rozpocząłem wyprzedaż TOW AR6w BłJAW A.TNYCH, utrzymywanych w magazynie moim, egzystuj~cym od lat kilku w do·
mu W·go dora Koczorowskiego pr?y plaeu MikoJajewskim (Stary rynek). Wyprzedaż ta odbywać
si~ blildzie codziennie do dnia 30 marca. .
U praszam zatem Szanowną. Publiczność, by r~
czyła skorzystać z wyprzedaży, gdyż towary wspomniane znajdują si~ w doborowej ilości i sprzedawane będl} po cenie kosztu.
Są tam towary jedwabne, wełniane i lniane, a
mianowicie: płótna i weby różnej cienkości, chul1tki webowe i batystowe, se'Ncety, reczniki, obl'usy,
rypsy czysto wełniane różno-kolorowe na pokrycie
mebli, dywany, matt ryje różno-kolorowe i ('zarne,
aksam-ity i welwety, popeliny, tybety. satyny, barei.e.
grenadiT!y, tal'latany, batysty, bengale, flanelki i t. p.
~

jak również MASZYNY DO SZYCIA ~
systemów. (4-4)
L. LewJ"01oicz.

różnych

KĄRTOFLE z
garnce jak i korce,
czasie w domu Jasińskiego
(6-4)

Krzępczowa, tak n..
sprzedaję w każdym

Cln'zanowska.

~~~~~~~~~~~~~a;

]

HANDEL WIN. HERBATY. DELIKATESOW I TOWAROW KOLONIJALNYm

~

$P",Y M",Y:!~~~~~I~it,~!~~~~-?w Jahłoń,kiego. ~
j SLEDZIE
placu

na nadchodzący post poleca Szanownej Publiczności:

[

Lososiow-e!, 'W' Ruladzie, Zioło'W'e, , !>
Opiekane (Bl'a.theringc), Maryno'W'une. \
WĘGORZE marynowane i w~dzone,- SARDYNKI

o

~

:v<b RUSKIE
(RewolweI'Y),- BIKLlNGI, - SPROTY, --FLUNDRY, MINOGI,
WIOR ziarnist}: i prasowany,-: jak rów:liet

SIELAWY,

t~

:U:ERB~ TĘ

(J"

się W~d~O]~g~e~e~ ~y~zSw~ ~b a la carte.

et~

~. KA

:) renomowanej firmy BazylI Perło"W' 1. S-'W'l.e .....v:Mosk'W'l.e,
<f
Węgierskie, Francllzkie białe i czerwone, Hiszpallskic, Reńskie i inne,
"-\1
BULIJON Kleczkowskiego, Francuzki i WołYllski, - POWIDŁA Węgierskie,
~
'
], SERY w różnych gatunkach, WÓDKI, LIKIERY, ARAKI krajowe i zagl'anicz- I ~
ne, lOW ARY KOLONIJALNE ciągle świeże, jak 1'6wnie2 wszelkie towary [
o wchodzące w zakres handlu kolonijalnego.
Co
]
,V Ul'zą.dzonej przy tymże handlLl

f-lJ WINA

~

,:()

podaje

(3-2)

~~~~~~~~~~~~~8~
w Petrokowie.
,ll,osnoJleno IJ,CHBypOID.
Redaktor Wydawca Antoni Poręb ski.

