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"Tydzien" wychodzi w kaidl\ niedzielę
~ z dodatkami w razie potrzeby we wtorek i wpilf,tek.
~
Pojedyńczy numer kosztuje ':j kop.
)
Qena ogrosz~ń od wiersza lub za jego miejsce
~ po kop. 5, za następne po 4, 3 i 2 kop. w miarę
• ilości powtórzeń.
O",łol!lzenia przyjmujl\ się w redakcyi i w
~
? księgarni L. Chodźki; w VI'arsz,U'.. le wspecy~ jaInój agencyi p. M. Frendlera u. Karmelicka N. 7.
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PETROKO\V dnia 13 (2'1) ć:tetwca i876 1'.
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po Św. Prospera B.
'26 P. Jana i PawIa 111. M. .
27 W. WIadyslawa kro węg.
28 Ś. lreneusza i Leona P .

',2; N: \ 3
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W3-41
3-41
3-42

Cena kwartalna:
w Petrokowie w księgarniach L. Clwdźki
) i S. GoJdsteina kop. ~ii.
~ w Warszawie w księgarni i kantorze pism perrjodycznych Maurycego Orgelbranda naprzeCIW statuy Kopernika-z przesylka. pocztowa. rs.
I kop 10.
~ Prenumerować można nadto we wszystkich
> księgal'lliach krajowych.

(

."-dł'eli

redRkcyit - .htoni Porębski-w Petrokowie przy drodze
Żel. Warsz. -WiedeńskiĆj w domu W-go Brendla.

Dl~g9ŚĆ dnia

42. / 29
30
Dnia ubyIo m. 2.
1
Pierwsza kwadra. księżyca.
2

8-23
8-23
3~_ 8 -2~

gud. 16

.111.

C.
P.
S.
N.

~

~

~

Pt'otra~' Pawia Ap. .
Emilii i Lucyny
Lipiec Teobolda Pust.. . .
4 po Św. Nawiedzenie N. Mo P.

W3-43
3-44
3·-44
3- 45

~

OD ltE:DAKCYI.
Tydzień

w kwartale IlI·im 1'. b. wychodziś będzie w dotychczasowym formacie i
zakresie.
ro 27 będzie pierwszym następnego kwarta-

ł u.

O wczesne
szamy.

składanie

prenumeraty upra-

POSIEDZENIA KOMITETU SANITARNEGO.
Na przedostatniem zebraniu komitetu zdrowia
publicznego, odbytem w dniu 16 kwietnia 1'. b., po
odczytaniu protokułu p0'Pl'zedniej narady i rezolucyj władz na niektóre dawniejsze przedstawienia,
przyst&piono do wniosków bież!lcych.
Rozpatrzenie pierwszego z nich, wynikłego z zażalenia jednego z właścicieli posesyi na zawilgocenie ściany przez złe urządzenie sa,siedniego dołu z
nieczystościami, wywołało potrzebę sprawdzeuia
stanu rzeczy na gruncie dla. wskazania właściwych
środków zaradczych, co poruczono członkom komitetll pp. Plonowskiemu. Gampfowi, dr. Stnyżow
!kiemu, z wezwaniem do współdziałania p. policmajstra n:liasia, Wołkowa.
Z sekcyi mieszkań Ilastępnie sprawozdawca dr.
Strzyżowski przytoczył: ze ni.ektóre z mieszkań
uad ustępami lub w zbytniej' ich bliskości i jedno z
pomiesz kań w suterenach, pomimo przedstawień nie
zostały opróżnione; że w kilku domach, a szczególniej w domu Pr., rynny zlewowe S!l nieodpowiednio dla zdrowia mieszkańców Ul'ządzone; - że
wreszcie nagromadzone błoto, śmiecie i nieczystości
na jednej z nie brukowanych uliczek miasta. wywi"zują szkodliwe wyziewy; co wszystko wraz
z ponuwnem nadmienieniem o niezbędnej koniecznO$ci stałego dozorcy do ś ~ isłego przestrz;egania poleceń komitetu sanit.arnego, postanowiono przedstawić właściwym władzom.

W dalszym ciągu posiedzeni~ okazano zebranym
23 próby wody ze studzien w różnych miejscach
miasta. Próby te, zaczerpnięte w dniacn 7, 8 i 11
marca r. b, badane przez czł. komitetu pp. Kań
skiego i d-ra A. Strzytowskiego wykazały na nowo
jak niezdrow" wod!l obsługuje się nasze miasto.
Trzynaście z nich uznano za szkodliwe w nader wysokim, dzies~ć zaś w mniejszym stopniu.
W liczbę mających najgorszą wodę studzien,
wchcdzą: 1) nowa przy kościele farnym,~2) przed
koszarami. wojskowemi, - 3) przed bram!l domu p.
Koczorowskiego,- 4) na rogu za probostwem,- 5)
przy bóżnicy,-6) za domem p. Łaguny,·- 7) przy
szpitalu miejskim,- 8) w gmachu więziennym,-9)
w hotelu p. Michaleckiego,-lO) w domu p. Anfilo11) w gmachu komen y wojskowej, - 12)
wa, przy ogrodzie p. Psarskiego . .....:. 13) przy gmachu po
dominikankach, obok restauracyi p. Skibińskiego.
Co do wszystkich, jak niemniej co do studni w
domu p. Bełchatowskiego, dawniej już badanej, postanowiono ostrzedz mieszkańców, by wodę z nich
starali się czerpać tylko do zewnętrznego użycia,
a zarazem zwrócić uwagę władzy policyjnej, aby
nie dozwalała pierać bielizny i myć statków kuchennych i domowych na pokładach studzien lub
w ich bliskości, tam, gdzie bez odpowiedniego spadku SlIj one obrukowane *).
0) .Najslmteczniej te1lIU zapobieglaby może zmiana w przylrf"lach studzien - z plaski ego, powszechnie dotl\d praktykUJ<\cego 811~, nil pochyle, zabezpieczajl\ce studnie od ścieków.
(przyp. red).

Dlugość

Z.8-23
8-23
8-23
8-22

'ł'reśćł - Posiedzenia komitetu zdrowia pnblicznego- Wiadomości urzędowe.- Wiadomości miejscowe i z okolic. - - Korespondencyje Tygodnia:
Fr.-Nawrockiego -Ogłoszenia. ·- Odeinek: Wilhelm Tell-przekład Mieczyslawa Czernedy.
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. Pl'ZY złożeniu dalej wyką.zu zebranych przez d·ra
Strzyżowskiego danych lI'e statystyki zdrowia za r.
] 875, wznowioną została kwestyj a oznaczania przybliżonym choć sposobem i w możliwych wypadkach
przyczyn nastąpionych śmierci, która jednak, jak i
poprzeduio, w stanowczy sposób rozstrzygniętl\ nie
została,

Po wyczerpaniu w powyższym porządku przedmiotów bież&cych, komitet z powodu usunięcia się
p- H. Orzechowskiego, sprawozdawcy z sekcyi ży
wności, dla lir.znych osobistych zajęć, postanowił
zaprosić w jego miejsoe p. Władysława Rozmarynowskiego.
Przy zamknięciu posiedzenia poruszono jeszcze
dwa ogólniejsze wnioski, mianowicie; jeden,-co do
jednolitego kieruuku w usiłowania.ch wszystkich
istniejących u nas komitetów sanitarnych i drugio przyjęciu udziału tutejszego komitetu w naradach kongresu hygijenicznego w Brukselli przez
zapisanie się w poczet jego członków i pl'Zesłanie
pobieranej tam opłaty wpisowej.
PiórwBzy z tych wniosków z/unierzono załatwić
przez stósowną odezwę piśmienną -- drugi , uchyliło
oświadczenie jednego z obecnyoh członków, o zamiarze przyjęcia osobistego przltzeń udziału w naradach belgijskiego kongresu.

I

Następne i ostatnie z odbytych posiedzeń komitetu wypełniło obszerne i gruntowne sprawozdaLlie
d-ra A.. Strzyżowskiego ze stanu lokalów tutejszych
szkółek elementarn-ych pod wżględem hygijenic2."nym. Z powodu ważności przeqmiotu i dla zyska..nia współudziału bezpotireduiej zwierzchniej wła
dzy szkolnej, na posiedzenie to zaproszony został p.
Łuczycki, inspektór miejscowych. szkół niższych i
zakłanów naukowych żelIskich i prywatnych. •
Sprawozdanie dora Strzyżowskiego, ze względu
na szczególną jego ważność, dosło wnie przytaczamy.
" W przód zanim do opisu miejsco ..... ych elementarnych szkółek przystąpimy, nie 'l.ldrzeczy zapewne
będzie przypomnióć chociażby w kilku słowach,
czego się obecllie od szkoły pod względem zdrowotnym wymaga. Nie tu na.turalnie miejsce natraktowanie o ławkach. szkol n ych, ilości przeznaczonych na naukę godzin, o samym sposobie wykła
dania, są to wymogi już więc,ej subtelne, a po czę
ści w dziedzinę pedagogii sięgające: wobec szkołek
elementn.rnych musimy poprzestać na żądaniu polepszania warunków pod wzg'lędem przestrzeni oświetlenia dziennego i 11trzymania czystości w' pokojach dla zajęcia się z. dziećmi przeznaczonych.
. Co df} przestrteni obecnie wymaga sie takowej
1, 2 meLra kw. na jednego z młodszych i 1, 5 kw.
metra dla starszego ucznia; przestrzeni zaś kubicznej
na każdego z ucz!lcych się zakreśla się 5 do 6 metr.
sześć. (około 200 IiltÓp -sześć) (Hyg'ijena Erismann'a,
cz. 11 str. 113). Wysokość klasy niepowinna być
niższą od st(w 10-ciu, okien na 1 kw. stopę pokoju
przypadać winno 30 kw, ca.li.
M.ieć podobne warunki byłoby bardzo pożądanem,
my Jednakże na skromniejszych, łatwiejszych do
osi !lgnięcia poprzestaniemy. I tak zgodnie z ż!lda
niem Pettenkofer'a zakreślimy przestrzeń na każde
go uczą,eego się na 4,1 metr. sześć. a nawet w nie.
dostatku i na. 120 kub. stóp (metr kub.
35 st.
~ub.). przytem okien chociażby tyle w szkółce
Ile SIę wymaga dla mieszkalnego pokoju: 1 stopa k~a~ratowa ~a 40 stóp przestrzeni kubicznejeoby JUz stanowiło cenny w wielu wypadkach u nas
nabytek.
Podawszy w streszczeniu wymogi, przechodzimy
do opisu szkółek samych zaczynajlłc od lepiej uposażonych w za,kreślonem wyżej pojęciu,

=

a)

Elementarna

szkółka prawosławna.

Mieści się na piętrze, W starym domku, w dwóch,

drzwiami otwartymi połączonych, pokojach, trzy
okna na wschód skierowane. Wysokość pokoju
8 11J stóp., przestrzeń kubiczna czyli pojętośó pokoju
pierwszeg'o wynosi 3213, drugiego 2310, obu, Zl,\8
po odliczeniu na meble-5000 stóp sześó. W trzech
oknach stóp kw. 26, czyli jedna kw. stopa okna na
168 stóp przestrzeni kw. Pokoje suche, ściany tylko nieco brudne i ła.wki niestósownie ustawione.
Uczy się tam dzieci 30, na jedno przeto wypada
160 stóp sześó.
W szkółce tej podług wyżej przyjętego zakreślenia przestrzeni, po oczyszczeniu ścian, powięk
szeniu światła i urządzeniu wentylatorów w razie
potrzeby może się zajmować 40 dzieci.
b) Ewangielicka elementarna szkółka.
Jeden na parterze pokój, z trzema na wsohód
obróconymi oknami. Wysokość pokoju stóp 10;
przestrzeń kub. 3640 .stóp, po odtrąceniu na meble
3400; w oknach 311/~ stóp. kw. czyli 1 kw. stopa
na 110 kub. stóp. pokoju. Pokój suchy, dawno tylko bielony. Uczęszcza do szkółki dzieci 28. na
jedno zatem wypada J 21 stop. kub., a. kwadratowej
na jidnego uczącego się pr.zestrzeni stóp. 13, 2.
Więcej nad 30-35 dzieci w tej szkółce zajmować
eię nie może , przynajmniej nie powinno i to przy należytem przewietrzaniu.
W"--każdym razie i w tej
szkółce, jak widzimy, warunki zdrowotne znośniejsze S/\ niż następujl\cej.

c) Żydowska elementarna 8zk61ka.
Dwa na piętrze pokoiki, zwró cone oknami na,
zachód i Strawę (kanał). Wysokość pokoju 10 stóp,
przestrzeń kubiczna. obu 3080, po odtrą,ceniu na
meble 2800 st. sześć. Okien w pierws~ym 1 st. kw.
na 93 stop. kub., w drugim 1 na 68. Sw.iatło pada
.z tyłu. Uczęszoza do szkółki llzieci 54, a więo
na jednego uczą,cego si~ 52 stóp. kub. przestrzeni.
Pokoiki czyste i suche.
Z począ,tkiem następnego r()ku szkolnego do
szkółki ma być zapisanych 100 dzieci, co jednak:~e
pod żadnym pozorem niepowinno być dozwolonem,
ze .względu na przestrzeń, zajmowaó się vr tych po.
kOlkach mQże tylko 30 dzieci.
Jakkolwiek ta szkółka. jest o wiele gorszą, wła
ściwie szczuplejsza, od ewangielickiej, pod wzgl,dem atoli niedostatków nie moie rywal~owa6 ze
szkółkllj katolicką,.

d)

Katolicka elementarna Izkólka.

M~eści się w po-klasztornym budynku, W trzech
pokOJach, dwa z nich na parterze, jeden na piętrze.

l-szy Oddzial-dla chlopców. Pokój na. parterze
o dwóch oknach na zachód. Wysokość stóp 9, prze"trzeń 3519, a po odtrą,ceniu na meble 3200 stóp
sześć. W oknach stóp kw. 30, czyli l st. kwad. na
116 stóp sześć przestrzeni. Zapisanych malców 100,
UCzę3zcza 80, co znaczy, iż na jednego z uczęszcza
jG\c~ch wypada stóp ll\i:eść. 40, a gdyby wszyscy
?yh zebran.l, to tylko po ~2j przestrzeń kw. przez
Jedpego zajmowana 5 stop kw. wynosi.
Sciany pokoju brudno-żółte, miejscami wilgo~nej pod~oga także gdzie uiegdzie mokra a nawet
l przegmła od wilgoci.
.
.Po oczyszczeniu tego pokoju i ząrządzeniu przeWlewu uczyć się w nim może tylko 25-30 dzieci.
2-gi Oddziat-żeński. Pokój na piętrze o dwóch
na zachód oknach. Wysokość stóp lP/" przestrzeń
3910, a po odtrąc03niu na meble 3600 stóp sześć.
~ dwóch oknach stóp kw. 30, czyli 1 na. 130. Zaplsanych uczennic 100, przychodzi 80, na jedną
przeto wypada stop ~śó. 45, w ,razie kompletu
tylko po 36. Pokót. /s'*(41, ściany tylko uieoo
brudne.

-1Przy na.leżytem oczyszczeniu powietrza uczy6
w tym pokoju może 30-35 dzieci.
3-ci Oddzial-dla sta1·szych. Pokój na parterze
o trzech na wschód oknach. Wysokość 11 stóp,
przestrzeń 3380, po odtrąceniu na ławki 3000 st.
IIześć. Okien 39 st. kw. czyli 1 na 87. Zapisanych
dzieci 50, uczęszcza 40 na jedno przeto wypada 75 a przy ws~ystkich zepranych po 60 st.
sześć. przestrzeni. 8'ciany pokoju brudno-żółte i
dotego stopnia wilgotne, że woda po nich poprostu
ściekała (rewizyja miała miejsce 30 marca (11
kwietnia) 1876 r.). W obecnym stanie pokój ten
tolerowanym być niepowinien, po osuszeniu, oczyszczeniu i zarządzeniu przewietrza-nia mieścić
aię w nim może dzieci 25 do 30.
Przed dwoma dolnymi pokojami jest wilgotny
korytarz, co także powietrza nie poprawia. Okna
wszędzie były podwójne, nie zważając, że to był już
r,zas przedświąteczny, wolny od lekcyj.
Ja~ si~ okazuje uczęszcza do ostatniej szkółki
dzieCl 200, zapisanych 250. Są 1:0 po większej
części dzieci rzemieślnik6w miejskich, os6b pJ.'zy
drodze żelaznej służących i urzędników biedniejszych - jakkolwiek ostatnich niewiele, -- wogóle
dziatwa z warunków bytu niedostatuiego, niektóre
z nich w wieku 14-15 lat.
O'pisawsz-y szk6łki, w kilku słowach zastanowimy się nad ich warunkami.
Z przytoczonego opisu dowiadujemy się, iż są 11 nas
klasy, w któryl>h na jedno dziecię ""ypadnie po
40-32 stop. sześć, czyli około jednego sześć. metm
(metr sześć = 35 stóp sześć.) przestrzeni. A że wia·
domo przy tern, iż w kubicz. metrze czystego powietrza zawiera się 790 litrów azotu, 210 (niecałych) litr. tlenu, około 1/ 2litra (0,4) kwasu węgla
nago, oprócz tego inne w nieznaoznej bardzo ilości
doniieszki;-że dalej wiadomo takie, że dorosły czło
wiek przy oddychą.niu wci!\ga powietrza 1/ 2 litra,
w godzinę zatem, (licząc 15 oddechów na minutę)
wetchnie i wytchnie 450 litl'ów-blizko pół metra,
pl'zyczem zużyje z tegoż powietrza-tlenu 21,62
litra, a wydzieli (wytchnie) kwa~u węglanego 19,53
litr: to obrachowanie teoretyczne wcale nie poka:\e
się dalekiem praktycznej możności, gdy przypomnimy, iż w audytoryjach, przy napełnieniu 2,7 sześć.
me'tra na jedn~ ('sobę, znajdowano, podczas obrony
dysertacyj, kwasu węglanego 7,448 pro mille (zasię

Od chorej wraca'i staje przy słupie,
Trzymając Oiało i Krew świętą Pańską
I wszyscy wkoło zginają kolana,

WILHELM TELL
S C H I L L E R' A
(wyj~tek -przekładu Mieczysława

miast 0,4 pro mille). (Ozasopis. Zdrowie stron. 91,
t~m, ofiar~ wi~le osobników pozostanie słabymI.
1875 r.).
medokrwIstymi, z małym oporem dla pierwszej
Wyobraźmy t teraz sobie wilgotny, a więc i z
lepsz.ej zarazy, bo rozwój sił ~zyoznych U niejednego
tego powodu z utrudnionym przewiewem, o pobędZIe powstrzymany... A. Jedna,kże dzieci w tadwójnych oknach, pokój , napełniony ludźmi w takich ciężkich warunkach uczy się niemało - blizko
kim st6sunku, jak to miewa miejscc w szkołach n!\'300 ~ szkołach Cificyjaln.ych; niemniej zapewne (po
szych, gdzie przy tern o żadne m przewietrzaniu, jak
rozmaItych kątach) u zydow prywatnie. Przyw zimie naprzykł. i mowy niema,- to w takich wa.szłość paru setek dzieci i w nielicznem jak nasze
runkach w przeciągu jednej godziny połowa przemieście, powinnaby zwr6cić na siebie u wagę.
znaczonego na oddychanie powietrza (kiedy 1 k.
Gdyby nam pr yszło do spółeczeństwa i adminimetr na osobę wypada) przejdzie przez płuca odstra~yi ~,z~olneJ ~ię odezw~ć, poważylibyśmy się
dychającego, tlen się zmniejszy v 2%
(z 20%
powIedzIec: dZieCI te, braklOm powietrza obezsiloz górą), - lecz co gorsza jeszcze - przy utrune, tu roy,~ijające się narzędzia pracy; a ojcom miadnionym do takieg'o pokoju dopływie i odpływie
sta, tym ojcom, którzy na wieść przeniesienia się
powietrza świezego.-po godzinie kwasu węglane
z miasta. sa.down~?~~a, spłoszeni, gotowi byli dla
go w otaczaja,cym powietrzu będzie nie pól lub je-dobra mwsta pomesc pewne ofiary-tym ojcom, chyden lift', a 20 litrów, t. j. około 2%. Zwróoić tu
ba także wypadałoby przypomnieć, że dzieci ioh.
wypada uwagę, że 1%-3% kwasu węglaacgo w
współmieszkańcow, a może i własne, żo te dzieci
powietrzu, "bywa powodem bladaczki, zawrotów
cisnąc się u tlejl.\cego ogniska nauki, przed wcześni;
głowy, niedokrwistośri, utrudnia odżywianie orgapodkopują swe siły fizyczne, życie może nieraz stanizu:u" (Reclam, Popular. hygijena tłóm. str.
wiają na kartę, - że te dzieci, przyszli współoby
209). Zamilczamy tu o parze wodnej, której
watele i pracownicy spółec'/.eńatwa- to żywy teczłowiek
w przeciągu godziuy wytohnie 136
goż spółeczeństwa kapitał, przyszłe jego bogactwo L.
gran. (wody), zamilczamy o ammonii i innych proA jednak te dzied, a często i ich ojcowie radzió
duktach rozkładu, jakkol wiek jednak, to przy- ,sobie nie mogą, nie umieja,l. ... Kto przeto w'możno
pomniM musimy, że zwierzę zaczyna oddychać z ści, uiech zmieni warunki ich kilkogodzinnej natrudnością już przy 10% tlenu W powietrzu.
u~i, -powietrza im dajcie, r.hociażby tylko poWIetrza.
Zwr6cić tu mogą u wag'ę, iż dziecko przy oddechu mniej wciąga powietrza, mniejszą przeto zeń
Kończąc sprawozdanie z .obejrzenia szkółek l'OZilość przerabia, niżeli dorosły człowiek,-to pra wda,
wadze komitetu podajemy następujl.\ce wnioski:
że co godzinne przerwy do pewnego atopnia odświe
l. Do szkółki żydowskiej większa liczba dzieci
żaj~ powietrze klasy,--naturalnie że tak jest ... ina nie może być przyjętą, dopóki się nie f)bmyśli odbowiem, w przeciągu 6-ciu przeznaczonych na zapowiedniego potrzebom lokalu; w lokalu obecnym
jęcie godzin, dzieciby się mogły zatchnąć w zatruławki powinny być ustawione tak, ażeby światło
tern przez nie powietrzu.
padało ze strony lewej,-przytem wypada zarządzić
Pomijamy ostateczności, bo nam nie o nie idzie.
i obm~śl6ć s?osób wykonywania jakiego takiego
W szakże sądzimy, że po zestawieniu powyższych
przewIetrzaUlu.
uwag z rzeczywistością, łatwo sobie wyobrazić
2 .m.a szk6łki kat~lickiej, potrze~nymby był zumożna, jaka czeka przyszłość cho ciażby więcej
pe~?le lUny lo~al-llledrogl dre~many domek prę
chorowite z pomiędzy tych dzieci, które w przedzeJby odpowladar temu celowl. Do czasu jednakciągu prawie pół roku, po 6 godzin każdego Z po:i;e wypada. tynk ze ścian zeskrobać, ściany "bielió
wszednich dni, przepędzą w powietrzu do tego
podłogę choci<.tż w części zmienić, podczas lata bu~
stopnia zanieczyszczonem; oddziałanie t.em łacniej
dynek, o. pe można, osuszyć, i W, tym celu od strony
objawić się może, iż prawdopodobnie połowa tych
ws~~?dmeJ. nale~ał?by założyc, dreny" a przynajdzieci i w domu pełną nie oJdycha_piersią ..... Wedle
mmej na klIka mleslęcy wykopac przy scianie rów
wszelkiego podobieństwa lliemały tu pl'zysparza
-~~tur~lll:y spadek zaś u}a,twi o.6uszoaie tej ścia.ny.
się procent przyszłych współczesnej pladze, suchoIlosa dZieCI do czasu rozszerzem1l. przestrzeni musi

OzczlJi: nie kapelusz-ale Boga·Pana!

Leuthold.

Czernedy).

Słuchaj, kamrarie! Mnie się jakoś zJaja,

Że na pręgierzu stoimy przed światem.

Stać zaś na takiej, jak my stoim warcii
Wstydem i hańbą jest dla nas rycerzy:
Każdy człek prawy gardzić nami może.
Oddawać BoMy czyjejś pustPj czapce-

o s o

B Y:
Arnold MelchtJlal z Unterwaldenu.
bogata Rudolf lLuras. konillszy
Gesslera.
~
Frysshard l zaci żni
~ -d Leuthold (
ę·
]p Hildeharda}

Gessler, landvocht.
J UlricB 'v. Rudenz.
Berta v. Brunck,
ł
d7J.edziczka,
Wilhelm. Tell
Walther Tell, syn
Walther Fiirst

I

l

R06B61mU~,proi1oszcz ~

~

l'e,terJl1ann _:
Werner SlIlUffacher
Shwycu.

ze

N

M~chthilda

Przyzna.j sam, bracie, szalony to rozkaz!
Frisshard t.
A cóż mi taki ukłon szkodzić może?
Sam nieraz gniesz się przed nadętą czaszka..
Hildeharda, Mechthilda i Elżbieta (wchodzą
z dziećmi i otaczają slup).

wieśniac zki.

Elz}J1eta

Wieśniacy, wieśniaczki,

żołnierze.

IIl~ci, Scena 3~cia,
pod Altorf'om).
(Na pi~h.tJs::!Jm planie drzewa, w gl~bi kapelusz na
8lu~. W 'oddaleniu góry ze śniein!Jmi wim·zclwl.
kami).
Frisshard i Leuthold (na wa1'cie).

Akt

Leuthold.

Tyś całe życie był usłużnym szelm~
I sprowadzałeś na drugich nie3zcz~ścia,
Tak-z przyjemności. Chcesz, to pilnuj sobie,
Skarż nieostrożnych. Ja-zamykam oczy.

(!Eąka

Mechthilda.

Jan landvocht wisi! Czołem przed nim dzieci!

Frisshardt.

Elżbieta.

Żeby to wisiał!-a na miejiSce swoje
ZostaWIł tylko ten kapelusz stary,
Mógłby być pewnym, ŻE: godny zastrłPca
Gorzej nie będzie dbać o dobro nasłe.
Frisshardt (1'ozpędza ic7/;).
Ustąpcie z placu, wy baby przekl~t@!
Kto was tu prosi? Przyszlijcie tu m~żów,
A zobaczymy czy będą tak śmieli,
By się sprzeciwić rozkazom landvocht'al
(Kobiety odchodzą. Wchodzi Tell z lukiem na T61mieniu, p~'owadząc za r~k~ syna; przecTwdz'ł kolo
kapelusza nie zUJ1'acając nań uwagi).
Walther (pokazując okoliczne gÓ1'l!).
Prawdaż to, ojcze. że tam na tych górach
Krew z drzewa płynie, kiedy weń uderzy
Ostra siekiera?

Próżno stać

tutaj! Każdy nas omija,
By nie bić czołem, przed tym kapeluszem.
Głuche milczenIe zaległo dolin~,
Odkllid straszydło wisi na tym słupie.
A przecie z dawniej tu tak gwarno było!

Leuthold.
Czasem z hołoty ktoś się tylko zdarqTen gnie się w dwoje, składa nam pokłony,
Na złość ozn~koIń laadvocht'owej władzy;
Lecz prawi ludzie-ci nas omijają,
Nadłożyc woll! drogi spory kawał,
Niż schylić czoło przed tą czapk~ star~.

Frisshardt.

Lecz oni tEJdy będl! iść zmuszeni,
Kiedy obrady vi' tatuszu się skończą;
Na objad wtedy śpiesząc ' si~ do domu,
Zapomn,. pewnie zło71y~ pokłon jemu.
Patrzl Patrz tam w dalii Rosselmann nasz proboszcz

I

Tell.
Kto mówił to,

dzieci~?

Walther.
Nasz stary pasterz. On mi mówił jeszcze,
Że na te drzewa już od wieków widu
Ozary rzucono - a ten 00 się ważył
Podnieść siekierę na zaklęte drzewa
Spokoju nigdzie znaleźć już nie może
Ręka mu z grobu za karę wyrasta.

Tell

Prawdę ci mówH pasterz. Tak, te drzewa

9czarowano. Ozy widzisz tam w dali
Snietne wierzchołki gór pod obłokami?

Walther.

To są gleczery, co buczą wśród noc;r
l z gór lawiny straszne posyłają.

Tell.

1'ak. 'ile lawiny byłyby już dawno
Miasteczko Altorf pod sobą zaryły,
Gdyby go lasy zakl~te uie stnegły.
Walther (po chwili).
Ozy SIJi krainy, gdzie gór niema wcale?

Tell.

Jeżeli zejdziesz z gór naszych wYilokich
I ciągle pójdziesz za potoku biegiem,
Wciąż dalej, dalej-to przyjdziesz w doliny

Gdzie niema lasów szumiących ponuro,
'
Gdzie rzeki płyną spokojnie w łożysku;
Bez trwogi patrzf!Ji', na czarne chmury,
Trawa tam mała, j . zboże wyrasta,
Wszędzie ogrody,
ski, wszędzie miasta.
y;.,

alther.

Achl czemuż ojcze -my tam nie pójdziemy'?
Przecież tam lepiej; .mieszkaćby Mm było,
Niż w tych ponur~ch, strasznych, dzikich górach
Gdzie trudom, trwodze Ligdy niema końca.
'

Tell.

Kraina tamta pi~kna, jak to niebo;
Lecr; ci, co rol~ własnemi r~koma
Zorząll zasieją, nigdy nie zbierają
Plonów swej pracy.

Walther.
A. dla czego, ojcze?

Czyż ci, co siejll, nie sa swobodnymi

I uie mięszkaj~ jak my" w własnej ziemi?

-1być ograniczona,-uczących się obecnie możeby wypadało rozdzielić na dwie połowy - niech mniej
czasu poświęcają na. zajęcia, byle nie z takim widocznem narażaniem sił i zdrowia. Zarządzić w
każdej klasie przewietrzanie nawet podczas lekcyj;
obmyślM na przyszłość nad szkółkl\ dozór sanitar-

ny.

.

szkółka wymaga tylko obwleprawosławna odpowiedniego ustawienia

3. Ewangielicka

nia

ścian,

ławek.

4. Nad każdą klasa" powinna być wywieszona
ilość mogących się mieścić uczniów.
Poniewaz Komitet zapewn~ będzie zdania, że
odpowiednie urządzenie szkółek elementarnych na·
leży do potrze b pierwszorzędnych, nie inaczej
bezwątpienia potem na rzecz tę zapatrzą się i mieszkańcy

mia!ilta."
Komitet, na posiedzeniu w dniu 14 czerwca r. b.
odbytem, żadaniom powyższym słuszność przyznał,
postanowiwszy znieść się z odpowiedniemi instytucyjami w celu uzyskania czy to zmian, czy też uleps~eń odpowiednich w miarę znajdujących się
funduszów. Obecny przytem na posiedzeniu inspektor szkółek elem. udzielił wiadomość, że żydzi są
zdecydowani dostarczyc większy i wygodniejszy
nil, szkółkę lokal".

Wedlug Najwyższego 1'0ZkaZll do ministeryjum sprawiedliz dnia 27 maja r . b. zostali mianowani:

wości

'l'owarz7~ułlni

l.rokIlIl"Atol·S

sądu okręgowego

pctrokowskiego: towarzysz prokuratora sądu okr. 1\'iatskiego
Czaplini-zaliczeni do ministeryjum i p. o. Sl\uowych śled
czych: w 1 okr. w p-ci<l morszańskim przy sądzie okr. tambowskim Gonzaga l-awticzyński, i 2 okr. w pocie suraiskim
przy sądzie okr. starodllbowskim Dolgowo-Sabul'ow; - oraz
sędzia prezydujący sądu policyi poprawczej okręgu piotrkowskiego Sztrahle1' ,Tan.
~~dzi"lUl HledczYlnł w ol.ręgu sądu okręgowcg-o
petrolwwsldego: zaliczony do ministeryjum p. o. sęd ..~led.
4 okl'. m. Kazania: Rokietow; - p. o. sęd. śleu. starokIJowskiego okl'. m. Kijowa Łukin;- p. o. sęd. ślad. w okr. bialostockim w gub. grodzieńskićj Poddubll'yi; zaliczony do
min spraw. Hippius;- kand. do pos. sąd. przy pro;;. Sądll
okr. elisawetgradzkiego Otrnarsztein,. - podprokurator sądu
poprawczego piotrkowskiego Ryfiński,.--podprok. sądu krym.
warszawskiego Bz'eT7lack/ Stanistaw;- podprok. sqdu apelacyjnego Piqtkowski Wiktor; - asesor sądu popr. piotrkow-

podsędek sa,dn pokOJU okr. radom-

ski ego {)ondz,ikietolcz, i
skowskiego S'lddziński.

SędzialIII pokeJm
wileńskiego ŁOlllnowski;-w

w ~etrokowie- sęd. pok .. okr.
Lodzl-sed. pok. okr. czerJkowskiego w gub. mohylewskiej Tumski i czloP~k izby cywilnej i kryminalnej w Grodnie Leóied~'ew;- w Lasku-sęd.
pok. okr. nowo-aleksandrowskiego w gub . kowieńskiej Motczanow;-w Częstochowie - sęd. pok. okr. zaslawsko-ostrogski ego w gub. wolyńskiej Baszucki;- w Nowo-Radomskup. o. sęd. ślad. w p-cie rowieńskim w gnb. wolyńskićj Bezl'aloUJ:-w Bendinie- p. o. sęd. śled. w pocie starokonstantynowskim w gnb. wolyńskiej Dekaprelewicz; - w Rawiezostający przy departamencie celnym Aszellbrellner;-w Brezinach-naczelnik p-tu łodzkiego Ettingen.
lWadlłczboft'Y"l sędzią pokoju: odkomenderowany z ministeryjum do izby sądowej wileńskiej z prawami
cdollka Villiers de Lille Adam.

Ok6lnik Ministra. Spraw Wewnętrznych
do Gubernatorów.
(5 maja 1876 roku, Nr. 527).
O ś1'odkach ostrożności przeciwko zachorowywaniu ludzi wskutku używania na pokm'm mi~sa wieprzowego zawierającego t1ycldny.

Po szczegółowem rozważeniu w radzie lekarskiej kwestyi: czy nie należy przedsi~brać jakichkolwiekbądź środków dla zapobieżenia dostrzeżo
nym w ostatnich czasach wypadkom zachorowywania ludzi w skutku używania na pokarm mię
sa wieprzowego, rada, ze względu na nieprze~
zwyciężone trlldności, jakie wywołałoby obowiąz
kowe mikroskopijne rewidowanie każdJj sztuki
wieprzowej, oraz na nieuniknione podwyższenie
ceny tego ważnego artyku,ru żywności publicznej,
jako następstwa takiego środka, uznała za zupeł
nie dostateczne, w celu uchronienia zdrowia publicznego od trychonosis i aż do czasu rlalszych
wskazówek doświadczenia, podanie do wiadomości publicznej następujących środków ostrożności:
1. Szynki, przed ich w~dzeniem, powinny być
dobrze i wszędzie solone; wędzić iię powinny zaś
co najmniej dziesięć dni bez przerwy.
2. Mięso wieprwwe we wszystkich kształtach
jego prz ysposobienia, a mianowicie: w kształcie
szynek, farszu, kiełbas i kiełbasek rótnych nazw,
oraz w kształcie nieprzysposobiouym, niepowinno być używane na pokarm inaczej, jak w dobrze ugotowanym lub upiGczonym stanie. Wobec
ścisłych badań, dowodzących, że dla zabicia try-

Frisshardt.

Tell.
Ziemie s!j. tamte biskupa lub króla.

Prędzej

Walther.
To pewnie wolno im w lasach
Tell.
Panów zwierzyna, co po lasach
łowić

polować?
błądzi.

własność

drżą

Co krzyk ten znaczy?
wszyscy?

Frisshardt.

i obrania.

Walther.
Erak im odwagi
Brat bratu

Walther.

Ojczulku drogi! ja nie chcę tam mieszkać,
W ulę lawiny, wolę nasze góry.
Tell.
Tak, stokroć lepiej mieć z tyłu za !Sobą
Lawiny śuiegu, niżli podłych ludzi.
~Vidzisz

Ja-podłym zdrajcą?!

samych siebie?
Tell.
w dolinach nie może.

Walther

(oglądając

tam, ojcze, kapelusz na

im pih!).
(zas~puje im drog~).

W imieniu prawa-ani kroku dalej!

Tell (chwyta za

pikę).

śpieszy

Marsz do

wi~zienia!

Wstrzymajcie !Się! Stójcie!
Boga, Tellu, co to znaczy'!
(Melchthal i Stau.ffacher przychodzą).

Frisshardt.

Tell to

uczynił?

został znieważonym!

Nie oddaliście czci kapeluszowi.
Tell.
Pozwólcie dalej, dobrzy przyjaciele,
Iść mi spokojnie.

ugią,ł

Napad!

(słychać r6g myśliwki).

Kobiety.

głośniej).

Napad! Bunt! Rokosz! Ratunku! Ratunku!

Staujfacher.

Stauffacher.

knechcie

Leuthold.
kolan przed tym kapeluszem.

Walther Ftirst.

Frisshardt (krzyczy).

Frisshardt (krz,ljczy jeszcze

Melchthal.
Nie

Puszczaj gol

Landvocht już nadchodzi.

prawa króla,
swojej winyl

Kłamiesz,

Dziękuj~ szczerze. Rozejdźcie Bię, bracia!
Cóż to? Myślicie, żeby Tell się lękał
Pachołka z spisą, gdyby użyć siły
Zechciał na swoją od knechta obronę?

Walther Fiirst i Stauifacher.

miłość

Znieważył rozkaz, zdeptał
A. t~raz nie chce przyznać

Elżbieta wchodzą).

(Melchthilda, Hildeharda,
Tell.

Melchthilda (do Frisslw,1'dt'a).

Walther Fiirst.
Na

(Trzech wieśniak6w nadbiegając).

Nie waż się nawet myśleć wziąć go z BobIł!

Frisshardt.

Frisshardt.
Leuchold.

Walthem FuerlJta,
ku niemu).

Pomocy, dziadku l .Ratunku dla ojca!

Czego chcesz od nas? Czemu na.s wliltrzymujesz?
Przez was majestat

pra.wości.

Walther (spost1'zeglszy

słupie?

Cóż nas kapelusz obchodzić ten może?
Cbodź, pójdziem dalej-drogi jeszcze kawał.
(Chcą odejść, Frissha1'Clt zast~puje im drog~, g1'OŻąc

bracie.

Wszak to Tell, znany wszystkim z swej

siej.

Tell.

Frisshardt

Rosselmann.
Jesteś wbłędzie

Kto śmie lżyć tutaj landvocht'a rozkazy?
My pomożemy! Śmiało ich o ziemię!

To nieprzyjaciel króla, podły zdrajca!
Tell (chwyta go silnie).

bronić

wierzyć

Frisshardt.

Ozemu go wstrzymujesz?

Tell.

żywi

Petermann.

Myśmy silniejsi. Dalej, bracia, śmiało!
Znieść tego dłużej z zimną krwi~ niemożna!

Rosselmann (do 'Frisshardt'a),

królem, przed którym

Ten, co tam ludzi

Melchthal.

Petermann.
króla.

lllas,/; ochotę
dalej w drogęl

To krzywda, zbrodnia o pomstę krzyczącal
Czyż pozwolimy, by przy nas go wzi~to?

wieśniakami wchodzą).

Walther.
więc

Frisshardt.

Ręcz, ręcz-za siebie, jeśli
Ja spełniam 8woje.-Dalej,

(Rosselmann p1'oboszcz, Petermann, wraz z trzema

Tell.
li tó:! jest

więzienia!

Ojca okują w kajdany! Ratunku!
Ratunku ludzie! Śpieszcie, śpies".cie tutaj!
Prędzej! Bo ojca chcą zawieść do loehówl

im w potoku?

Potoki, morze, sól-to

do

Walther.

Walther.

l ryb niewolno

chin niettbędna jest temperatura od 64 do 68° R.,
powinna być zwracana uwaga publiczności na
to, że przy gotowaniu i pieczeniu mięsa wieprzowego w wielkich kawałach, temperatura tc1. może
niadochodzić dG wewnętrznych ich warstw, że dla.
tego niezbędnem jest \)rzed gotowaniem i pieczeniem rozrąbywać mięw wieprzowe na drobniejsze kawałki; mięso zaś budzące z powierzchowności jak!lkolwiek bądź wątpliwość, gotować lub piec
w kształcie pokruszonym na dolme lm wałki lub
cienkie plasterki, w każdym razie dopóty, aby
powierzchnia przecięcia ugotowanej lub upieczonej wieprzowiny nie prl':edstawiała śladów koloru
krwi.
Takie środki ostrożności powinny być uczynione obowiązkowymi szczególnie dla restauracyj,
garkuehen, publicznych i fabrycznych jadalń,
wogóle dla wszystkich zakładów, gdzie razem t-y.
wi się znaczna liczba ludzi.
Co się tyczy mikroskopijnego badania mięsa
wieprzowego, przeznaczonago Ila żywność, rada
lekarsh mniema, że dostatecznem jest zalecenie
go tak publiczności , jak i w szczególności handlującym, jako środka, który w kaidym razie
zdolny jest za}Jobiedz zara~eniu się trychiaosis, i
dla. . tego llloże powiększać zaufanie publiczności
co do dobl'tlCi i nieszkodliwości mię$a wieprzowElgo, z tym koniecznym warunkiem, aby badanie
to - czy takowe będzie dok.ony\ynne na żądanie
osób pojedyriczych, czy tet handlują,cych mięsem
wieprzowe m - robione było nieinaczej, jak pod
nadzorem miejscowych zarządów lekarsko-policyjnych, przez osoby zupełnie biegłe i za poprzednio ustanowioną przez te zarządy cenę, przy
czem powinno być obowi;)zkiem tych zarządów,
aby mię~o wieprzy, w które m oka.i~ się trychiny,
wcale me było dopuszczaue do sprzeda~y, ani na..
wet na paszę dla zwit:rząt domowych, leczipodlegało zniszc,;eniu na równi '/, mięsem zwierząt ma.
ją,cych choroby zaraZliwe.
Dla dalszego zaś opracowania kwestyi o trichinosis w Cesarstwie, rada lekarska uznała. za nader pożyteczne zobowiązać miejscowe zarz!!ldy leo
karsko-policyjne, aby o wszystkich wypadkach, w
których będzi e odkryta za pomocą mikroskopu obecność trychlu w mięsie wieprzowem, donoszone
było departamentowi lekarskiemu, z dodaniem

I za to chcecie okuć go w kajdany?
(do Frisshardt'a).
Wez zaręczenie odemnie za niegoNiechaj spokojnie powraca do domu.

podły!

Krzycz póki, szelmo, nie pękniesz na dwoje!
Rosselmann i Melchthilda.
Będziesz ty milczał?
Frisshardt ej. w.).
Ratunku! Ratunku!
Pomocy sługom prawa! Prędzej I Pr~dzejl

Walther Fiirst.

Oto już landvocht. Biada! 00 to będzie!

.

(D. n.)

-4wiadomości: skąd dostarczone było zwierzę,
było w chlewie, czy na wolności, i

trzymane

ką było żywione paszą.

czy
ja .

'

Uznając ze swej strony powyżej wyłuszczone
środki ostrożności przeciwko ehorobie trychillowej
za pożyteczne i wskutku tego, zatwi('rcl7.iw~zy
sporządzony w tym przedmiocie protokół rauy
lekarskiej, mam zaszczyt zawiadomić o tem j aśnie
wielmożnego pana i uprzejmie prosić o wydanie

odpowiednich, w powierz0nej mu gubernii, na
podstawie art. 908 nstawy ~olicyi lekarski ćj, t.
XIII zb. pr. wyd. 1857 r. rozporządzeń, aby niniejsza instrukcyja rady lekarskiej, niezależnie od
jej wykonania przez właściwe władze. była rozpowszechniona o ile mllżnn najbardziej pomiędzy
publicznością, oraz handlującymi mięsem wieprzowem i różnymi z niego produktamI.

WIADOMOSQ MIEJSCOWE I Z OKOLIC.
W oktawie Bożego Oiała, przy sprzYJaJącej
pogodzie, odbyły się uroczyste procesyje:
w niedzielI;) z kościołll po-dominikańskieg-o, we
czwartek rano z kośeioła przy dawniejszym klasztorze 00. bemardynów, - popołudniu wreszeie z
po-pijarskiej świątyni. - Celebrowali z kolei ks.
Piekarz, ks. I-tadziszewski, administralorcwie póldasztornych kościołów i ks. Narkiewiez, \\'ikarvjusz farski.
.
Podczas niedzielnej i ostatniej procesyi ołtarze
urządzon@ były w tych samych miejgcach, co i w
dniu uroczystości Bożego Ciała, t. j. przy domach pp: Gampfa, nIanngif''IYi cza, Michaleckiego
i Wąsika; - procesyja zaH 7. po-bernardY!'l\!kiego
kościoła zatrzymywała się, przy ołtarzach przed
domami pp.: Skibińskiego, Swierszcza, Hykalskiego i w kościele po-domiOlkankarh.
Ostatnia procesy ja byla uader liczna-nierlzielnej, przy dwóch ołtarzach, towarzyszyły śpiewy
amatorskiego chóru.
= JW. Gerard, starszy prezes izby Rądowej
warszawskiej. w dniu 25 b. m. w przrjeź,lzie do
Warszawy, zwiedzał dom · p. PIli'ikowskiego przeznaezony na pomieszczenie władz sądll ol,ręgowe
go petrokowskiego, wyrestaurowany w..,tym celu
kosztem skarbu.
= Wiadomości o odbytych wyborach do sądów
gminnych, nie podajemy z (ego powodu, że,
jako przedstawione do 2atwiordzenia p. ministra
liprawiedliwości, w myśl obowi::p:njąl'ego prawa, w
swym składzie znacznej uledz mogą zmianie.
= W zeszłym tygodniu p. Szania wski, dyrektor wydziału przemysłu, i p. Bobiński, budowniczy Banku Polski~o, oglądali kilka posesyj i placów na pomieszczenie lnb port budow«;j gmflchu na
biuro tutejszej filii bankowej. (I ile nall1 wiadomo stanowcza decyzyja w tym wzgl«;jdzie nie zo=

ciągle

stała powzięta.

TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIEJSKIE.
Projekt, podniesiony przez ś. p. NartowiSkiego z
Łomży, zawiązania instytucyi kredytowej dla
wszystkich miast większych królestwa, pomimo
śmierci sz. autora, 7.a zupełnie upadły 1);e może
być jeszcze uważany,-znalazły się bowiem gorli'We ręce,
które dr Iszymi losy pro.iektu kierują.
Pan K. Sosnowski, mieszkaniec Łomży, po otrzymaniu papierów i korespondencyj, pr7.edmiotu tego dotyczącycb, po ś. p. Nartowskim pozostały~h,
opracował odpowiednią ustaw«;j, chcąc zaś zapewnić jej należne w przyszJości powodzellie i uznając konieczność rozpa trzenia jej SZCZE'gólowo w
8ZerSZem kole, stara~ się o pozwolenie odbycia narady w Warszawie, jako w środkowym punkcie
kraju. Gdy jednak co do tego nasunę}y SIę pewne trudności, by n ie puszczać l'l(eczy w od wło
kę, p. Sosnowski powziął myśl odbyc-in. tej uarady
w Łomży, pod przewodnictwem JW. Nienkina
gubernatora łomżyńskiego, na co od tegoż, jako
szczerze projekt użyteczności ogólnej popierają
cego, uzyskał pozwolenie. Dla zgromadzeni,. po
jednemu przynajmniej z mieszkańców miast innych, którzy by i niezbędnych objaśnień udzielili
i odnośne uwagi przy odczytaniu pr(ljektu poczynić i nastl;)pnie przedyskutowane artylm.J'y ustawy,
po powrocie wspórobywatelom swym przedstawić
mogli, odniósł się p. Sosnowski do różuych osób,
o których dostarczyły mu wskazówek korespondencyje tychże z ś. p. Nartowskim prowadzone.

W drukarni F.

Bełcha.towskiAgo

w Petrokowie.

Do ich liczby w naszem mieście należał zmarp. Aleksander Zieliński, który, niesŁe
przynajmniej, w gorliwem zaj«;jciu się
nie znalazł u nas naśladowców. Zakomunikowane we~manie p. Sosnowskiego, nie spotkało pomię']zy inteligentnymi właścicielami miejskimi Ilr..leżnego mu poparcia i, o ile Mm wiadomo, na mającą się oJbyć w dniu 27 b. m. narad«;j w Łomży, nikt wybruć się sftmodzielnie nie

ły także Ś.
ty, dotąd
tą sprawą,

zdecydował.

W tym stanie rzeczy, by pośrednio chociaż w
przeprowadzeniu doniosłej ważności projektu wziąć
udział, odnieśliśmy się do p. Sosnowskiego '7. prośbą, aby zechcit.l·ł nas o rezultacie narady powiadomić i nadesłać projel,t ulitawy stowarzyszenia
dla obznRjmienia z nim tutejszych mieszkańców.
WYKOPALISKA. W Dąbrowie, w p-cie łaskow,
skim, Apolouija Kosterska znalazht jedną sztukę
monety z.fotej z XVI-.go wieku. - Z tejże epoki
Maryjanna Skowrońska w Brodni, także w p cie
łaskowskim, wykopała 34 sztuki srebrnej monety,
PODRĘCZNIK SĄDOWY. W tych dniach opuścił pras«;j zeszyt IV tomu II "Podręrznika dla
sadów gminnych Królestwa Polskiego", wydanie
pr d-ra Miklagzewskiego. Zeszyt następny wyjdzie w początku lipca. Cena zeszytu kop. 52 1/ 2;
dla prel1umeratorów Gazety Sądowej jedynie tylko
w eksppdycyi Gazety (księgarnia Hilarego Stana
Krakowskie-Przedmieście Nr. 7)-kop. 50. Żąda
jący przesyłki pocztą dołączaj!J: 6 kop. w markach pocztowych za każdy zeszyt. Skład główny
"Podręcznika" w księ~arni Hilarego Stana. (Kralwwskie-Przeumieście Nr. 7), nabywać jedrak można we wszystkich księgarniach krajowych.
GÓRNICTWO. Według otrzymanej z Petersburga wiadomości, zakłady i kopalnie w Dąbro 
wie nabył p. Plomiannikow, kupiec, wspólnie porlobno z kOl1lpanij~ zagranICzną.
~;......--~~~

KORESPONDENCYJ E TYGODNIA.
Z Siewiel'za.
Kilka mie si~cy temu gdy po dJ:ugich i kosztownycb poszukiwaniach na gruntach osady Siewierz,
czynionych, natrafiono na ślad węgla kamiennego,
cieszyliśmy się, iti. 9~dziemy posiac!ać swój \\lasny
węgiel, wkrótce jednakowoż zbyt skora radość nasza ostygła, gdyz po dabzem świdrowaniu znaleziono pokhcl wQgla zfl1eclwie 18 a ml.lwyżej 21
cali grubośri mający.- Wybito wlJrawd7ie szyb i
rozpoezęto eksploataeyją, że jednak wydobywanie
tak cienkiego pokJadu węgl,t w żaden sposób niepokrywałoby nakladów, eo by~o łatwllm do przewidzenia, zanieuhano dalszej robuty.
O ile słyszeliśmy, kierujący poszukiwaniami nie
tracą nadziei albowiem. w parn miejscowościach
bliższej naszej okolicy mają uskutecznić jeszcze
kilka otworów świdrowych spodzipwając się znal eźć grubsze pokłady węgla. Ziszrzenia tych przewidywań żJczyć nam tylko wypadaj -- w każdym
jPclnak razie bewwocnemi one nie będą i w dotychczasowych bo\Yiem zualeziono znaczne pokła
dy rudy żelaznej.
Pod wzgl~rlem materyjału opałowego Siewierz
w niena jgorszym jeszcze jest sta.nio, gdyż posiada wiele bagien, z których mieszkańcy na wł'asny
użytek wydobywają rocznie około 5000 fur tortu,
a pr7-y racyjonalniejszem eksploatowaniu tych bagien wystarczylyby one na długie nawet lata, cho
eiażby i wi«;jkszą ilość torfu niż obecnie wydobywano. Dzisiejsza wszakże eksploatacyja bez planu
i porządku wiele pnzosta,,,ia do życzenia.
Znaczny obszar miejskirgo lasu nielepiej jest
także tra!~towany. Mieszkańcy nie troszczą się o
7.aoszcz~dzenie wspólnej wła.sności, a włościanie
z okolicznych wiosek niema.to też w nim wyrzą
dzają szkody, bo niższa stużba leśna bez odpowi ednipgo, sprężyst-ego zwierzchniego nadzoru,
lekceważy i zaniedbuje swe obowiązki-i na marnowanie drogocennego w tych okolicach materyjału
bezkarnie p(lzwala.
Siewierz zamieszkuje ludność rzemieślniczo-rol
nieza, w której liczbie jest: bednarzy 32, garbemy
3, kowali 11, krawców 2, kominiany 2, mularzy
6, mydlarz 1, powrozników 21, mulany 6, koło
dziejów 15. szklarz 1, szewców 24, stolarzy 38,
garncarzy bo, knapów 5 (*) sukienników 6. Rze(*) Wyraz niemiecki oddawna w polskim j ęzyku używany
aczy tkacza z. weluy -"Knapskió~ nauki koniec jest sukno"
(Petrycy).
Zł
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mieślnicy ci, zbywają swe wyroby na jarmarka.ch
i targach, które tu w E\iewierzu liczne i ludu6 bywają, - nietylko na wszelkię produkty i towary,
ale i na konie, byd~o i uiel'ogacizn~. Wrazie niemożnośó zbycia swych wYi'obów na tutejszych
targach, rozjezdżają się na targi do okolic~nych
miast i miltsteczek. Co prawda, rzemieślnicy sie~
wif'rscy są to wogóle tak zwani majstrowie partacze, którym brak elemlJl1taruego nawet wyki!ztalcen.ia, ~ stąd i wY,roby ich niczem szczególniejszem
SIę me odznaczają.
Mimo to większa część tutejszych oddzielnych
kunsztów ma swoje wy~ąc.me zgf<lmadzenia czyli
cechy, z pomiędzy których Elze\vcki urzlłdzony jest
n~j~awniej i ma kilka starych ustaw na pargammIe, dotychczas starannie zachowanych; Jedna
z tych ustaw 7. roku 1593 iaczyna si~ od sMw
"In Norn:ine Domini Amen. My Jerzy zmilowania
Bożego Swię.tego J(ościoła Rzymskiego Kardynal Radziwilt Biskup Krakowski Książę Siewim'ski, z Olyki i Nieświeźa i t. d.-u spodu jest podpis ka,rdynała i pieezęć.
Za.rząd wewn~trzDy siewier:;kich cechów niw3m
nie wyróżnia się od podobnych, istniejących w in~1~eh. miasteczkach,. posiadają ozdobne ehorągwie
l sWlatlo, za usługI pogrzebowe biorą od 5 do .8
rubli.
Bednarze, ['tolarze i kołodziAje narzekali dotąril
na h'ak clrzewa materY1atowego szczególniej dę·
biny i b(I(~7.yny, których zmuszeni byli o 10 lub
więcp-j mil poszukiwa~, chociaż bowiem w sąsie
dnich obszernych lasach Poręby 1Irzygłodzkit3j znajduje się wiele dębiny, przedostatni jeduak posiadacze tych dóbr, niemcy, zupełnie takowej miejscowym nie sprzedawali, przeznaczającją zapewne na
kOl:zystniejszy wywóz za granicę.
_ Zyeie umysłowe w Siewierzu przedstawia się
~al'dzo skromnie. Brak zajęcia się nielicznej intelIgencyi mniej oświeconymi wspóJbraćmi, nadel'
widoczny. chociaż srJ: to może lur1zie, którzy pragnęliLy i mają pociąg do rozrywek umysłuwych,
nie wiedząc jednak gdzie szukać takowych, pomimowoli pozostają w uśpieniu i ciemnocie.
Przed paru laty ś. p. ks. proboszcz Nieciak
usilnie starał się o rozburtzenie ruchu umysłowe
go przez sprowadzanie książek odpowiednich, pism
ludowych peryjodycznych i t. p., pokrywając wydatki, jak można było, z resztek jakiego funduszu
mi.ejski.ego, z dobrowolnej oilftry, l\ najezęściej z
w~asnpj kieszeni. D.liś zabrakło chętnych do zaję
cia się oobr6m ogółu,-nikol1lu nie chee się przehmać małych w gruncie rzeczy trudności,-niko
mu nie przyjdzie na myśl na zebraniu gminnem
wnieść projekt wyznaczenia funduszu na prenumen.tę pism dla ogólnego użytku, na za~ożenie wspóln~j bibli,loteczk.i lub t. p. JAdnem słowum roaromiasteczko,,,ej naszej inteligencyi niet.rlko że brak
zamiłowania i czasu do zajęcia się ogólniejszą
sprawą, lecz, co gOI'SLa, nieraz jeszcze widoczną
okazuje pog'ard/( wi:!półbmciom z mniej oświecon.ej
klasy, a jednak przy podaniu pomocy i nastręcze
niu środków, wyjść mógłby z tej siewimkiej
sdacltty niAjeden prawdziwie pożyteczny członek
spółeczeństwa.
By objaśnić niektórym z czytelników użyte
żej wyra:tenie, zwrócić się musim.:y na ehwilę w
przeszłość naszego tak podupu.dłego obecnie miasteczka: - miało ono bowiem kiedyś swe świetne
chwile, gdy stolicę ksi«;jst.wa stanowiło, gily w llIem
biskupi krakowscy rządzili. I{iedy mianowicie i kto
Sio wierz ufundował, wiadomern nie jest, a pierwszy ślad pewny 'IV historyi o niem znajdujemy pod

wy-

r. 1J80, w którym to czasie Kazimierz Sprawiedliwy da.rował Siewierz wraz z Bytomiem Kazimierzowi, synowi księcia raciborskiego i opolskiego, chrześniakowi swemu. Jeden l potomków ohdarowanego, Władysław, książę bytomski, w roku
1337 sprzedał Siewierz Kazimierzowi, księciu cieszyńskiemu, od ostatniego z następców któr.<>go,
Wacława, w r. 1443 nabył miasto z przyległo- .
ściami kardynał Zbigniew Oleśnicki na rzecz biskupstwa krakowskiego za 6000 grzywien groszy
czeskich. W skład owego kupionego księztwa webodziły wówczas dwa miasta: 8iewierz wraz z zl1m'kiem i Czeladź, oraz włości: Gołuchowice, Łagi
sza, Komorne, Wojkowice, Zawolek, Rzewrzy8zów,
Nowa Wieś i Strzeiowice. Jan Rzeszowski, biskup
krakowski, pierwszy w roku 1484 podpisywać się
począł Dominu8 9' P1'inceps Bucatus Severienm
i odtąd następcy jego tytułowali się już stale ksią,~
Redaktor i Wydawca

A.ntoni POl'ebski,
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żetami siewierskiemi aż do upadku Rzeczypospoli-

t~j.

Biskupi-k:sią.żęta na Siewierzll mieli ws~yst

kie znamiona panuje.cej władzy, utl'zymyw~h oddzielny dwór i rząd, osobne wojsko, używn.1t pr~:
wa miecza (jus gladii) a w ostatnich ~zasaeh bilI
własną monetę (*). Rzeczpospolita nltl wglądała
w rządy księztwa, pozwoliła nawet bis~u~?m tworzyć szlachtę, co dało powód do żartobliwe) nazwy
siewie1'ski szlachcic, to jest bez herbu i gło&u pomiędzy prawowite. ówczesną 'tY Polsce szlacbtą: ,
Nazwy tej u:~yliśmy wyżej, u~atr~j~c. podoble!l- .
stwo w położeniu dawniejszych I dwneJszycb mieszkańców Siewierza, bo i tym ostatnim niest3ty
brak dyplomu-nauki-i glosu-rozumu.
Fr. Nawrocki.
(0) Z tej znane sa, między innami: grosze srebrne z roku
1761 i d.ukaty zloŁe z r. 1762 bite pod stQmplem blskupa
Kajetana SoHyka.

ZAKŁAD NAUKOWY KAPITANA

LERA otwarty w roku

zeszłym

V!

von GAL-

W.arszaw:i~.

PodajElmy bliższa o tym 7,akładz\e wladoffioscl,
oraz warunki przy)~cla, ~Qsilkulą:c się nadesłanym
nam programem zakładu, na rok szkolny 1876/ 1,
Wielu z uczącej się młodzieży, bądź to opuszcza gimnazyja przed ukończeniem całkowitego
kursu, bądt tez skutkiem ograniczenia liczby uczniów w szkołach rządowych, zaczyna, a często i
końc~y nauki w szkołach prywatnych; wielu nareszcie pobiera clł użej nauki w domu, a potem
ze względu na wiek spóźniony, me może być już
przyj~tym do tej klasy, do jakiej są przygotowani.
W szystkie te kategoryj e, nie mając patentów
ze szkót rządowych, przy odbywaniu słu:l<by wojskow~j, nie korzystają z żadnych przywilejów.
Tycb więc młodych ludzi, kt6rzyby pragnęli
odbyć powinność woj~kową przed dojściem do
wieku popisowego (jako ot:hctnicy) i pozyskać
prawa S-go rz~du, zak~ad kapitana von Gallera
przygotowywa do złożenia odpowiedniego egzaminu.
Do za.kładu tego przyjmuje się młodziez w
wieku od 1ti-tu do 20-tu lat. Z początkiem roku
szkólnego 1876 / 7 otwarte b~dlli dwie klasy, niższa
j wyższa; - do pierwszej z nich przyjmowani b~
dą
uczniowie, którzy ukończyli dwie ldasy gimnazyjalne, jakoteż ci, którzy dożą odpowiedni
egzamin, z wył}czeniem starożytnych języków,
znajomość których nie jest obowiązkowa. do
drugiej zaś klasy przyjmują się ci., którzy ukoń
czyli tny klasy w gimnazyjach, albo progimnazyjach, - klasy te rozdzielone b~dą na oddziały,
stósowllie do liczby UCZll1OW.
Uczniowie przyjmują się tylko przychodni, lecz
w domu, gdzie istnieje zakład, znajduje si~ pensyjonat, utrzymywany orl lat 6-ciu za pozwoleniem zwierzchności szkolnej, przez nauczyciela
Kazimierza Michałowskiego. Tam więc i uczniowie z zakładu naukowegp kapitana von Gallera
mogą, wrazie żądania,
znaleźć odpowiednie pomieszczenie i nadzór.
Przy przyjmowaniu do zakładu wymagane slli:
metryka urodzenia i świadectwo szczepionej i
przyj~te) ospy.
Przedmioty wykbdają się według metody i rozkładu nauk przepjsanego dla szkół realnych, ja.
koteż
zgodnie z programem ułożonym po wzaje ronem porozumieniu siEJ ministrów wojny i o.swiecenia publicznego, dla osób życzących korzystać z praw 3-go rz~du przy odbywaniu powinności wojskowej.-Wykładającymi w zakładzie SlJi

lHl.Uczyciele rządowi i prywatni, odpowiednie upoważnienie posiadaj!JJcy.-Lekcyje rozpoczynaj/} się
z dniem 20 sierpnia (1 września) i trwać będlli
do 19 czerwca (1 lipca) następnego roku. tak, aby ci, którzy ukończą całkowity kurs, mogli w
miesie.cu lipcu dożyć egzamin w warszawskiej
szkole junkrów piechoty.
Codziennie, opr6cz dni niedzielnych i świątecz
nych, odbywać si~ będą lekcy je po godzia 4, to
jest od g-ej zraoa do l·ej i pół popołudniu; pół
godziny prze2.nacza sie na zmianę nauczycieli i
udpoczynek uczniów.

Oplata wynosi rocznie 1'8. 120, uiszcza się w
ratach miesięcznych zgóry; przyczem za pierwszy
i ostatni miesiąc płaci się przy zapisie.
~ DOIi.'.lÓR Vł'OLBERG z dniem l -go
_~

lipca r. b. w mieszkaniu ~wojem. IV d~mu
W-go llkowicza otwiera ambulatorYJum gmekologiczne (chorób kobiecych), gdzie przyjmować będzie zamożne chore codziennie od godziny l-ej d() 3-ej popołu
dniu . - biedne zaś osoby bezplatnie jak dotąd w szpitalu ś.
Trójcy codziennie od godziny 9 do 10 zrana.
(3-2)
Wolnol'raktykujący lekarz z miasta Kalisza

DOKTÓR KROTOWSI<I
obrawszy sobie stale pomieszkauie \V m. Petrokowie, w domu p. GoldsteiHa przy ulicy Nowogrodzkiej, przyjmować bę
ó.zie u siebie chorych codziennie od god. 8-ćj do \l-ej rauo
i od 5-ej do 7-ej popoludniu; - hiednym chorym w tychże
gotlzin&ch udzielać hędzie porady bezplatnie.
(6-3)

Na dom w Petl'okowie wartujący rs.
40000, potrzebną jest po~yczka w ilości
rs. 6000, która pomieszczona będzie na
l-yIll llUlller.ze hypo"teki tedomu.

goż

WiadomośC u D. Ursteina, zarządzają.eego
drukarnią F. Bełchatowskiego.
~

Wdowa po urzędniku pocztowym Emilija Kahl~ koff życzy sol)ie po wakacyjach przyjąć na stancyją i stól lłauienki uczęsze~ać ulaJąee do
zal... ł"d.ó,,, lIouko"')"ch, zapewniając im prawdziwie
trosltliwą macierzyńską opiekę, oraz wszelkie możliwe wygody przy nader umiarkowanej oplacie.- Wiadomość bliisza
w domu Itnera przy ulicy Moskiewskiej (Bykowilkie-Przedmie~cie.
(3-2)

DOKTOR LUDWIK LIBKlND

SKŁAD WOD MINIERALNYCH LEKARSKICH

w mieście Petrokowie i zamieszka! w domu \V go
Wolgemutha przy ulicy Moskiewskiej rBykowskie-Przedmieściel· Przyjmuje chorych u siebie do god. 9-ej z rana i od
4-ej do 6-ej po poludl1in. - Bićdnym udziela pemecy oezplatnie.
(3- 2)

Leonarda Ziemińskiego

osiedlił się

D-r• Io'uacy
FaJ'ans
r-

o~iadl

stale w
mieści,; tutejszem.
Temczasowo mieszka w hotelu Litewskim, g'dzie przyjmuje
chorych do gad. \l-ej rano i od 4-6 po południu. Biednych
bezplatnie.
(2-2)

KURS PAPIERÓW I )IONET
na
1V

giełdzie

dniu 27

warszawskiej
CZe1'Wcaa

1'.

b.
w

cIągu tygodnia.

RODZAJ PAPIEROW
i~dano płaco· podd
niosły spa ły
lub
po
no po
się
o
o
M O N E T.
_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Irs.l k. n.lk. rs.lk. f8·lk.
Listy
"
"
"
"

zast. ser. Iza100rs. więli:. 9Z "
""
"
maXe 91 "
"II
"
......... 97 "nowez r.1869 więk. 93 -"
"
"
"
male9285
"m. Wu. ser. I za 100 r. 8890

""
I

I "" " m. l.od.zi
"" II"
"

9670 - 96 70
96 70
- - - -

Wartość

bid ••
,
cego
kuponu.

- 15} ,
- 15 5T
- 15
- -1

8830
-

Li.sty lilrwidacyjnc"
Więk.\82
"
"
"małe. 81 90
Pólimperyjaly . . . . . . ... \_
Dukaty. . . . . . . . . . . . _
Za marki pruskie . . . . . . . Za reńskie austryjackie. . .. -

ze

czerpanych przy aptece Magistra
Farmacyi

w

'W.4.BSZ,ł, WIE

ulica Marszalkowska naprzeciw Zielonego Placu.
Zawiadamia, że nadeszly wszystkie wody mineralne natur~llle tegoroc7n~go wiosennego czerpania, ze zdrojowisk
~raJow~ch.l z.agramc.znych, mianowicie: aU8tr)"jacklell,
Ja~ gahcYJslue, węglerskie, czeskie i t. p., - IIleulleck~c" - szlązkle, bawarskie, oraz z p:owincyj nadreń
SkIC~,--a także belgijskie i ','ancuzlde.
:Nadto Skład otrzymał produkta źród10we do kąpiel mineralnych .potrzebne, jak: szlonlY, ł~gl, błota,
... , 'dl;' .I 8ole, oraz wewnątrz używalle .,ast)"lIu l 80le lI.inerollle. - Przytćm p08t,·Ud
z podl'U!izczld roJ .. el'zskh~J do prz)" .. zą
dzan~~ l!iern' atlł:i, która tym sposobem otrzymana,
pod wz,?lę~e~ sma.ku l latwego trawienia, zaleca si~ przed
wszystluenu lImemI.
" . Przyte~ nadmieniam, że przyjmują się obstalunki pismlenne. l Skład takowe wysyla do domów i na kolej bez
dO~Icz~ma kosztó~ odwózki do tychże-oraz na żądanie dodaJe Sll~ bezplatme broszury o używaniu wód.
(F. 4 - 1)
L. Ziemio.kl.
.

(7

żrOdeł

Mlody
czlowiek
.... .

~

uczciwej .ro~ziny. znadokladrue Języki pol-

Jący

sk?,: ruskI, mCllueckI.l rachunkowość może od 1 lipca r. b

l120

mu'c przyzwOltc ponueszczenie, bliższa wiadomość w Kalis.zu u W-go P. E. PeBchkego i w Lodzi u W-go Ottona
(2-2)
t>zwetysza.

(

79~

\2\l

r

~ Osoba ~lod~ i odp~wiedllio wyksztalcona życzy

__
- -

. soble udzIela c lekcyJe języków

niemieckiego i
'W re(3-2)

franc~zkIego •. - Adresa z żądaniami zostawiać moina
dakcYI T"R;odnio.

OGŁOSZENIA.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

! "KOLCÓW" M 2.ę

!

~

~

~

wyszedl z druku i zaWlcra:
U)'cin)": W teatrze. Rasowy wierzchowiec. Stara znajomość Ewentualna, przyczyna. Racyja-fizyka.
Czwarte przykazanie.
'I'.·eś~: F~lijeton :Warszawski (IacmensJWlOsZa).
Muzyka l logIka czylI obpd redaktora (B-ta) Korespondencyja wlasua Kolców: Z Filadelfii (Eks-BoC2·a1I). Depesze telegraficzD(\ z prowincyi (Eks-Bocian). Fragment (l!'antaz/I). Wyprawa Nowego Jazona
po skórzane runo.
Prenumerata kwartalna wynosi:
W Warszawie. . . . . • . . . rs. 1 kop. 50.
Na prowincyi z przesylką po cztową . rs. 2.
.łJu'oł;n. Naklauem i, drukiem Aleksandra Pajewsinego wydawcy, "KOLOOW" wychodzą zeszytami:

~

"POWIESCI PA WIJ! de KOCK'!"

(PI

rt'

(li!

~

tr.:
tVi

~
~

tV!

~

fK

\JII

~

fK w wydanitl nowalU i calkowitem,- dotychczas wy szlo
\JII ZeS7}tów ~4, które zawierają powieści: ZUcll Ho~ ~,ieta, l "alł ('lIollblallc 8z,.ko swej
&I: zOlly.
~
Cella zeszytu:
tJ!l
w Wars!;awie. . . • . .
kop. 15.
~
dla prenumeratorów Kolców .
kop. 10.
fil:
z przesylką pocztowa, . . •
kop. 17 ł.
tJ!l
dla prenumeratorów Kolców.
kop. 12ł.
~
Prenumerata Ila .,KOLCE" i powieści "KOCK'A"
C{ przyjmuje' się w Warszawie IV kantorze redakcyi
tV, "Kolców" przy ulicy NiecaIej pod Nr. 12, oraz we
~ wszyskich księgarniach.

MLOCKA PAROWA

,.

~
~

~
~

{(ł

~

~
~

~

l1l
lłJ

~

~

~
~

~

!
"

lIrl
:I!J

~
~tl
~

~
~

51~~~~~~~~~~~~~~~~
~ . Tylko ~rogo.wie wlasnego humoru, a 16m sa- ~
mem l zdroma, rue prenumerują Powieści Pawła
de Ił.ock'a, wychodzących VI Warszawie u Pajewskiego
y przulicy Niecalej pod ·Nr. 12.
'

. k ~awiadamiam .niniejszem osoby interesowane że podobnie
Ja at poprze~ruch, przyjmuję zamówienia ~a wynajęcie
lo~oluObłl.• z Inłocornłą. O Wczesne dopelnienie
zaplsó'i .oraz uI~zc~enie .zaliczeń, upraszam, celem zu elne'
P~W!l08Cl w yl,ozem.u naJ dogodniejszej kolei mIocki. ~amó~
n dOJ?eJmac. mozna listownió! lub osobiście w Krzepczowie
u w mlCszkamu mOJem w l'etrokowie w domu p, Jasińsldego.
St. Ohzranowslci.

rb

. Geometra kl. li potrzebuje pomo~
ruka -· za . wynagrodzeniem odpowiednio do
...
.
u,zdolme~la l.ub mIodzieńca na stala, prak.
tykę- Wladómośc -w CUklCtnI p. Rachalewskiego (2--1)

~e,s.t

do sprzedania
P~AC.p.od ~UDOWĘz OGRODEM
w b~skOŚCI ślodka mIasta, rozleglości razem okolo 45000
w MleSCJe gubernijalnem Petrokowie

10kCl kwadratowych za 'przystępna, cenę. Bliższa wiadomoś6
w ~andlu Leona .Z3sacklego w Petrokowie. Listowne zapytama bezzwloczme zalatwiane będą.
(3-1)

aD na 1-em piętrze, skIadajllce się z
~nn 3li1 4-ch obszernr:ch pokojów z alko'.
wą, przedpokOJem, kuchnią i galerYJą o,ddzl~lną, ?rwalnią i piwnicą, w jednym z glównych
pun~tow mlasta, .Jest do wynajęcia ou 1 lipca r. b. Wiado_
mośc w redakCYI T/lgoam·a.
(3-3)
1li1lU~S'łj}1U KłA

8'iYS6tIi

~ Potrzebnym jest uczeń, lat okoIo 14-tu mający
do zakładu fryzyjerskiego Karola Szczepańskiego ~
m. Petr?kOWle w domu W-go Wyźnikiewicza pracownię BWI\
utrzymlljącego. Warunki llrzy osobistem porozumieniu się podane będlł.
(6-6)

-1-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ANGLO-AMERYKAŃSKIE PRZEDSIĘBIORST\VO MASZYN 1
~ .
PR~DZVŃSK~, TRYtSK~ ~ S-ka
~

MAGAZYN UB~ORÓ~V MąZK~CH

,

~

~

\AT \AT ARSZA \ATIE

~

~

Ulica Miodowa Nr. 2.

~ ,Posiadając Generalną Agentnrę i prawo wyłącznej sprzedaży ~

g~~wa~Gt~~ a rr!~~~~Gl~~

{i
Z

poleca

(

~~

powyższe

machiny i sprzedaje takowe

~

cenie

rii)

Ceny te rozumiej" się ze zwykłemi częściami zapasowemi, opakowaniem i odwllzką do któregokolwiek dworca
drogi żelaznej. Przy obstalunku dolączyć należy zaliczenie w wysokości rs. 100 za każdą sztukę.
,
Kosjarki i żniwiarki "'RUe .. ,\" '""ood" użyte do zbiorów zeszlorocznych dowiodły llajzupelni6j, ii
tak trV(alością swą, jakoteż i lekkością oraz dokładnością wykony,vanej roboty, srusznie zaslugują na miano najlepszych machin tego rodzaju,
Ponieważ z tej przyczyny żniwiarki Walte .. .tł., "'oodR podlegają licznym podrabianiom, a gdy nadto
istnieje fabryka WiljRma .tł.lISOlIR ":oocIR, również żniwiarki wyrabiająca. niedorównywające wszakże
ąobrocią żniwiarkom '''BItel' '\'. ''1'00 (1" , uważamy się przeto w obowiązku oświadczyć, iż poręczamy za
oryginalność tylko tych żniwiarek i kosiarek " ' BUe .. ,\,. Wooda, które wprost u nas lub u Agentów na-

~~~

Do każdej żlliw:ial'lli i kosiarki uołączoną zostaje dokładna instrukeyja, wedle której machiny złożone i w
ruch puszczone być mogą.
Części zapasowe tak wSkladzie Gfównym w Warszawie, jako też we wszystkich Agenturach naszych stale

znajdow-ać się będą.

Com? w Lincoln,

Mlocarn~'e i ma1leże ręczne wszelkich systemów i roz·

l

Wialm'e Bosto1iskie i inne przyrządy do czyszczenia

miarów.

I WARSZTATY MECHANICZNE
pod

~

.

ozyszczerua pszemcy z groszku, kąkolu 'kostrzewy i t. p,
jewniki rzutowe różnych ~ 'stemów,

1

Pługi, Brony, Drapacze, Ekst/lrpatory i t. p,

~

śnieci.
Kużnie polowe.

narzędzia

porą~zonych

gałęzi
przemy(r. 12-2)

Magazyn Towarów Bławatnych i Ubiorów Damskich
llfiID'Y\'ł 11 l\ \.ut I~ aj1 ~ \ll1 rUD w a \'ł -ki
ID
illłJl.DUIJl U UlW UJ JJ a- JJ JJ Ił)

ł

~

Wl

(
l'
:i
'.
ł~

W W A R S Z A WI E

Ił
• '

•
• •

• •

dawniej A. 'W'LODKOWSKIEGO.

Ma honor zawiadomić Szanowną Publiczność miasta Petrokowa i okolicy,
otr:.ymal wielki transport towarów, a mianowicie.
Towary welniane w naj nowszych kolorach od kop. 30 za łokieć.
Bareże, Grenadiny, Byzau.tiny i inne.
Perkale i Kretony francu:l:kie.
Suknie gotowe perkalowe.
Kapelusze damskie podIug najmodniejszych fasonów,
ltrawaty daJltskie i męzkie w wielkim wyborze.
deny bardzo umiarkowane, Próbki wysylają się na żądanie franco,

że

na

nadchodzący ~ezun

letni

.,'
I'"
'
" i..
~

~

~

(:

~
.~

(F. 3-2)

S.
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FABRYKA KAMIENI

L~

~~~~~~~~~~~~~~~~

(F. 12-1)

~'!J5.~~
().(

m.,

~""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i(

• '.
,

Przyjmuje zamówienia, wykonywa, SI rzedaje i u'v Warszawie jako tei w Cesarstwie i Kr6lestwJe: . ''I'odocją,;-i i zlewy z kompletnem urządzemem,
' ."aU.el·klozety
róinych systemów,
p
h
ol"ilT . llaJroz~altszyc konstrukcyj, !li;tudnle
murow~ne J. dr~wmanc: ~~i,g,~.(n",e 'l'oboty różnych srcdllJG l glębokosCl, !!"ilkRwkl pożarne i
ogrodowe, D .. eny nn~,it'll!!lkie różnej średnicy
oraz roboty drenarskie i inne w zakres hydrauliki
wchodzące-.tudzieżwszclkiegorodza·u
• J
J ~eJ,erRfl e.

~

Kartofla1'ki nowego wynalazku patentowane,
Eureka, machina oczyszczająca dokładnie pszenicę ze

maneżo,"c.

b .

.. z oza.

firmą

rządz.a-tak

\2)

kaliskie,

Oraz wszelkie inne
i machiny w zakres gospodarstwa wiejskiego i
z niem
slowych wchodzące-posiada w ZIIacznym doborze na skladzie i poleca po cenach przystępnych,

f

~

Srdtowniki i młyny do owsa i innych ziarn, ręczn e i ~

Tr.eu"I'lI T/Jppaz~ (syste~ Pernoletta ulepszony) UO

~

Fabrylia Hydrauliczna

Siewniki rzędowe.
Sieczkarn!'c ,:szelk~~h r,ozmiarów:
~
Pompy t, s!kawh pozarne NOvla paryzkie i amery-

LokomotJile i In/ocarnie parowe z fabryki Robey et

,

,

\l'

za Kosiarkę rs. 200. za Żniwiarkę rs. 300.

.

,

WJ

~

fabryki WALTER A. WOODA w Hoosickfalls (New-York),

W. ZASACKIEGO

w Petrokowic, przy ulic.y r etersburgskiej (Kaliskiej) w ho«
telu Wileńskim,
na, obecną porę letnią zaopatrzony zostal w wlelkl 'H'y"
1)0 .. JłI.4'I'ER"WJił.ŁO'" irancuzkich, angielskich austryjackicb, jak również z pi ćl'Wszorzęunych fabryk k;ajowych! z którY,ch. p.odlug \~szelk~ch -wymagań, szybko i dokladDle, z naJ~wlezszych zurnali paryzkich, garderobę męz
ką po przystępuycl1 cenach wykonywa.
Również poleca wszelkie przybory toalety męzkiej, jako
to: k,·a~"a.y, kołnlel'zyV'I, 811h11d l t, p. i gotowe ub"RIII" llI~zlł Be.
(5 - I)

MŁYNSKICH ~l~O ro.1

FR.ANOUZI~ICH

ID
ro

Pańskiej

z dniem l-m kwietnia 1', b, z ulicy
2/ 12'12 w Warszawie, gdzie dotychczas

[

poli Nr.'

egzy~towala,

!
~

il

PRZENIESIONA
ID na Pl'agę IJod War'szawę do domu pod t
il
Nr. 434 przy ulicy Panieńsldej.
m
m

I

I

k~mienie młyńskie

I~

Wyrabia
francuzkie wszelkich wielkOŚCl,. z naJlopszego materyjalu. ZakJad ten daje gwa- .I.!
rancYJ 'l za dobroć wfl'obu. Posillda r6wnież 8k!ad ~
Gazy Szwajcarskiej UO cJ'lindrów, 42 eale szerokiej
Wsze\k\e obstalunki dokollJ'wają się punktualnie i 0- ~
bliczane są po cenach najprzystępniejszych,
ID

Zakład buduje także tal·taki wodne
młyny

)Jarowe.

GUSrrAW NEUMANN

il

ffi
M

8lI.!'-~1. ~(6~6)
F.=
_~~i!C3~~~=.~~:c:=<~r ~' ~l~Il!.l . ~
'._ . ,
W dobrach Kociolki jest na sprzedaż w katdym czasie 70 sztuk on'iec macior 3 4 i 5
letnich, zdrowych, wysoko-poprawnych, 'z oblitą walną, zdatnych tak do chowu jakoteż i za- ~~rB;'
r u n n~ Tamie~u~n~dt .. ykirozpłodoft
'~e czystej krwi Negretti-fo różnych cenach,

(3-1)
,~()

~

NOWOZAŁOZONA FABRYKA MEBLI ZELAZNYCH GIĘTYCH NA SPOSOB WIEDENSKI
pod

fir:rną

PuD FIRU.Ą

Konst.

Kuchczyński
w

,,8chlesinger & Margolin"
przy ulicy Cze1'1tiakowskiej Nr. 96 nowy
Skład Gł6wny przy ulicy Marszałkowskiej Nr. 79,

FABRYKA TABACZNA

w Warszawie.

Ma honor podać do wiadomości Publicznej, iż prócz bogatego wyboru wsz.elkie!\,o rodzaju mebli P?kojowych od naj skromniejszych do nąjwykwintntejszych,-przygotowala na sezon letnl, rózne meble ogrodowe, Jako
to: lR_kl, stoUkl, fotele. krzelda, altRllY ~ t. d. Dodaje również, iż na~ywszy przypa~kowo. zagranicą po tanich cenach bardzo znaczną partyją foteli l krzeseł na stal?wych s~ręzy~ach~ z.Je,dn.'3J.z ~aJlep
litych fabryk paryzkich, już to czarno lakierowanych ze zlotą ornall!-entacYJą. l zloteml stl'eJ~a~l1I, ~uz ]mltuJ~cy?~
tll.zcinę i odznaczających się wogóle gustem, trwalaścią, elegancyJą l pra W,dZl wą , prakty:c~nosclą, Jest ': ~OZIlOS,Cl
sptzedawać takowe po bardzo przystępnej cenie.- O czem Szanowna Pubhcznośc na mIeJscu przekonac Slę moze.

et Comp.

RYDZE

Ma honor zawiadomić Szanowną Publiczność o wydanltl
dwóch nowych gatunków dobrych cygar:
1. Espa .. tet'08 po 4 rs. za 100 sztuk.
2. 'l'egueros po 5 rs, za 100 sztuk.
Wylączlla sprzedaż wszystkich naszych wyrobów na Królestwo Polskie, jak od lat II-tu, tak i nadal u

J. R O S E N B L U M A
'" "·R..sza" le i I"o ... k II,
lIiiJ'" W Petrokowie sprzedaż tych wyrobów wskladzie Michelsohna w domu W. Koczol'owskiego od placu Mikołaj e,,-.
ski ego (Nowego Rynku.)
(5-5)

(F. 6-2)

Dobra ziemskie

Na mocy decyzyi JW. Zarządzającego Okręgiem Naukowym Warszawskim z dnia. 16 (28) września r. z. Nr, 7496,
otve,rte zostały w m. Warszawie przy ulicy Leszno pod Nr.
25 "H.U"8R p .. .r;YM'etowRU'cze do egzRIRblU
dla n'0Inow8tępując,' cla do ..."oJskR I cllCą
efeb poz)'@k"ć p ..
t .. zeciego ..z~du." .

"W"

Zapis odbywa się w kancelaryj ZakIadu od 10· ej do 2-eJ,
oraz w mie$zkaniu nauczyciela Michałowskiego Kazimierza,
pr~y ulicy Leszno Nr. 25, od 5 do 7-ej po południu.

(F. 12-8)

Kapiłall "011

GRller.

We Wdowinie, dwie mile od Petrokowa, są do sprzedania ta·zy klą~ze
łaIl!liilili.\1iilil!!.!l gniade, rosłe i młode, oraz kary 'VR-

lada.

(3-3)

Ubezpieczenia od g"Rdu i ogldR w towarzystwie ubezpieczeń .. &KUK przyjmują się w redakc'y-i

TV9odnia,

blizko drogi iclaznćj warszawsko-wiedeńskiej polożone 38
wlók rozle~jości mające, w tem gruntu omego w por~wie
pszennego Jest 640 mórg, ląk dwukośnych 107 m., pastwisk
96 m,: lasu urządzonego 261 m., ogrodów 7 m" wreszcie 3
stawy zarybione 2 morgi zajmujące, a pClzostala przestrzen
pr~ypada pod budynki, na wygony, granice, rowy-nieużytków
zas zllpelnych tylko 2 morglj z buuowlami dostatecznemi i
\\o d?bry:m stanie-z inwentarzem źywym i nieruchomym odpowlCdnlm, są do Z."-IUI!ł.I\Y na iohvark mniejszy od 8-12
wlók rozlegly-Iub do ~PIlZł1Dll."I.I.. Wiadomość bliższą

w

redąkcyi TJ&,odnła.
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