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. "Tyc.zień" wychodzi w kaid" niedziel",
z dotl.)tkami w razie potrzeby we w!oreki w pia,tek.
l:'ojetlYlic7.Y numor kosz!uje 'ł kop.
CClla ogłoszeń od wiersza lub za j ego miej·
po kop. 5, za następne po 4, 3 i 2 kop. w wią
rę ilości powtól·zeń.
. O,:cło8zenla przyjmuja, się w redakcyi i VI
księgarni Ł. Chodźki; w '''ar.zawle w specy-

I jaluej agencyi p. M.Frendlera u.Karmelicka N.51.
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PtTMRÓW ania i (1!) słerp~ła 1a.:r6 r
Antoni Poręb ski-w Petrokowie przy drodze Żel.
Warsz.- Wiedeńskiej w domu W. W. l'rzywickich i W. POpowskiego.
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W dniu 27 lipoa (8 sierpnia) r. b., w uro-

czystość rJcznicy urodzin Jej Cesars:·:iej Mości
Najjaśniejszej PŁ\Qi Maryi Aleksandrówny, odprawioue zostało W miejscowej cerkwi ptawosławuej
dziEJkczynnE nabożeństwo w obecności JW. Wicegubernatora, oraz władz cywilnycb i wojskowych.
Podobne nabożeństwo odbyło się jednocześnie
w kościele kaiolickim j ewangiel icklw, oraz w syn/lgQd!.B żydo\\skiej. Wieczorem miasto było uHa-

minuwlolne.

MATERYJALY STATYSTYCZNE
Z

roku 1875.
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•
19 S.
Rufina i Benigny. .
20 N. 11 po Św. Bernorda W...
21 :.:. Joanny Frewijot' wdowy
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(Jena kwartalna:
w Petrokowie w księglll'niach L. 0'ho<Uki
i S. Goldsteina kop. 'IB.
w War ,zawie w księgarni i kantouc pi.m
peryjodycznyc:h Maurycego Orgelbranda naprzeciw statuy Kopernilca-z przesylką pOCIŁO
wą rs. I koP· lO.
Prenumerowat\ można nadto we 1fllystki:h
2sięgarnillch krajowych.
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wsiaoh 5042 (*). Wypada zatem l mał
żeństwo na 117 ladności, czyli 0,85%, co daje
nam pierwszeństwo przed resztą Kurupy, z ustęp'
stwem dla Prus jedynie, w których l małżeństwo

- na. 115

ludności wypada.
Dla zupetnego braku danych o ma.ł7.eństwach
przez śmierć lub rotwod'y zerwanych, jak również
i stanu cywilnego wst~pujących w związki walżeńsltie, nie mM.emy tu przedstaWIĆ rezultatów
wynikających r. rozstawienia poszczególnego pod
tymi względami li~zby małżeństw.
.
Z niedostatku też dokładnego podZIału llldności ogólnej na miejską i wiejsk,!, oraz wykazu
liczby mieszkańców miast mniejszych, wnioski co
do ruchu ludności, stóśa-wnie do admimstracyjnogo podziału gubernii, ogranic~yć obecnie jest'.lśmy
zmuszeni do ogólnikowych przy oczeń, kt4rym ŚCI
słe pox:ównauie. z liczbą mieszkańców danej miejscowości lub okolicy w wielu razach zaprzeczyćby
łatwo mogło. Gromadzflc wszakże co i jak zebraĆ
nam si~ dało, po powyższe m dla ścisłośoi sta.tystycznej zastru·żeniu, przytaczamy jeszcze co na-

Ludność gubernii petrokowskiej w pocz,tku r.
1875 wynosiła 720567 osób płci obojga,-z koń
C~m zas tegoż roku wzrosła do liczby 732660 ostępuje:
sób, przybyło zatem 12093j- w ezem mieści si~
ttI aj wyższa liczba. uro~zin 4183 przypada .nł'
przewyik.a un>dtonych nad zmarłam i 11986 i
powiat piotrkowslti, - naJni1a.ta. 2235 na powlat
przesit:dlenie si~ 107 osób z innych miejscowości
brzezińskij- z miast najwyżs%a H;05 na Łódź,
kraju.
najniżęza 159 na Łask. Liczba nieprawych ~zie('i
f::)tósunek więo przyr08tu ludności wyraża si~
najwyt.szil 173 w powiecie nowo dom kowslcim,iak 1:60, czyli śdślej, że wynosi 1,66%,-to jest, najnibzlł 64 w powiecie' brzezińskim; z miast
iŻ
przy takim samym corocznym przyroście lu• Pabijanice nie liczyły ani jednego, a. t.aak l wydność podwoHaby si~ po upływie lat 60.
padek. ~ najwięcej zaś Łódź 103-potem PIOtrLiczba. urodzonych wynosiła wogóle w całej
ków 41-Częstochowa 33.
gubernil 29443, wieszczflc w sobie 41$68 urodzoZmarło najwięcej 2551 w pocie piotrkowsicim,-:"
nych w miastach i 24575 pomiędzy wiejsk, lunajmniej 1347 w pocie brzezińskimi-z rmastnaJdUf)ścill;-cO do płci zaś- w miastach: chłopców
wi~cej w Łodzi 799, -najmniej w Bendiinie .88.
2521, dziewczl~t 2347,-p~ wsiach: 12816 chłop
Przybyło fuduości najw.ięc~j vr p-taca .pIOt~~
ców, a 11759 dziewczl}t, cZl1i razem pierwszych
kowskim 1632 i w bendzinsklm 1586, naJmDl6J
15337,-drugich 14106.
w noworadomskowskim ' 551j-w miastach najwi~
~tósunek cO do płci urodaonych, przedstawiacej w Łodzi 806,-najmniej w Łaska 69.
Jący Sl~ w miejskiej ludności, jak 107,41:100,Slubów ·za.warto najwi~cej 946 w p·cie piotrw wiejskiej jak 108,98:100, wogóle zaś jak
kowskim,- najmniej 412 w ~.oie brzezins\ci~.j
108,7 Z: 100, przewyższa przeciętny z wIelolicznych
w miastach najwięcej w ŁodZI 301,- najmmeJ VI
spo8trzeień wyclą"ui~ty rezultat, wyraiają,cy 8i~
jak 1Ut;,3i>:10U, Jeslcze O 2,34 na sto na korzyść Łasku :::6.
chłopców. Jeduocześnie jednak liczba urodzonych
(OJ Z liczby 1108 malźeństw zawartyeh w lllias.tach, pa·
w całej gubernii, bezwzgl~dnie wzillta, nie dosi~ lVn& część str"cona, być winna na malźeilstwa z wiosek ma·
ga stóduuku podawanego dla. llllS?lego kraju w jĄcych swe parafije w miastach - co w źródlach, z jalich
c~eri'iemy, uwzględnillIlew nie było.
"Porównawczej statystyl:e .I!;uropy", gdzie kraj
nasz zaliczony ao drugl(~j grupy, odnośnie do ilości przypadujących urodzeń,-gdy bowiem tam
znajdujemy, że Jedno urodzenie przypada n" 21,1
mleszkańców- to u nas W r. 1875 przypada ono
zaledwie na 24,1- czyli. ze powj~kszanie si~ lu= Prezes zjazdu 8~dziów pokoju II okr~gu
dnoscl osłabło i niewiele brakuje, byśmy prze- gub. petrokowskiej w CZI;l8tocbowi~, przez ogło
szli w ogólnelD zel:lta wieniu do trzeciej grupy I o·
szenie w Warszawskim Dlliewnilcu zamiesr.czone,
b~jmującej kraje ze średnią zaledwie płodnością.
powiadamia: że po~edzenia terminowe 'zjazdu SfJZ i\Znaczyć tu winniśmy, że w liczbie 29443 u·
dziów pokoju tegoż okręgu, odbywać się będlł
rodtonycb, uieprawych dzieci było 993- l czego
dwa razy na miesiąc, mianowicie każdego ó i 20
na miasta przypada 236, na wioski 757, a w stódnia miesiąca (v. 5.) i że pierwsze posiedzenie
sunku do prawych, stanowi dla miast 4:,84% , a
rozpocznie się 5 (17) sierpQia r. b.
dla wiosek 3,Ol)0f0·
= Pomi~dzy ofiarami bnrzy, o której donosi.
Zmarło w r. 1~75 wogóle osób 17457, w tej
liśmy w poprzednim numerze, znajdował si~ i Kaliczbie: w miastacb 2508, po wsiach 14949,- co
rol Ulbrych, właściciel wiatraka we wsi Luboni w
do pIci zaś: z miejskiej ludności 1328 m~zczyzn
gm. Grabica. Nieszcz~śliwy tell człowiek został
U8U ltoblet,- z wiejskiej 7389 m~zczyzn-7560
zabity urwanI} wichrem śmig,! w ehwili, gdy szedł
kobiet,- razem pienvszych 8717- drugich 8740.
schronić się . przed burzl} da domu, osierocają.c
W stósunku do ogółu ludności zmad zatem 1
żon~ i sześcioro drcbnych dzieci. Położenie pozoczłowiek na 41,;28 żyjących, czyli 2,42%, .- co postałej rodziny jęst tem smutniejsze, że w r. z.
zwala się nam zaliczyć do okolic z umiarkowanI!
burza także zniszczyła im wiatrak i na jego odtimierteluoRcią. Odnośnie do urudzeń, wypada na
budowanie zabity K. Ulbrych poźyczyl rs. 300,
1 zmarJego męzczyzn~ w miastach 1,89 - po
których zwrotu obecnie natarczywie domagają si~
'\'\'siach 1,7dj- na l zaś zmadą kobietę w miawierzyciele - i naraz ta gromadka moie si~ ujs~ach 1,98-po wsiach 1,55 llowonarodzonych.
rzeć bez dachu i chleba. Jeden więcej pl'zy"ład
Małżeństw zawarto 6150 - to jest w miutach
zmienności losów ludzkich,- to pJawd/L, .ale
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zarazem dla serc miłosiernych jedna więcej spasobność dopomożenia prawdziwie nieszczt;śliwym.
Uc~uciem tern ożywione dwie z pomi~dz.y czy"
telniczek naszych, przesłały dla biednAj wdowy
Rozalii Ulbl'ych z sześciorgiem dzieci rs. l. 2yClląC, aby przykład ich licznych mógł zualeźć naśladowców, zawiadamiamy o tćm z nadmienieniem, iż chętnie każdą na ten cel złożoną ofiar~
przyjmiemy dla. doręczenia jej komu należy.
Mniej jeden papieros codziennie szlachetni panowie,- mniej troch~ ozdób i festonów przy powłóczystych szatach waszych nadobne panie a
niepostrzeżenie w budżetach utworzą si~ oszczV'
dności, których na podobne temu wypadki wystarczy.
Polecamy nieszcz~śliwą wdowę waszej pami~ci.
= Kwestyja. żywienia si~ nie jest b'ynajmniej
blachą i małoznaczl}clł. Pomijając kuchnie prywatne, pr.zyst~pne dla tych, którzy domowe rozniecili ognisko,-kuchnie publiczne, c~yli tak zwane
rostallracyje, Sfł jedynem źródłem odżywiania si~
dla bardzo wielu młodszyc-b lub starszych dazerterów z pod chorągwi Hymena. Zalet8Uii podobnych
zakładów bywają zdrowe i możliwie tanie potrawy. Pozostawiając ocenę pierwsz~j włnsnelńu uzcaniu konsumentów, zaznaczamy tu tylko brak
drugiej, zgodnie z zażaleniami grona stałych stołowników jednej z tutejszych jadłodajń. N ie w~ho
dzimy w bliższe roztrY-llisanie tego sporQ, ani nie
rozlłtnygamy pytania ezy słusznie podniesiono
tam cenę objadów,- co wi~cej, nie wspominalibyśmy nawet o całej sprawie, gdyby nie była.
związana z 'wieśeifł o projekcie restaur torakiej
zmowy celem ogólnego podwyższenia CttDy podawanych potraw. Pomysł takiego strike'u, bez ża
dnych szcaególnie usprawiedliwiahcycb powodów,
jest tylko wypływem niepohamowanej ż,dzy wyzyskiwania, zaślepiajllicej ludl'!i niekiedy - aż do
tego stopnia, że prostej drogi od krzywej rozróż
nić nie potrafią, naj skuteczniejszym zaś hamulcem na podobne wybryki jest, jak wsz~dzie, postawienie siły przeciwko sile przeciw zmowie
zatem- Bolidarnpgo usuni~cia się publiczności od
autora podobnych pomysłów.

SZKOŁA

PRYWATNA. Wpis uczniów do zaJ. Popowskiego, jak nas zawiadomiono, zaczuie siEJ w dniu 20 b. m. i trwać
kładu naukowego p.

b~dzie. do dnia 1 września r. b. w któtym to
dniu wykład nauk szkolnyeh będzie rozpoczętym.
Pomimo jednak, że chociaż wpi~ i egzamina W8t~
pne jeszcze nie mają miejsca, a bardzo wielu jut
nczniów zgłasza Sl~ do wującego się otworz)'~
oddziału realnego, tenże prawdopodobnio na r. b. do
lilas czterech tylko ograniczonym zostanie dla braku
pomieszczenia i niemożnoici zgromadzeniaJla ~as
.nie~będnych dla klas wyższych pomocy nankowych
UPOSAŻENIE SĄDÓW. W żadnej może sprawie w o!;tatnich czasach prasa petyjodyczna nie
przyniosła tllk wpływowego pożytku, jak w aprawie uposażenia sqdów gminnych, stając ałuszoie
i prawie jednomyślnie. wobronie własności ziem.
skiej, to jest tak ",i~kszej czyli folwarcznój, jak
zarówno mniejszej czyli wlościjańskiej1 na którój
wyłącznie miał ciążyć koszt utrzymania nowych
instytucyj 81}dowych wiejskich, przez przyjęcie za

jednostkę rozkładową posiadaną morg~.

Jakoż głos prasy, bfJd'lCY jak w tym wypadku
wiernem echem opi~ii na słusznośc~ opartej) . wysłuchany został gdZie Jlale~y, to Jest w najwyż~
szych sferach władz rządzących i pobierana obecnie składka z morgi, jest tylko tymc1Jłsowym
środkiem, do czasu zebrania potrzebnych ku
mu wiadQmości i oparcia na8t~pnie rozkładu. cj~_

'e-

-1bezpłatnego przy kancelaryjach sądowych mieszkania, którego brak zmusza ich do oddalania si~
od miejsc obowiązku lub rozdzielania si~ z roO ile nam wiadomo, nie o zbyt blachą chodzi- Rzczególnych
Potrzebne na sądy wiejskie fundusze rozliczone dzinami, na utrzymanie których pracuj~.
ło tu sum~- która, jakkolwiek łatwo lSię wymawia i wypisuje - nielatwo wszakźe zyskuje się tymczasowo na morgi, już, jak w naszych okoli- r
OPIEKA uad l!Iwierzętami.-Zarz.ld warszawskielub zapracowywa. Przyzwyczajenie do wysokiej cach przr.najmniej, prze.z wójtów gmin pościąga. go oddzia.J:u »Towarzystwa opieki nad zwierzęta
ne zostały w stósunku 2 kop. z morgi. W żywej
obowiązkowej jednostki liczenin, jaką jest rubel,
mi" zawiadomił członków tegoż towarzy.twA, ie
mając pamięci powszechne użalanie siEJ tak nauniemało si~ co prawda przyczynia, że rachunki
pp. s~dziowie pokOJU, przy l'oztrzflsaDlu spraw
nasze choć w niezbyt wysokich cyfrach napozór czycieli wiejskich, jak i ich władz zwierzchnich (;0 du naruszenia przepisów towarzystwa. opieki
zawarte, tak trudno się realizują, jak równie, ze na nieregularne i częściowe wy piaty przypadają
nad zwierzEjtami, źf!:dajlł, ażeby członkowie, któsztuczne podnoszenie się cen z tego samego źró cych tymże nauczycielom pensyj,-zdaje lIam si~, rzy dostrzegą jakie w tym wZl)lędzię n,uullzenie,
dła plynlłce, mylnie brane bywa za wsk8zówk~
że po dopełnieniu rozkładu składki sądowej przez
zapisywali za każdym razem, na dOl'~Czanych zwyw~rastaj,cych obrotów, produkcyi, a z niemi rówwłaści Wf!: władzę, najprostszą konlrolą wpływu by~
kie służbie policyjuej kal'tkach, nietylko osnow~
1101egle ogólnego bogactwa (*), Pod wpływem te1- łoby przesłanie urzędom gminnym oddzieluych przekroczenia, ale także i swoje imi~lt nazwisko i
tego ułudnego przyzwyczajenia, zaprojektowano kwitaryjuszów, z wyraźnem zastrzeżeniem wyda- miejsce zotmieszkania.
no. utrzymanie s,dów gminnych znaczną bard7.0 wania bezzwłoczne.go kwitów uiszczającym si~
l'ladmienia przytem pomieniony zarzlld, że wraodnośnie do zamożności kraju summę. 870000 fS.
kontrybuentom, jak to ostatnie ma miejsce we zie nlezastósowywa.nia się do powyższego warullrocznie wynosić mającą. Energiczne zaoponowa- wszystkich kasach przy wnoszeniu podatków i 0- ku, służba polIcyjna. nie będzie przYJlUować od
nie przeciw temu p, Ministra spraw ""ewn~trznych płat skarbowych.
członkQw kartek z zażaleniami.
i propo~ycyja zmniejszenia o połowę niemal, bo
Prz'yj~ta tet norma 2 kopiejek z morgi, jeśli
Ponieważ zawiadomienie zarzqdu towarzystwa
do 463000 rs. przedstawionych etatów, wpłynęly' zwłaszcza ma. stanowić półroczną rat~, wydaje . ogranicza się na powyższeUl ątreszczenul, słuszna
De. wi~cej szc~eg.ółowe rozpatrzenie tego przed- nam się być za wysokłi. łt\a usprawiedJiwienie rodzi sie włłtpliwość wobec nasuwaj~cego si~ pymiotu _ i wywołały zniżeuie ogólnej sumy do naszego twierdzenia nie mamy wprawdzie pod tania: czy cdo'nkQwię towarzystwa opiekl lllld
~90000 rs., puy której s~dziowie mieli pobierać
fęklł dokładnych wykazów gatunkuwogo podzia.tu
zwierz~tami wzywani b~~lł przej s~dziów w cha45Q rs. i 100 rs. na koszta. podróźy, ławni~y po
przłlstrzeni całej gubernii, opieraj~c się wszakże
rakter.-.e świadkówf 01,1 gdyby t/;lK bjć miało i
120 rs., pisarze po 300 rs., na mat~ryjały zaś na przybli~pnylfl tylko rachunku i zastó.sowywu- 9złonkowle w miarę sweJ czynności w zakre8ie
kancelaryjne przeznaczano po 325 rs. Gdy wszak- ją,c go do ogółu okręgów sądowych, t. j. do po· opieki, widzieli się tem częścieJ odwoływanenu od
że suma Ogólna jeęzcze zda.wałasi~ byćza wysoka,
wierzcbni całego kraju, z uwzgl~dnieniem pra- zwykłych swych zaj~ć lub wrazie niesl.a.wllmnic~wa.
uł~aono więc i zatwierdzono etaty, według któwdopodobni.;) zbliionem nienależących tu obsza- pO.LlegaJ~cymi karze (na wezwaniach sądowych zar.rch pensyje sędziów gminnych wynoszą po 400 rów, otrzymaliśmy sumfJ znacznie wyi.szą aniżeli strzeżoneJ) do rs. :25 wynosIć mogllccJ- nlepudul ' i . - ławników PQ 100 r8.- pisarzy po 350 rs.przytoczona powyżej. W,tpliwości stąd wYUlkają bna nam. pJ.'zypuścić, by jedno lub drugle Ul')gło
a na materyjały kancelaryjne pl'ZeZnac7.ono po cej nie omieszkamy usunąć przez za8iągni~cie obja.być dla nlch zachęcajllcym bodźcem do energlCl.350 rs. - co razem wyn si na cały skład sf!:du śni.eli w właściwych źródł!ł.cb.
niejszego przestuegama przevisów towarzystwa.
l{)OO lub 1400 fs. rocznie, odpowiednIO do liczby
POMłESZCZENIE SĄDÓW wiejskich pozostaW tym stanie rzeczy spod.:iewllć si~ naltlży, że
ławników, ,t. j. gmin w okrEjg sądowl \\ c'hodl.ą
wia jeszcze nader wiele dp życzenia. W jednych zarząd towarzystwa postara si~ o kategor.)'\.:zue
cyeb. Tak zredukowane etaty w całym kraju, na okr~gach mieszcą si~ przy dawnych kancelary- wyjaśnienie teJ wlłłil>li \'! ości i c:.dQuków duli nali369 8l!dów gminnych. wynosz'ł summę 537000 rs.
jach gminnych, -w innych, w loka.lach gościnnie żllcych Jak uaJrycllleJ powiadomić zechce.
Z SUUlI tej na,369 sędziów . wypada ~476~0 1's.; tymclasowo uitąpionycb, rza.dko zaś gdzie pomyPOŻARY, W ubIegłym tygodUIU po dwa razy
ną. 1311 ~a.wnikow 131100 rs; na 309 plsarzy
ślano wcześniej o przytułku dla tej najoiższej,
alal'mov.a.uem było nane mlajto wybuc.:hom ognIa.
12~150 '$.; i na materyjały i obsłuSIi} kancelaryj
niE.lmniej przeto ważnej instytucyi slldowej. Póki
::3zczęśll\\'ym zbiegiem okOlicznOŚCI ogu!ń W1?o'1.Cq129150 l'li.
sprzyja pogoda i ciepło, mędostatki te nie dają
naf SUt na krańcach miasta. l Spowod.uwał nle lak
Pl'tyjmujf!c wyMj pr7ytoczony etat jako mini· si~ uczuć jeszcze tak dotkliwie, uprzedzając je- wielkie jeszcze jak sj~ JlJ.oŻna było spodZIewać
dnak .słoty jesienne i zim~, należałoby, gdzie testlaty. W plerWIiI~'ym zgUl'Zał dach nad piecem
(.) Bogata Francyja za jednostkę liczenia monctarnegQ IBa
go zachodzl potrzeba, ene(SicznieJ pomyśleć o cegielDia~ym p. I:)plry, drugi pochłolllłł 8tudul~
;=ralWk.-Anglija &z/lling,- Nielllcy z wysokiego talara zrejte·
odpowiedmem pomieszczeniu. Najwj~cel na tem P: t$tanlsiawa. Unlszew:lk!ego z pomitlszczonem w
rowali na markę, w .Ameryce jestcze wyższy dolur jCllt
dotłd cierpią· pisarze ~-dowi, maiłc] prllwo do J mej tegoroc.Gnem zbożem. Hl'ak ludzi do obsłuii
wedlug wielu jedD~ z g.lównycll przyczyn ogólllej Jrożyzll)'.
~arów

gminnych na nietak jednostronnej
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SZKIC OBYOZAJOWY
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LudwUi3 Nłemojowskiego,
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władza decydująca. pozostamoiność podwyższeni go w
wypadkach według własnego uznania.

mum wynagrodzenia,
wiła

mieszkańcom

zupełnie

- przeciwnyini uwieńczane bywajll rezultatami.
Ni} mówili} ja tu ' bynajmniej o arystokracyi
finansowej i innej, której całe zast~py pl'zenoszl}
su; do Paryżll, Włoch, lub tez wód mineralnych
belgjjskich i francuzkich, gdyż te, chociaż nle maj!!: słuszności pod względem ekonomicznym i o
dobrobyt kraju nie dbają, mogą: w ostatecznym razie zasłonie si~ wymówklli zamiłowania
estetyki,- cZllrowne bowiem brzegi Benu milszymi
Sił dla oka aniżeli piaszczyste wydmy wiślane,
lazur włoskiego nieba jaśuiejszym niż ciemny i
ciągłym deszczem płaczllcy horyzont naszej zie·mi, a Paryz ruchliwszym od targowego placu za
Zelazną bramI}. Wspominam też jedynie o średniej
klasie kupców, znaczniejszych l'~kodzielników, niektórych un~dników, i niewyroblOnych jeszcze z
licznej l'odziny wekslarskiej bankIerów, których
całe zastIJPY opuszczają duszne powietrze Warszawy,
prągnąc szukać uroczych Ustroni po ~a. murami
grodu.
Napozór migracyja ta, zważywszy na tumany
! kurzu podnoszone trenami dam w saskim parku,
zapach czosnku i cebuli rozchodzący si~ w krasiń
SklC:h ogrodzie, rozpalenie promieniami słonecz
nymi chodników i piekielnej kuchni smołowcowej
na ulicach, ma za sobą niejakll racyją bytu, Vi
gruncie rzeczy jednak jest anowaliją, która za
grube pieniądze kupuje sobie niepokÓJ, niewygody
ciasnot~, zły pokarm-jednem słowem wszystkie
ujemne ~trony życia ludzkiego.
NajżarJiwszeml promotorkami zamiejskich wycieczek są zazwyczaj kubiety, )tlężowie i ojcowie trzymuj~ sil,) najczEjściej odpornie, ale cóż
poradzić przeclwko sile argumentacyjnej, jaka jest
udziałem nfldobnej połowy rodzaju ludzkiego?
- Będ~ie nam ciasnol-rnówią ci, których tak
l)ielogicznie przywykliśmy naaywać głowami domu.
- .A owe ni6zmierzone przestrzenie pól, J'ąk i

Symbolem motly jest niestałość, a że w lI)iastach wszyscy mniej więcej stósować rio mody
czujii si~ obowiązani, ciągła zmiana w gusta.ch i
uspoilobieniach ludzi stoi na porządku dziennym.
Nie chodzi nam bynajmniej oto, aby było lepiej,
prl\gD~libyśmy tylłw, aby by~o inaczej, a przysłowie
o ooymstryjku, który przehandlował iliekiel'k~ na
kijek, bodaj czy nie z owej kameleonowej dllŻ'
Dości Warszawian wzi~ło swój początek.
Powyższe llwagi nastręczyła mi pora. wiosenna, 1'0ra r07.kwitającej sj~ zieleni, fijołków-pul'a
śpiewu sło-wików, burczenia chrzl\szczÓW i . . .
peryjodycznej emig1'acyi rozlicznych plemion grodu
Syreny.
Systematyczne wędrówki narodów odległej się. gĄją tltaroiytnośei: począwszy od wyjśćIa izra'ehtów z Egiptu, aż do chwili przesiedlenia si~ tychże
II tl'anclszkańskiej ulicy na Krakowskie l'rzedmie4cle, wBzystkie szczepy hli ~iemskiej naśladując
o.yeh protoplastów historycznyeh., przenGsily si~
kolejno z. miejsea na miejEca. I tak scytowie
zeszli z odle.głej północy w umiarkowane strefy,
goty i ostrogo ty suną ku Wiśle, synowie mglistego
Albionu depcą swoimi stopy odległą ziemię Indyj
Wschounic.h, a gallowie parci od wschodu szukają
rÓw.Jlowagi na południu. Wszystkie te narody
amieniając miejsce pIerwotnego swego zamieszkania
pragną ciągnąć korzyść, pożytek i znaleźć poprawę
jOliU; nawe~ jelofskie plemiona środkowej Afryki,
nawet indyjanie lesilltych puszcz amerykańskich,
nawet tatarzy, tunguzy i jakuci północnej Azyi
daj, W kor.zowniczem swóm życiu dowody dbbDlII. lasów'ł- Brak towarzystwa ..... o . popraw EJ hytu; - peryjodyczne tylko migracyje
W.arscawian, poczynające si~ od środka maja, a koń
- Czyż go nie zaitąpilł dzieci natury,
p!'OitDty kmiotkowie?
cZłce l mniej więcej około l-go paźdlliiernika,

Zła

kuchnia ...
Świeże gr zyby, poziomki prósto z lasu i inne delicyj e, to nit.:'ł
- Bawar...
- Stokroć lepszy, zwłaszcza. zdrowszy wiejski
nabiał. - ów bielutki nek~al' bez żadnych obcych
przymieszek.
- Ozase.mby warto posłuchać Fliege'go...
- Fliega przeciwko skowronkom, liłowikom
innym śpiewakom leśnym-jakież porówna.nie ...
- A moja partyja preferansa?
. - W serso kochanku, w serso, ro nadaje ruch
clału, ukrzepia. siły, wYl'adza dobry humor.
- Dyjabła. tamll mężulek lub ojczulek pomruczawszy trochę
zgadza. siEj w końcu na wszystko.
'
Maj ?:bliża 3i~ do końca, a wypieszczony przez
kap~aukl domowegG ogniska projekt, znajduje
swoJe urzeczywistnienie.
Pau X. Y. lub Z. wydawszy ostatnie rozpol'zlldzellla rządcy domu, podmajstrzemu lub pierwszemu subjektowi, ~upiwszy duży słomiany kapelusz,
zaopatrzyws.zy SIEJ w haczyki do wędek i ogromuy
ko.stur, maJący mu służyć do pel'egrynacyj wiejSkiCh, wyrusza z całym taborem dzieci mamek
ni~niek, kufrów zapełnionych kobiecymi ~anatka:
mI, do owego ZE chwalonego wiejskiego Eldorado.
VIi. ipomniony raj lIiemski przedstawia się w postaCl skr?~ne.~o domku, majlłcego wszystkie pozory ?~asllłętel z~b?m CZll.su i zdezelowan(lj niedbałosClą mleszkancow chałupy! Miasto powa.bnego ogródka, widnieje błotne, pełne śmieci podwórko, miasto zielonQ.go kobierca łąk, żółci wy~ma. piaszczysta, mia.sto cienistego lasu, ukazuj!ł
Sl~ zrzadka karłowate krzaki jałowcu.
Ale niezrażone tym widokiem zwolenniczki wiejskich rozkoszy wołają:
- Jakież to poetyczne ustronie, jaka cisza, ja.ki spokój!
- A kury i gęsil-dodaje zachwycona Mania. - 4
- A gniazdka z wróblarni!-wola klaszczflc W-

pełni
I

dłonie

Stasio.

-8!likawek dotkliwie UC1.U~ si~ dawał, wykazując n~
nowo, te do niesienia pomocy nieuorganizowani
jak należy i niewprą.wni przeszłoroczni ochotnicy, nie czuli się być kompeteutnymi.
Ękatynktory Dick'a przyniellione na miejsr.e potaru l polecenia obecnego p. NaczelnIka guberIlU i kierowane zr~cznie przez p. G., dotykalnie
dowiodły swej stósunkowej wyższości nad zwyczajneml sikawkami. ~ciana płon,!cych na wskroś
snopów gasła. w oczach pod ich działaniem - i
Jakkolwiek zużyto tylko dwa naboje, płomień z
_tej strony po znacznym dopiero przecll~gu czasu
wydobył si~ na wierzch.
Pomi~dzy zgromadzonymi na ratunek, chociaż
pożar wybuchn~ł w poszabasowej uocy, nie byJ:o
ani jednego ze star.o.zakonuych mieszkańców miasta.
LISTY NADAWCZE. Sukcesorowie Gustawa
von Kramat'y uzyskali kóncesyje na sześć p61 kopalnianych, połoionycll w dobrach Zagórze i Kli ,
montów w pocie beudzińskim, a. mianowicie: celem wydobywania rudy żelaznej: trzy pola, zwana;
.Ksi~życ" (69515 SIł1:, kw. przestrzeni), - "Hempel" (69376 s'ł:t. kw.),-"Jacek" (68092 sąż. kw.),
- i na węgiel kamienny także tny: "Wilhelm~
(404272 Sliź. kw.),-" Wincenty" (495623 sąió. kw.),
- i ~Koostantynów" (4822J3 sqż. kw .) mające.

KORESPONDENCY JE TYGODNIA.
Z mia3ta.
Na. zasadzie danych .taty.tyki krdjowej, jakich

poczynaj'} dostarczać ludzie, pojmujfłcy ważność
tej nauki, koniecznej w dzisiejszych stósunkach
ekonomic~nQ-sp6łecznych, nietylko Warszawy i
miast wi~ki;zych prowincyjona.lnych, ale i wio.ek, gdy zestawimy cyfry mdżeństw dawniej zawieranych z tarni, które ,;ię obecnie za wi6rają,
wykate się obja.w wcale niepocieszający, mi n{)wicie w tern, że siO corat wl~cej powi~ksza lietba
be:dennych osób, i że to wynika z ogólnego jakiegoś wstrętu do kojltrtenia sił małżeństw w śre
dnim szczególniel sta.ni.e. - Pr~yczyny te.ęo anormalnego zjawiska ni~można wyłącznie do patryw.ć w samem zepsuciu obyczajów, lecz wi~cej
Głowa
czołem o

domu wchodzi uderzywszy si~ pot~nie
nizkie drzwi chaty.
Tam stoi -poczciwy kmiotek, wlaśoiciel domo.
stw&..
- Ot macie dwie izby-mówi,-a tu na przełaj mieszka.niA mojej kobiety. Siedźcie s()bie z Bogiem, a dzieciska wasze niech nie uwodZili bija.tyk z moimi pędrakami. Wara także od gadziny
(.), co będzie potrzeba to sprzedam.
Pomijam szczegMy tyczące si~ umeblowania tego Jpokojnego ustronia. Kto zna wnętrza chat wiejskich, t~n nie~a.wodnie \v myśli swojej dopełni
opis~l; dodam tylko, ze pierwsza noc nie przyniosła dla naszych warszawian pożądanego spoczyn-

materyjalistyeznyeh widokach, czyli w wy- m.itość. o głodzie, równie chłopu jak i wojewodzia.
maganiu posagów, ZJl którym', pOqłus opinii poSłyszeliśmy nieraz twierdzenia. wielu owyoh za.
wszech!1ej, ubiega si~ młodzież terainiejsza. Przy- wziętych wielbicielek mody, która wogóle do banznając j&dnak s.ł"uszność tego lUnie mania, przytokructw3. prowadzi, a w szczególności od mał~eń
Czyć na ul!prawiedJiwienie w części przynajmniej
stwa odstręcza, :1e wY'l'6żniać silJ nUmoina, :te być
Jlllodych ludzi należy, że rachują się oni 9. zaspo· g01'zej od d'l'ugielL mepodobna, bo eótby świat na to
kojeniem potrzeb podług wszechwładnej mody, powiedział? O jakże to naiwna, choć stara pi.>sen.
która wytworzyla żye.ie nad stan, chęć używania ka! Wam się zdaje moje panie, ~e świat wyłąez
i nadużywania wszystkiego, bez żadnej na posia- nit! interesuje się wami, l.apominacie, że w wieldane środki i możność uwagi,· w czem prawdą a kim gwarze tego świata. wśród milijonów ściera
jących się pragnień i e-órującego nad wszystko
Bogiem kobiety nasze rej wiodą.
egoizmu, trzeba przedstawiać jakąś rzeczy wist,
Wpatmjlł~ się g.ł~biej w ustrój teraźniejszych
stósunków spó.łeczno-ekollonticznych naszego kra- czynną siłę, aby nie zejść do roli pasożyta nie
ju, wsparci półwiekowem doświadczeniem, ślllialo upaść pod ruozolnym życia cięża.rem ) lub nie' stać
się owym właśnie nic niezna.cząoem zerem.-Jeże·
twierdzić możemy, że przycr,yną tego złego jest
·li wam więc (lhodzi o to, coby o was, mniej mogłównie niepraktyczne wychowywan.ie kobiet, kt6re odbierają prawie powszechnie powierzchowne dn~e 8ię .stroją,cych, powie.dzial~ w~sze z owego
ty1lto wykształcenie, skierowane ntldto jedynie w ŚWIata miasteczkowego znajome I U1eznnjome s'ł
znacznej większości do rozwinięcia ilewnętrznych siadki, całą wartość osobist!); na modz.ie zasadzal'owabó "V. Frunouzczyzna, muzyka, taniec, ozyta- jtłce, to łatwo je t~ odpowiedzi/ł zbędziecie, "te
nie ntffiotek beletrystycznych- oto wszystko, cze- wolno wam żyć podług własnego upodobania że
mu si~ nasze córki oddają, zapominaj1le, źe te niec~aj się stroją, b~wią, ~różnujl\ cz.y. n~ p~nie
ozdóbki mog!! mieć !lWIJs wartość tylko przy pę p~zu)ą. te, ktore m(\J!~ w y~m upodobame - l odpowllej ~a,mo~nośei materyj~lnei, stale byt zapewnia- wl~dDle fundu8ze, wy Jednak żyć chcecie "kroillcój, lecz że one dla tych, którzy ciężką pracą mnie, l. nieko8?'townie dla tego, żeby nie rujnować
owego bytu dorabiać się muszą, 81l do skro mnę lIzczęSCla rodzlU waszych, ('o pierwszym jes; wa~o, spokojn~go S'lczęścia pfleszkod!);. ~<Irzuty sta:szym obowią.zkiem ".- Gdyby się znalado tak odwiane młodzieży, że w za.wiaraniu matrymónijal- P?wiadaJllcych wiele!. zaręczam wam, że manija
nych zwi!);zków ubiega si~ za bogatem · w;anem, IllewolUIcze~o, a dZls tak kosztownego stósowąnia
aby tyć z e.udllego grosza, samemu nie pracując, o
się do mody, przez spekulantów i płoche zagraile sI} sluszne, są, tM zarazem zupełnie uspl'awie- niczne kobiety 'Wy~wal'zaJ?~j , ;upadłaby o tyle, że
dliwione, i tadnej uieulega wątpliwości, że mło przt>stnłab.>: być rUHlą pOJedynczych rodzin, a stad
dy c6łowiek bez maj!}tku, jeżeli silf do nicze:50 całego kraJu.-- Wam moje lJauie gluwnie o to
specyjalnie nie usposobił, rodziny utrzymać nie dr: ić powinno, abyście, wy~zedł's7.Y za mąż, nie pomoże-żenić się niepowinien. Bezstronnie j-ednak
~l~kszdy kłopotu t.ynl:, k~~rzy was wy~iol'ą, abyrzeczy biorąc, jeżeli produkCljna praca daje mu SCle umIały praktYCZ!lle . l Z oszezędno se ią larZIł
odpowiedni sposób ao zycia, to kobie~, która z ?za.ć domem, podzlel~lą~ tu wszystkie trudy, do
nim los swój łączy, powinna ·mu wui ',ść w miar ę Ja~łCb was ~ta_n małże~skl l'oWoł~je, i aby wła
możności swoje mienie, lub swoje umysłow0 zdol.
śnIe tUll sWlat, o ktorego zdl\llIe tak trosltliwie
dbacie, nie spoglądał nil. Was z lekceważeniem i
ności, czy jakiekolwiek ręczne nawet produkcy jne
u7.dolnienie, bo takie dopiero połą.czone, wspólne nie wygłaszał o was wyl'okl.!, który choć 'pochlestarania o byt, na rozumne m obliczaniu środk6w bny nn.j ozór - w· rzeczywistości jednak uwłacza
utrzymanil\ życia i oszczędno·śei oVartę, ochronić wlłm i ujmę waszej godnośei przynosi.
mo U,} od niedostatku i ci~żkj h nie/'az lopotów,
Ci. co ozyt~jłł- uW.Rżnie pi~ma peryjodyczne; spo-b~dl\cych często niebezpiecznym pro biel zent dla ty~an. w T~lch. wiadomoścI,. że ~p. w wielllprosamego przywiązania nawet: bo naprzykrzy się ..WIncYJa.ch Niemiec, w SzwajC!uYl, Norwegii i t.p.,
może w

che-

cienkie furki drzewa., które przyWożą do miasta.
A za to wszystko każl! sobie płacić pOllwójną,

~płoszony przez :Mani~, wyfrunął z podwórku ażeby więcej ~ie P?wrócić, i inne jeszcze Diop~do

bne do spamI~tanla szczegóły.
Pan X. wszystkie straty wynagrodził, ą zn~
lazłszy się napowrót w mieście, musiał jeszcze
snego promienia słońca, nareszcie nastała tyle zapłacić znaczne koszta utl'7.ymania domu w eza.sie nieobecności rodziny.
pożlldana dla wszystkich ·pogoda.
Nie m6wi~ już o ul?ytkachJ jakie z powodu
Niech żyje wi.eś!
Pan X. poszedł z wędk~ łowić ryby w przyle- przedłużoneg? wydalenia si~ na tak długo, w interesach pOOlósł.·
głej kałuży, pani i panny unały się do lasku na
Przyjemności letniego mieszkania utworzyły
grzyby, młodsze zaś dzieci igrały pod dozorem
znaczn~ rubrykg w etacie jego rozchodów.
Diańki na podwórzu.
Nie myślcie jednak, aby nahyte doświadczenie
Niefol'tunnie si~ jednak i~ wszystkim powiona cośkolwiekb~dź w dalszym ciągu ~ycia przydło.
.
Ojciec ułowił.. .. ogromną żabę, ryb bowiem w dać ·si~ mogło.
ku.
Mieszkanie w wiejskiej chacie pełne jęst. J)iekałuży nie było; matka i starsze córki gL'zybów
Brzemienn~ ona była w rozlicznego rodzaju
nie znalazły, lecz usiadłszy w cieniu drzew na- ~ygód, pocz~iwi kmio~~o\~i~ ok~ah si~ c~ciwymi
wypadki.
trafiły
na ... mrowi~koj - Staś spadł z drzewa la- l rubaS~J)yml; ale czyhz Ulema mnyrh zamIejskich
Kot bury dosta.wszy !li~ przez dziurę w pułapie
do wnętrza izby wystraszył Stasia;-ryk bydła w .żąc za wróblami, a },lania pOWiliala llOWą sukien- ustroni?
Trzeba próbować.
oborze i kwil'.: trzody w chlewie niepokoiły .Ma- k~ dziegciem i ijmołlli gl'aj~c w .schowanego nieZ początkiem nast~pnej wiosn r rozpoczyna sie
opodal wozu.
.
ni~; niekoniecznie miły zapach kapusty L.. coś
Dalszy cIąg dziejów letniego mieszkania nie był · więc zn?wu ta sama histol'yja w kronice życ j~
tam wi~cej nie pozw{)liło spać damomj świerszcze
niczem
innem, jak tylko długim szeregiem nie- warszawian.
odzywająC si~ za. piecem mąciły nocny spokójPo zwykłym prologu Ila)egań i petswazyj zfi
gdy zaś strudzona temi przeszkodami rodzina po- wygód, niepowodzeń i rozmaitych przeciwności.
strony
żony i cór~k, n tępujllcY dramat przesieJednostajność
tego
tycia
przerywaną
tylko
'lOgrążyła się nad ranem w obj~ciach MOl·feuszll.,
lt.YJ:1ce ekscytarze podwórka w postaci trzech Q- stawa.ła od czasu do czasu swarami i kłótniami dleni:. ,;ł~ z 'mał'emi tylko zmiąnami clekoracyj
J... ,
jest zawsze jeden i ten sam.
poroi~dzy w,taśeicielem chaty, a jego małżonką,
gro;Dnych kogutów, postawiły wszyst~ich na n.ogi.
której niejakie urywki w formie nie nader :este·
W Rudzie Guzowsk~ej kopcił dym z kominów
N adomiar złego na dworze lał des~c7. l''''~SIsty.
Trzeba było cały nat;t~pny dzień przesiedr.ieć tycznej, dolatywały pr.zez na wpół tylko ·przym- fabryki, ""- w Koszykaoh rze~imie8zki korz.J8ta.F\c
ze. złych zamków, . okradli do szcz~tu... zwolennikuięte drzwi chaty.
w ciasnej i dusznej izdebce. Kolo południa zaDzieci miały sposobność przyswoić w swoJeJ ków wiledżyJatury,.-w WiIlanoW)1) chłopa '; i wiejchciało 81~ jeść, a Magda, żona gospodarza domu,
która umiała tylko przyrz~dzać żur, przypiekła pamięciwyraienia, jakich dotąd w żadnym dyk- skie pol1ili Manię 1 Stasia,-a w Mokotilwie •..• no
już nIe pomnę co się tam stałó: KOl1iec końeem,
cyjonarzu nie znajdowały.
kurczęta i przy~y~iła ro~ót Zażądan:o ,mlerz.ywa,
Wytrwano jednak w stałości godnej lepsz~j
że wsz~dzie było gorzej aniżeli. w Warstawie.
lecz nabiał WlęceJ był Jeszcze rOZClencz-ony wosprawy
do
końca.
llttniego
sezonu
na
swojem
staKażdego jednak roku panowie. X., Y, i Z .. z '1.0dą, aniżeli ten, ~tóI'Y ~~rzed~j!ll za Żel.az~ą branll.mi, dz.iećmi, niańkami, mamkami i t. d. szunowisku.
mą' wiadomo bOWiem, lZ nasI BartkOWIe I na"ze
Gdy nadeszła chwila powrotu do Warszawy k~ilł, wydając ,grupe pienilldze.. po za okopami
Magdy tyle prostoduszni i szczerzy wśród odległych ~d stolicy wiosek, równaJą 3i~ T~leyrand'om poczciwy kmiotek podal, pisząc kredą na belce, mIast~ ~()PO~ , tr,o .k, n ewy ó i wszelkiego
sążnisty rachunek strat doznanych z powodu przerodzajU Ulep.rzYJeml1oscl.
.
i :Metternich'om pod wzgl~dem wyclągmęcla wszelbywania
u:a?'siawiaków
W
swojem
gospodarstwie,
Tak
bOWIem
nakazu~
.
czSpić
:
w
'
!
łzechwł~d'lla
kich możliwych zysk6w ae swoich produktów w
...
okolicach Warszawy. Dowodem tego 8~chotby owe w którym to rachunku figurowała i szkoda, jaką moda,
niby zrządziła w polu trzoda wypuszczona z chlewa przez psotnego Stasia i ubFtek drobiu, który
(0) Gadzinl\ Z\fłl wlościanie kury, gęsi i kaczki.
j potrój.n/ł ceD~.
Po deszczu było błoto: znowu wyjsć z cha.łupy
niepodobna. Kilka dni minę.to w oC7.ekiwaniu ja·

-ł-

,
udna panna. nie zostaje narzeczoną, dopóki nieudowodni, że umie piec chleb, szyć, prać i poń
czochę robić, 1\ polki 7: Warszawy amerykańskiPj
donoszą wars;awiankom polskim, w ('ze m i jak

zaoszczędzać się należy,~przyjmijcie więc za WZÓr
te zasady, dajcie się poznać ze swej użytecznej
praey i oszczędności, a nie z wyszukanych str?'

jów, a zapewniam Wilii, że wszyscy, którzy mają
jakiekolwiek stanowisko upoważniające do zawierania małżeństwa. z pewności!! o rączki wasze ubiegllć się będfti.
_
Wierzcie mi zacne panie, że my od was Dle wymagamy rzeczy nadzwyczajnych, my żą,damy tylko nauki praktycznego życia, a wrodzona wam ła
godność, skromność w postępkaeh, czystość w ubralliu a prz.edewszystkiem o8zczedno,ć i znajomość
grunto'wna tego ładu domowego, jaki zjednywa
pokój i życie umila, więcej wam dodadzą pow~bu,
ni~ najdłużaze ogony waszych modnych sukien,
niż najwyższe piętra z obrzydliwych cudzych wł~
.ów ułożone, lub najbardziej niewolnieze p~tanie
.iO "łasnem ubraniem.
J. ił.
IlIuro dlA .zukaJ4c)'ch I,rae,. vr

"'ar~!aw.'e,

ulica Nowo-Zielna (z Królew.kiej) Nr. 1064 B, mieazkaaia Nr. 6.
POS&dYI Kanw;aku- d yda ci

I

DZJ:A-Ł

J~ce

1. 'l'ecbniczny . • . • • . . • .
w tlij liczbie inżynierów cywilnych
2. Handlowy. . . j • •
a. Rolny • . . . • . .'
" tej liczbie u~dzców.
ekonomów i piaarzy
ogrodników . . .
praktykantów. • •
~. Naukowy.
• ..... ,
•
w ttlj liazbie nauczycieli prywatn.
(). O,ólny. . • . • . . . • • . •

27

I 111

6
67
6
30

112
241
143
43

6
28

3
36

27
7

26
240

OGtOSZENIA.
!JII

~

~

"

liIł'!
lir.

Ił'!

druku i

Wlera:
.,.cllIJ'S Dawne czasy. Kwe~tyje polityczne.
W ogrodzio.
T.'ei'ć : Na czasie (Fanta:y) Lato (Ek, Bocian)
Egzaltacyja (Z. N. Ohimera) Cztery tygodnie uie w
Radomiu (XX.) Depeue tęlegraticzne. Duet. Teatr
amatorski (Fotof"o) Zgodność opinii pism waruawskich. Zimajollomanija (B) Treny - Pod sek.retem.

~
Prenumerata kwartalna wynosi:
.: W Wallzawie. . . . . • . . • rB. 1 kop.
~ N a prowillcyi z przesylklł }l'ocztowĄ. rs. 2.
Ił'!
lJ",a.", Nakładem i drukiem Aleksandra Pa~ew,kiego wydawcy "KOLCÓW" wychodr'a zeszytaml:
~

~lonych.

wyJzedl zelzyt XXI

'ł'I

1

zawiera powieść

1łI"'G&Z~~IK.IU.

~

i

Ceua zeszytu:
~
w Wamawie. • - • . . .
kop. 15.
dla prenumeratorów Kolców..
kop. 10.
z prze.ylkll, pocztową • . . •
kop. 171.
~
dla prenumera.torów Kolców..
kop. 1 2 ł.
•
Prenumerata na "KOLCĘ" i P()WiCl8Ci "KOCK'A" Ul
IM przyjmuje się w Warszawie w kan\orze reda~cyi ~
~ "Kolców" przy ulicy Niecalej pod Nr. 12, oraz W8
• wszy.kich księgarniach.

!II
I
1łl_ł6~~"""------~--_~
a:iir Tylko wrogowie
humoru, a tem sa~

mem i zdrowia, nie prenulllerujl\ Po .. lejel P.u, la
d" H.oek'., ",ychodz~cych w Warszawie u Pajew.skieio,
przy ulicy Niccalej pod Nr. 12.
Znalezioll'

w

ogrodack

dam. kle I 1••kC

publicznych rtkan1caki
motna 1r biurze p; Po(1-1)

odeb.ać

liclllej.tra WBita.

"Ua'a,'our Galopp"
Wl. Horalka-i jest do nabycia we wuy.tkich

bił

garlliach krajowych--cena kop. 'lP.

St. Petersburgu

nazwą:

U

zachęcają.

I WARSZTATY MECHANICZNE
firmą

'O"

8. MIZERSKI
'fi

Dł! u. Ekateryneńsk~ (Nowy Świat) do domu W. Liedkie-

'lo na'Pueciw gmaohu

łJ'zyj,lIIllje

,
·

je do wprowadzania w błąd kupu~
(F. 4-1)

Niżćj p()dpisany podajo do publicznćj wla.
. , .domości, że llosiada na sprzeda:': w 1.I11oście
g'ubernijalnem Petrokowio wszdkio IłArzę
dzla i n •• clahl)' rolllieze, i dla udogodnienia lupuja,cym, należności na raty rozklada.
Ma przyjemność przytem nadmienić, 7.6 posiada skład
wszelkich
al'ón, znajdujllcych zastólioWallil\ w rolnictwie, jak również ... a.z)'n do MZ)'elR wszelkich .. ystemów.

Fabryka Hydrauliczna

1)OKTÓR KROTOWSKI

Petrokowie,

układu

ją.cych,

'Wolnoprakt)'kujący lekarz z Kalisza przeniósł swoje mieszka-

W

tów w IzachowDlcach l o podZIale wspólnych pa.twisk mię
dzy właścicieli i wlościan w rubernijach Kr6le:;twa Polskiego-kop. 36.
Pr.~pi.,. o sposobie użytk\)wania z lasów obcia.io.
nych słUŻEbnościami wlaściańskiemi-kop. B3.
Prze p •• ,. o p()lowaniu-kop. BO.
. Nakładem tejże księgarni wyszła kompozycyja Dl fortellIan:

stl'ybucYJllm, znaczny na tymte gatunku rabat,

miclzka przy placu po-Berllardyńskim w domu Tamilina
Restauracyi p. Skibińskiego.
(3-1)

W dnikarui li'. Be1chatQ wlkif.go

na skbd glówny:

obo~i<\z)lOw~j seperac)'i i :zamianie grun-

raczą. zwracać uwagę przy kupową.niu takowych na ieh firmę, która tak na etykiecie, jakote~ i na ka~dym mundsztuku jest w)'drukowaną.; wymieniony bowiem gatunek Z powodu
swej dobroci, wyrobiwszy sobie uznanie, jest naśladowany przez tutejszb podrzędne fabryki,
podobień~twem etykiet.y i nazwą.; te zaś fabryki, udzielając pomniejsz)'m handelkom i dy-

Cłbok

.kandydat ces. waraz. uniw., mianowany IWOT&RIJ(}.
.ŻEM (r •• en'~m) w mieście gubernijalDem Petrokowie otworzył li.ancelaryja, przy Maryjskim placu (Starym
Rynk~) w domu W'go Grzędzicy Nr. 5.
(3-2)

Przepl.,. .0

"KOSMoPOlIT

pod

ALEKSAN DER ZAKOWSKI

w Petrokowie
otrzymała

a. szczególniej ga.tunku pod

DOKTÓR FAJANS

b. Tryhunalu Cywilnego w "'ar~zawie mian()wany
:\UT,.HY.ll1fiZEltl w mieście gubernijalnem Petrokowic! otworzył kan('elaryją ll()tatyjalDlł przy Mikołajewsktm
Itja~u (Nowym &.yuku) w domu \V-ej Kleszczow.kiej, gdzie
l'\)prz,oIduio mial kanGelaryja, b. regęnt Kowalski.
(3-2)

KSIĘ GA RNIA
Leonarda Chod~ki

77

do Żarnowa w pocie opoczyńskim.

.ędz · "

cztery. Wiadomość w SUadzie MatcrYJu14w
Petrokowie.
(3--1)

F ABR"Y'KJ:

DOKTÓR LlEBKIHD. czasowo bawiący w naazem mieścit:; przeniósł si~ na stałe zamieszkanie

PIOTR GOGOLEWSKI

Ant .."r.n,rr.n "fT

potr:l.eblly jest •• _

przYllajmnićj ukOl',czl'l klas

AMAlOROWIE
PAPIEROSa
z
""J E .A. N'" -v o -er ~ I 8

. . . . . . _._sze:zs

rf4łoo"

! alłłek

Do jednej

e:&en, J.:tóryby

, OSTBZEiENIE.

'W'

żeńskiego progimnazyjum i tamie
chorych lMdnych bt:zpb.tnie codziennie <lo 9-ej
" ,
(3-1)

pasowa z przystawkq, przyrzl\tiem do bukowania
koniczyny, i kierate .., czterokonnYlIl, ora:.! 81~c~k"r
nla czterokonna, bęlJuowa i ,~Ialnła, wszyst kie tl'zy maszyny z fabfJrk~ ~. C03giebkiego w Pozllauiu malouiywauo,
z p~wodu ZWlnlę.CIB gospo~arstwa B/\ do nabycia. - Wiadomośc w redakcYl Tvgodnta.
(10-1)

!II

sza lichwa czyli 360; na rok (Jelita).

1110

Przenośna,

1i

=

=

MŁOOARNIA

:.a

li

moiua

(2 -1)

E

~

~

dowiedzieć s;ę

W domu naprzeciwko kościola po dominikań~
ski ego przy ulicy Moskiewskiej (Bykowskie przedmieście) jest do sprzedania fortepian mal:hol!lvWZ o
7-miu oktaw.lch malo uiywany, nowego fuona i .ueble
machoniuwe, nowe
(2-1)

Idl

~

..
•

wyszedł z druJ;u i zawiera: ~ajnow

:Myśl i ~wiatLo (Jut.
Ocltoro'ICic:). Serce poety' - szkic z żyCia JuL S!ow'ackiego
(Wat. Pr.lllboro'ICski). Prz.egllld piśmiennict~a (P. Ohmie11l1O,ki). W sprawie lasów II (Ed. Rośc!'sz,ew,kij. List p.
radcy WBlent~go w kwestyi. rozW'()ju rzemiosl. Za króla O~:
brachta-powleść (T. T JfZ). Obecny stan rzeczy w SerbII
(kote$pondenryja J. Ochortfwic:a). Sprawy bieża,ce (Jacek
Soplica). Rozmai , ości. Najn()wsze dzieła ugraniczut.
&T~~Eli19ł zeszyt VII za miesilIc lipiec r. b. zawie·
ra: Ojciec St.ni8lawa Augusta (Klemeng llanteckł). Ma7.urCtart - drll,lllat z dziejów XII stulecia (Wil/cent!! llapacki}.
Piekna Meluzyna i królewna Wanda (Ja" Ka1'lo'ICtcz). Na
l'rzełaj świata - z map II Iwleji azyjatyckich (Sta"i,law
Wan/ko). Kronika naukowa (Br'omtl~fC Rejclltnafl). Kronika
2lliellięczna (Alek'lltfder Gkwacki). Ryszard Wagner ,(Ja,.
/(leczVl/,ki). Krytyka - Sibirien uud daa Amurgebiot (8. W4.,lłka).

J

p. J. P()powskiego lub do gimnazyjum,
w redakcyi T!fflodnia.

iIdl

"POWIEŚCI PAWŁA de KOCK'!"

. M:

własnego

Biuro zaznaGIIII brak kandydatów na następne posady:
i dwóch młynarzy
bolendrowych do tejże fabryki.
NB. Biuro poczytuje sobie za o bowi~?ek zwrócić uwagę
PP. Urzędników 811,dowych, którtyby potrzebowali pOllloCniJ.:ów, te za pośrednictwem biura znalćźć m,ogĄ odpowi"dllio
:Jadalnianych pracowników.
Biuro uprasza PP. Pracowników, którzy zapisal Mit na
posady od 1 lipca rb. aby do dnia 1 wrteśnia r. b: f.!,wladamiU biuro, ~zy tyQ~ s()bie pozostać nadal JI& liśca
kandydatów, w pneciwnym razie uwaiani b,d" ta wykre-

!dl
"

50'1~

fA

O pomio8%czeniu dla ucznió", uctęs7.c1.ać ma-

.~IIIII!I"-!i\i-_. j9,cych do lizko'" re....'.:J pod J.if"fuulLiem

I-~----~-----~---i
"KOLCÓW" .N 3.3 wyszedł z
za-

&:

W dziale l-m maszynisty do papierui

1\IWI zesryt 39

W:kII

W & 88Z,," '''lE
Ulica Oicha przy Tamce Nr. 2843 (6).
Przyjmujo zamówienia, wykonywa, sprzedaje i urz/\dza-t.k \\' Warszawie jal.o też w Ces&l'stwic i Kró- ;
le~twie: Wodocl4UJi i zlew,. z kompletIlem urzĄdzeniem, Wanerklo.e')' różnych systemów,
Pomp,. n.ajrozmaitszych konstrukcyj, I!!iłudnłe
murowane i drewniane: 8włdron. robo.,. róźnych średnią i glębokości, ~lkawkl poiarne i
ogrodowe, lirę .. ,. anlrielllkle różnej średlticy,
otaz roboty drenarskie i inne w zakres . hydrauliki
wchodza,ce-tudziei wszelkieg() rodzaju rel.erac)'Je.

i

E.

(3-3)

Tełlorze~.kl.

ZAKŁAD NAUKOWY
kapitana von Galler'a
dla

wstępujących
pozyskać

cych

do wojska i pragną
prawo 3-go rzędu

~"A"'~N"~~~~
Osoba posiadajqca
frang;
euzkl i mówiąca llim z czystym i eleganckim
akcentem, znaDa z korzystnie udzielaa)'ch tu lekcyj i posia-

Zawiadamia, że zapis uczniów na ro;'; szkolny l87} odbywać siO będzie od dnia 20 lipca (1 sierpnia) 187(j r, codziennie w Jnieszkaniu kalłlta .. a "on Gallea"o przy
ulicy Nowy-Swiat Nr. 67 0<1 god. 2-ej do 4-ćj i w mieszkauiu

dajlIca Ilajlepszl\ pod każdym względem opinijĄ, życzy sobie
w tym języku lekeyje lub też umówić sią do samej
konwersllcyi, za umiarkowanq cenę. Wiadomośc w redakcyi
TII!lod"ia.
(3· 2)

przy ulicy Leszno Nr. 25 od 5-ej do 7-ćj popo!udniu.
Szczegółowe przepi;.y i warunki pr'yjęcia ogłoszone fostaly prze~ redakcyj~ T!I!l0dllia w Nr. 22.
(12-5)

~

udzielać

dokładnie Ję!&,.k

w Wa.rszawie przy ulicy Leszno Nr, 25.

nauez)·t'ieIR

ltlldaało,'u i.lego Jł,azhnłerzo

Redaktor i Wydawca !ntonł POl'ębslil.

