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Cena

rs. 3 kop.
rs. 1 kop. 50
rs. - kop. 75

za t razowe po !cOll. 6 la wiers1. }letitu lub za jego miejsce (aOlit.).
za 2 - 6 razowe !lo kop. 4 za wiersz.

przesyłklJ:

za 7 -

. rs. 4 kop. 4a
rocznie. . · . •
· . . . . rs. 2 kop. 20
pólroczni~.
kwartalnie · . , . . rs. 1 kop. 10
Za odn08Z~II.ie do domu kwartalnie

Cena

główna

10

ogłoszeń

3

.

na pierwszej stronicy po·
dwójna.

Re.w:lam-y pe 10 kop. za wiersz.
Cena pojedyńczego numeru kop. 7 i pól.

•

kop. 10

Biuro Redakcyi i ekspedycyja

ogłoszeń.

PetrokowJe: Biuro Radakcyi; obie księgarnie-i dem zleceń
komIsowo-rolniczy p. Chotkowskiegoj księgo Kohna w Częstochowie, oraz:
na obok Magistratu. - Ogłoszenia przyjmują: Redakcyja, - obie- w Częstochowie W. Zie~iński. .
w I.ask~
W. Józef Pnie.wski.
dwie księgarnie w Petrokowie, _ agentura
Rajchman i Fren- w Będzlllle
" Jalllszewskl Stan.
w 1,odZl
., Jaulszewskl T_eopold.
w Bl'zezinaeh
"Szolo\vski Teodor.
w Radomsku "Ruszkowsln Erazm.
dler" W Warszawie.
w Dąbrowie
HJasko AnttHli.
w Rawie
" Leszczyński Klemens.
w domu W -0'0 :MiCheISo-1
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N i e dzi eI ę, wr a z z o d dl i e I n y m . s t a ł y m D.o d a t k i e m P o wi e ś c i o w y m.
postać zapytania.
J akźe inaczej jest dzi- ich zapełnienia: trzeba pomyśleć o znaj 0siaj! Czytając dzisiaj te wyrazy, zdaje nam mości rodzinnej ziemi i jej dziejów .
si ę, że słyszymy ironiję, że dzwięczfł one
Słowami naszemi żaden ciemny pogląd,
sarkastycznie i boleśnie. Cóż by odpowiedzi!/.- żadne Jednostronne nie kieruje uczucie. Nie
ła na nie młodzież nasza, gdybyśmy, spoj - ,cierpimy frazesów, bo one nas zgubiły; cięź
rzawszy jej w oczy, spytali: czy wy znacie, ko nam, gdy słuchamy deklamacyj o
siostry i bracia, tę ziemię waszą, "pola bi- miłości ziemi, nieilustrowanych niczem wię

Biuro redakcyi dla interesantów

. otwarte codziennie z rana od godziny
9 do 11, i po południu od 2 do 4-ej.
Ogłoszenia przyjmuj~ się w tym samym
czasie.
Adres: dom Micheisona obok Magi- te w, ojców groby-i pomniki starej doby". cej, jak wspomnieniami kontusza, polstratu.
Zapewne. szczerość i niezgaszone jeszcze w skim mazurem i złorzeczeniem wszystkim
I. Teodor Wedeman.
A.dwokat Przysięgły, Obrońca ]{onsystel'ski, wyłącznie w sprawach karnyeh i konsystorskich. '''arszawa, Chmielna M 9, codziennie od 4 do 6 po poludniu, 11lb listownie.
(9-9)

A czy znasz ty,
bracie młody,
Twoje zielUie, twoje wodJ?
Z czego slyną, kędy giną,
W jakim kraju i Dunaju?

.A czy :r.nn ? ty, hl'9Cie m1DQr,
Te pokrewne twoje rody?

Tych

Górali i Litwiuów,
I Żmujdź świętą i RusiIl6\'r?

(Wine. Pol. "Pieśń o ziemi").
Kiedy trzydzieści przeszło lat temu j eden
z ulubionych nH szych poetów, rzucił te zapytnnitl. młodzieży nU!lzej, nie było znpewne
w nich ani trochę goryczy, ani śladu wyrzutu. Była to tylko r etoryczna postać -

sercach poczucie obowią.zku, kazałyby jej
z rumieI'lCem na policzku odpowiedzieć przecz~co. Bo i gdzież, odpowie ona, na to
czas, gdzie potemu sposobność, zkąd o ten'
wszy/Jtkiem dowiedzieć się mamy?
Gdzie czas, mó\yicie?-Tak, istotnie pl'acuj ec' e 'lViele, a ruczej wiele mncie 7.~tj ęcia.
Ale czyż naprawdę tak już wiele, żeby an i
kilku godzin tygodniowo na rozwiązanie
t,vch wJaśnie pyt:1U poświęcić nie można?
łVszakże modro na ulicach od w:.l.szych
mundurów, gW:l.rno tam, gdzie trzeb:l. i nic
trzeba od waszych fl'll7.ASÓW, ciemno od pa.
l
f,
PIP['osowego
(yUlU,'
um 11'7.1'0"
pr&.rt<:;,'
via i mózg omrncza. W Rzakże tyl8 tmcicie cznsu na dawaniu lekcyj, a grosz na
uich zarobiony literalni,) z dymem llUszczacie, lub po teatI'alnych rozrzucacie loż nch .
A jednak trzeba, aby na z~p.Ytanie poety
umieć odpowiedzieć; trzeba naprn.wd ę sel'decznie pomyśleć o swoich w tym względzie umyslowych brukach i wziąć się do

I

i pokrlljaną. skórę z torby Allgusta.
Kiedy woda poczęła się gotować, a skór!!
wydawać obrzydliwy zapach, kt6ry wówczas wcale przyjemnie łechtał nasze podObrazek z życia' Sy'beryi_ niebienia, wrzuciłem do improwizowanego
Napisał
gnrnka sól i pieprz z mojego dobyte pudełka i ... "zupa gotow~" zawolałem.
S ta I i c k i.
Pułkownik orzezwiouy jagodami, rozru(Dokończenie.

-

PatJ.·z

J\~

7).

P6jd ę, p,oszukam korzonków jakich;
a mo że też 'co upoluję - rz ekłem, chcą.c
go pocieszyć - i choć mnie ogromna chęt
ka brała przespać się trochę, podniosłem
się

i wywlokłem z chałupy.
- Ja tu rozpalę ogień tymczasem rzekr Allgust - i nie dam spać pulkovmikowi, bo O'dyby zasną.ł teraz, to amen.
W yszecUem. Pr6bo>yułem wynalezć coś
do zjedzenia i odgrzeba.łem z pod śniegu,
troch ę zeszłorocznych borówek.
Niewielka z nich mogl a być pociecha; uzbierałem
jednak co się dał0 i przywlokłem się zmę
czony do chaty.
Pułkownik l~żał stękając i szepcą.c coś pod
nosem. August siedział około trzaskają.cego
(j)gnia i systematycznie kra.jał' w drobne paseczki swoją torb ę bol'sUczlło. Zobaczywszy
mnie wchodzącego zapytał:
- N o? cóżeście znalezli?
- Tak jakby nic: trochę borówek-odparłem.

BOl'ówki daliśmy pułkownikowi, kt6re
go jakoś. Potem zabraliśmy się do
przygotowania obiadu.
Blaszana manijerka pułkownika służyła
nam za rądel. Włożyliśmy w nią śniegu
orzezwiły

narodom. M:tmy na myśli rozwój
wasz niejednostronny, lecz rozwój taki, jakiego Cj wiJizacyja nasz!)go wieku od młodzie
ży uspołecznionych mtrodów wymaga. Wymagn. zaś ona, aby człowiek przez to
vvJaśnie był obywatelem ludzkości, iż je.t
przedevvszystkiem czlonkiem swej rodziny, swej gminy, swego narodu, swego państwa. Z t.ego punktu jasno nam, jak na.
dłoni: że w planie waszego rozwoju brak
zasadniczych części, że w ogólnej j egu harmonii milczy lub dzwięczy falszem jedna
WllŻnn. nuta, że ustrój wnsz umyslowy w zaii
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.
o1'gan l potwor-

I"U. (U .IIlZ traCI

nc przez to przy\'ien. ksztah,..
Jakże to pogodzić z postępem na polu
sztuki wychowanin; jakże społeczeń stwo może ści erpieć tnką. krzyczą.c:j. nieprawidłowość,

taki anachronizm!
tV życiu każdego człowieka następuje
chwila, w której on staje się Imm swoim~
wychowawcą. Czyż tak już jellteśmy po-

że on z podobnemi
walczył myśla
ml.
Nareszcie zawnrtość kubka znalazła si~
w uściech pułkownika. Nalałem czarkę i
clnlem ją Augustowi. Ile mnie ta grzeczilOŚĆ kOi';ztowała, to dziś przypomiBają.c sohie szczegóły wszystkie tego fatalnego polowania, dziwię się sobie samemu, jak mosmI gię jakoś, gdy zoczył przy~ Qtownnie I żna było do tej odrobiny ciepłej tłustej
do obiadu. Odzyskaw8~y swój zwykły hu- wod,v, tyle wagi przywią.zywać.
mor zawołał:
Zupa byh już nie tak gorąca. August
- Jak Pana Boga kocham, panie tego, Pl'ęclko opróż.nił kubek. Nareszcie i na mnie
nie przypuszczałem ni~d.y, żebym się kie- I n:Hleszla kolej, abym wychylił czarkę tedykolwiek miał oblizywać na t:lkie pa- go npktaru. Nie pnmi ętmu, aby mi coś tak
skudstwo, co wy tu gotujecie. Dalibóg, kiedy przecltf' m lub potem tak ~makowało.
że maru wściekl'ą ochot ę sprobować tej zu- B.\' !y to (leli0yje ...
py h la ... a la. ... no dyjabli j[b tam wiedz[b
Kubek obchodził kolejkę, dopóki nie wya la co...
czerpała się munij"l'ka.
Ostatnią. czarkę
August dobył blaszanego kubeczka, któ- wypitem prawie z obrzydzeniem. A jednak
1'y zwykle sIu żył do wódki podczas myśli- ta pa.l'odyj a luchkiego jedzenia, postawiła
wskich wycieczek. Dziś podal w nim puł- nas na nogi. Formalnie oszukała żołądek.
kownikowi pOl'cyję zupy owej.
Poczęliśmy radzić.
Napój był gorący, a. pułkownik gl'o dny.
-- No teraz, kiedyśmy już wszyscy jaZabawnem było patrz eć, jak l1muchat w koś trochę oprzytomnieli - ozwie się pulkubek, cmokał, próbował, to znów odsu- kownik - to myśleież, panie tego, jak sj~
wal od ust u pragnioną czarkę.
z tej dziUl'Y wydostać. J a już ani do mW ow~ chwili przekonałem się dopiero (ly, :mi do wykon~nin. Starość nie radość,
do jakiego stopnia zezwierzę(~enia gl'ód mo- panie tego. To pl'zemo~zenie i pl'zeziębie
że doprowadzić czlowielm. Wścieldość mnie nip, źle s i ę u mnie skorlczy; jest'3m osłabio
porywaŁa widząc, jak pułkownik cerwje ny, pH7lie tego, jak wszyscy dyjabli: czuj~
8ię z kubkiem.
Wszystkich sił rozsądku gorąezkę . Zostnwcie mnie tu, sami wydoużywać musiałem, aby się powstrzymać i bądzcie się .
Potem mnie, panie tego, źy
nie skoczyć do niego IV celu wydarcia mu wego cz.v martwego, z tej chaŁupy wy tranod ust upragnionej czarki. '
sp·-,rtujecic.
Spojrzałem m~ Augusta. Jego błyszcz!)o-- Et, zdaje ci się pułkowniku - ozwie
ce oczy, śledzące każde poruszenie pulbl- się August - zkąd znowu choroba. C~u
wnika, i zaciśnięte mta kazały lilię domy- jesz się trochę osłabionym, to zostań w chatrochę
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zbawieni umiejętności robienia rachun- IIzkolną. t:'1ką. jaką. ona je3t, a tą, jak~ być chcą. błyszczeć mineralnym klejnotem i boku sumienia, że i od tej nawet chwili powinna, istnieje? Wszakże myślą.cy ogół gatą suknią., dadzą. pierwllze przykład-i
nie zagłębiamy się w siebie, nic pytamy się: istnienie tej przepaści w calem llnllstwie żywy, po wszystkie czasy ceniony, wydobę
na co to życic? dok~d idziemy i czy do- zaznaczył, wszakże ministeryjum oświaty dą. z duszy klejnot. Niech tu zaznaczy się
brze idziemy?-Gdyby tak było, bylibyśmy zwróciło uwagę lU'\. ten kardynalny błąd w· ich przodownictwo, niech one pierwsze pogromadą. zwierzą,t, ale tak nie jest jeszcze, szkolnym systemie: na zerwanie zwią.zku biegną. nil, pomoc . młodzieży i społeczeń
nie było i nie będzie. Rumieniec na tW[L- szkoły ze społeczeństwem i-błą.d ten popra,- stwu ,,. ciężkiej, gwałtownej potrzebie.
rzy mfodzieńców i dziewic naszych, gdy wić zamyśla.
Nie praoniemy by zebrania o których
· ta w SWleCJe
" . matel'yI. mak syma: "nn- mowa wieczorami
b"
P rzezy
w rozmowie z ludźmi stnrszymi ze swą.
literackiemi" nazwano.
nieświadomością. w rzeczach swojskich tur,a ~io lubi P!óż~i~, w ?~ł~j s:vej sile w Jest j'eJ'en tormin, który nam się podoba.
zdradzać się muszą,; boleść w sercu, gdy o ŚWIeCIe ducha IstmeJe. Proznm SIę tworzy: Bractwo serca JezusoweCYo radziło człon·
bohatcmch dawnych czasów zrZH.dka czy- zapełńmy ~ą., b~ się s.aI?[L zapeł~i! .. Dnj Bo- kom swoim odbywać raz'" w tydzień "godzitamy i śledzimy te drogi ich obywatelskie- że, żeb~ ~IC zl1)ęły Jej I?ęt:y,. zeby z bru- nę klęczenia". O ile wiemy, wiele kobiet
go rozwoju, po których oni do sławy zdą- dny~h ~rodeł me nap~łmła J.eJ woda, ~ cho- naszych odbywało tę godzinę rozmyślań z
żali; zryw~mie się do lotu, choć w tak zacie- ro~l~weJ atmosfery me zawIało pOwI~t~'ze. okiem w obraz Chrystusa wlepionem. Nie
śnionym widnokręgu: wszystko to dowodzi SpoJl'zm;:- na 8mu~ne. przykłady ~ ~as.IeJmy wą.tpimy, że owa godzina rozmyślalI. znanam, że głos obowiązku, powiemy lepiej, głos coprędzeJ pust~ ZIemIę, aby ?n. mej me Y?- komite przynosib korzyści w tym kierunnatury, jellzcze się w duszy odzywa. Natu- rosły. chwas~y I.perz. StrzeZll\V młodzl~zy ku, dla którego obmyślaną była. My więc
l'a to mści się uczuciem wstydu i boleści za nasz~J. (~d pIerWIastków anarchIJ, od O?oJę~- proponujemy, aby ci, co się do bractwa dopogwałcenie tych praw psychologicznych, noścI I ~ndyfe,re.t;tty~mu w sferz~ .rodzmneJ, brych członków społeczeństw~ poczU\'fają,
jakie w \vykształceniu młodzieży zapozna- m~ralneJ! relIgIJneJ, narodow,eJ l społecz- odbyli raz na tydzie!l godzin e czytania, czyjemy. Ona dopomina się ręformy, dopomi- neJ. Zamm dbałe o dobro panstwa I e na- tania o kraju o jeO'o dziejach o wielkich
na się zaepokojenia umysłowego głodu i Ize własn~ ~obro ~ładze kraju, zrozumia- ludziach, o p~etach,O o uczonych. Jak tum
!lercowego pragnienia.
wszy: sWÓJ l II;asz mt~re~, z p~mocą. na?I w obraz Chrystusa, tak tu niech, oko duPomóżmy dzieciom naszym, ojcowie i ma- pOSpIeszą, radz~y 80ble, .Jak mozemy, radz- .zy w obraz i dzieje ziemi swojej będzie
tki! Weżmy się do stopniowego, prawidło- my-domowemI środkamI.
utkwione, a umysł niech rozpamiętywa jej
wego umysłow naszych synów, córek, młodJednym z ty?h śro?kó~, środkiem wypr~- losy.
szych braci i siós1r rozwoju. Nie od cie- boml.llym w wlel.u CIężkICh naszego orgamRoz,vijajmy w młodzieży nie szaloną lecz
śniny Berynga i Gibraltaru, lecz od Warty, zm~ chorobach, Jest stare nasze, dawne - 1'ozsqdną miłość kraju, nie wrogie wzglę·
Gopła, Dniepru i Sanu zacznijmy geogra- ogmsko. domowe.. . .
dem innych narodów usposobienia, l~cz pofiję; nie od Indusów, Persów i MacedońRodz~na WszędZIe l z.awsze Je,S\ natural?ą. święcenie dla swego własnego ludu; nie
czyków, lecz od Polan, Chrobatów, Mazu- P?mocmcą. szkoły-koll1~cznell!- Jej ?Ope~llle- roznamiętniajmy serc młodych utworami
I'ÓW _ historyję; nie ocl amo, moneo, credo, me m; trze~)t\ .tylko,. by I.rodzma, Jak WBZy- rozkiełznanej wyobrażni, chorobliwie l'OZlecz ud kocham,1'ozu1ńiem, toie1'ZIJ, zacznijmy stko na ŚWIeCIe,. um13,ła .SIę l:eformować, czu- rosłego uczucia, lecz czytajmy z nią sakigramatykę. J eśliśmy zaś zacz~ć nie zdą.- la. duch. czasu l odpowIedDle temu ducho- ce historyczne, charakterystykę ziemi i lużyli, zapełńmy coprędzej braki, wygładźmy WI wyWIeszała goMa.
du, podania i pieśni. gminne, utwory uznanierówności, zniszczmy znwczasu zarodki
Gorąca wiara, żarliwa pobożność, proetota nych wieszczów i zasługi mężów znanych
umysłowego niedołęztwa. Powiecie i wy: obyczajów, miłoś.; i pomoc wzajemna były w literaturze i nauce 1).
ale gdzież sposobność, gdzież o tem wszy- godłami naszych ognisk domowych dawZamiast spędzać wieczory zdala od ro5tkiem wykbdy? Gdyby nam zapyhmie ta- nych stuleci. Były też one wtedy prawie dziny i domu, zamiast w przytomności dziekic rzuciło inne, więcej wyrobione, więcej jedynym nallzym cywilizacyjnym dorobkiem. ci obmawiać sąsiadów i są.siadki, raz przysamodzielne spoleczellstwo-pytanie to śmie- Do starych godel przybyly nowe, współ- najmniej na tydzie]l zbierzmy nasz~ dzi:.\.sznem by nam się wydalo. U nas, gdzie cz.esne. ,Wie~za, ~es~ z nich najpierwsze.m. ~\,:,ę, i dziatwę n~szych przyj.nciól-i dajmy
brak inicyjfttywy jO.!lt wlruicjwoscj>j. ple- . NIech Wlę~ ll1:11080 \~Iedzy w. nasq~ rodzm- JeJ, J'yżkę zdro'Y~J umy:sło~eJ. stl'awJ:' Mlo~
mi.nną, 11 llil.@', cośmy tylko po. udeptanych \ nym zltpa,h SJ~ oglllBku. . .NI.ech OJCI~C, m:l- dZIez nasza, lUts, lwznlOWW ~ pensYJ onal'kJ
chodzić przywykli ścieżkach, jest ono zaró- tka" bl'aCIa, SlOS.tl'r, Pl'~YJ!lCl~I~, z.b~orą. SIę
wno naturalnem jak bolesnem. Ta nasza na- cho.c raz na t~dZl~ll w ~ JSZel'?IeJ,szeJ ,l ~zy~t:
') Wspominamy tu, sposobem przykładu, o takich
rodo\T~ wada tak się już wielce rozrosła, szeJ . k?mnac~e l WS1?01nemI sIłamJ JakIes dziełach jak: "Szkice historyczne" Szajnochy, Kn bali
i dl'. Antoniego J.; - "Obrazy z życia i natury" W,
iż nawet przyslowie, że "potrzeba jest ma- rOZWIQZą. sobIe pytame.
Pola;- "Pieśni ludu polskiego", orl\z "L1:.d, Jego zwytklł wynalazków" już się na nas nie IIprawNiech te rodziny, co tak gwałtownie do- czaje,
sposób życia, mowa i t, d,~ (seryj IX), przez
dza. Cóż bowiem wynaleźliśmy dla zapeł- bij[Lją. się o otrzymanie pierwszego miejsca Oskara Kolberga, że pominiemy wiele tym podobnych,
nienilt przepaści, jaka między młodzieżą. nil, balach i zebl·aniach towarzyskich, co dowiedzionej już warto ś ci naukowElj i literackiej,
P6żegnawszy pulkownika, pełni otuchy,
cie, a my pójdziemy wydobyć się jako z
tej wysepki. Mnie się zdaj e, że trze- poszliśmy w drogę.
b[L sprobować, czy nicda się nam przejść
Pogoda zrobiła się zupclna, chmury powbród przesmyku, oc1c1zielająceg~ kępę od gonily gdzieś za góry - za lasy. SłoLlce
lą.du.
błyszcza.ło pośród blękitnego przestworza i
- Jakże pan to uważasz? -dodal obra- topiło śnieg na ziemi leżący.
cając się ku mnie.
Droga nasza była jeszcze cięższą. od raIl- Zgadza.m się naj zupelniej , że to jest szej. Mokry, lepki śnieg oblegał nam obujedyny choć niebezpieczny ~rodek wyjścia wie do tego stopni fi , że niepodobna było
i nic nam nie pozostaje innego zrobić, jak nóg podnosić pmwie. Co chwila zapadaliwyruszyć, dopóki mamy jeszcze kawal dnia śmy w doly wod ~ już od spodu napełnio
przed sobą. Przez drogę pomówimy o szcze- ne, a powierzchu przykryte zaledwie wargółach.
stwą. śniegu.
- ~ekundę panie Stanislawie. Oto plan
Po wielu trudach do staliśmy się naredziałania; trzeba żeby i pułkownik go wy- szcie do pamiętnego miejsca, kędy szacowna
słuchał. J eden z Rt\S dwóch wybrany lo- niegdyś kłoda leżała. '

som i opasany rzemieniem, wkroczy w fale
przesmyku. Koniec rzemienia będzie trzymał drugi stoją.c na brzegu, i, w razie niebezpieczeństwa, wycią.gnie towarzysza z wody; ten też uwiadomi o przebytem szczę
śliwie kanale - jeżeli wylosowany wypełni
swe trudne zadanie i dostanie się na brzeg
przeciwny. Cóż, zgoda panowie?
- Slicznie! - odrzekłem - już wyjmu.ję chustkę. Może pułkownik zechce na
niej węzełek zawią.zać?
Pułkownik zrobił węzełek na jednym z
rogów danej mu przezemnie chustki.
Ciągnijcie, panie tego, no! raz-dwatrzy... wycią,gajcież razem.
W ęzełek znalazł aię u mnie.
- No winszuję, ale nie zazdroszczę, panie tego - ozwał się pułkownik, - a zrobiliście też ów rzemień?
Mocno związany i wypróbowany rzemień
był gotów.

Bylo niedaleko zmierzchu. Jezioro po-

nogami, woda do ust mi dosięga. Krok jeszcze ... zanmzylby się zupel'nie. Niepodobieństwem byl'o iść dalej. Zniechęcony, zzię
bnięty, skostniały prawie od zimna, powróciłem na brzeg i odzialem się szybko.
- Widziałem wszystkie usiłowrmia. Teraz już niema dla nas wyjścia, chybtt szczę
śliwy wypadek jaki-rzekł August.
- Starajmy się mieć jeszcze nadzieję rzekłem zniechęcony lecz w każdym razie wracajmy do pulkownika. On tam umier:\ pewno z niecierpliwo ś ci, i noc też się
zrobi niezadługo, a wtedy nielatwo nam
będzie dostać się do chatki.
- RuszajmY: Powlekliśmy się zgnębieni
w kierunku chaty.
Słońce już zaszło i zmrok poczynał otnczać nas szarym plaszczem.
Idąc prawie po omacku, zblą.dziliśmy. Po
wielu okrążaniach i powrotach dostrzegłem
nareszcie jakieś bledziutkie światełko.
Skierowawszy się ku niemu, po kilkunastu krokach, ujrzałem chatynkę w oddali.
Idąc szybko, zbliżyliśmy się cicho do cha·
łupy. Niepewny blask dogasają.cego ogniska, oświecał klęczą.cą szczupłą, postać pulkownika, który odwrócony od nas, gadał
coś półgłosem do siebie. Zbliżyliśmy się
do drzwi prawie nie dostrzeżeni ; wiatr
szumiący w lesie zagłuszał nasze kroki.

krywała cieniutka lodu warste,vka, którego
kryształy rozlamywały promienic blizkiego
już zachodu słońca.
Szczękając zębami, bo ze zbliżeniem się
nocy i chłód się powiększał, zdjąłem odzienie i umieściłem na głowie zrobiony ZeI}
węzełek, przepasałem się następnie rzemieniem ochronnym i wszedłem do jeziora.
W wodzie posuwałem się zwolna, kierując
swe kroki ku przeciwległemu brzegowi, i,
przebijając sobie co chwila drogę pośród
lodowej skorupy wodę pokrywają.eej.
Znalazłem się na środku przesmyku. Woda mi do szyi sięgala. Drżałem z zimna.
Kolana uginały się podemną. Czułem, że Wytężywszy słuch zdołałem uchwycić sło
nie zajdę dalej. Pomyślawszy jednak, że wa pułkownika:
od mojej wytrwałości zależy uratowanie
.... " Ty! co jesteś na. wysokościach, panie
życia. dwóch kolegów, podwoiłem usiłowa tego, zmiłuj się nademną. starym grzeszninia i-poszedłem naprzód. Zrobiwszy kro- kiem, przyjmij dUllzę moją na swoje łono ...

ków kilka, nagle

czuję, że trac~

grunt pod Szkoda obydwu ... dobre chłopcy, POCZCiWł

TYDZIER.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------znajdą. w czytaniu przedmiot do rozmów, władzy i-wykonanie pl'Ojektu; trzeba za-

"Towarzystwa pomoc!J naukowej dla niezamot-

będą, tak puste, tak szkodliwe, tak tem, aby kilku chętnych ludzi obmyśliło n~j młodzieży".
beztreściowe, jak są, dzisiaj. Godzina czy- naprzód odpowiedni środek: dobrowolną
- Dnia 26 b. m. odbędzie się trzeci z kotania i idą,ca za nią. rozmowa uchroni ich składkę, bal, koncert, teatr amatorski lub lei wieczór tańcujący, z podobnym jak i
od bezmyślnego gadania o niczem, pozwoli odczyty. Z tych wszystkich, zarówno do- poprzednie celem i za. atar-aniem tychże saim znaleźć w towarzyszce i towarzyszu za- brych w zasadzie sposobów, naj odpowiedniej- mych osób, które zajmowały się balami na
baw, ~coś więcej jak modre oczęht i zręcz szym wydaj e się nam teatr amatorski; sezon rzecz ubogich miusta i na korzyść gimnane Y{ tańcu ruchy. Do naszych zebrań ro- balów bowiem kończy się i gdybyśmy je- zyjalnej młodzieży.

które nie

dzinnych powróci ta atmosfera powagi i poezyj, która nam z młodości naszej tak jest
pamiętną, któl"e.i 7.lnvdzięczają. swój rozwój
najlepsi obyw'1.tele kraju, ? której J?-iema
dziś, bo ... przy pustem sel"CU 1 spaczonej gło
wic-być jej nie może.
Młodzież zgodzi się na propozycyję naIZą· młodzież pragnie myśleć i kochać; mło
dzi~ż żąda, byśmy ją. z apatyi leczyli.
Młodzież uwierzy słowom i pójdzie zaradą.
naszą. Tym sposobem zapełnią. się umysło
)ve jej braki, bez których i jej będzie zno'niej i nam przyjemniej i państwu bezpieczniej ; - społeczeństwo nie będzie nam robić wyrzutu, że wychowują,c obywateli nie
od począ.tku, lecz zaczynamy od kOllca.

szcze oprócz trzeciego balu na ubogich, o
którym dziś donosimy, chcieli urzą.dl'.ić
czwarty, jużby się nie wielu pewno znn.lazło nań ochoczych; inne sposoby nie są. u
nas jeszcze dostatecznie wyprobowane i mogą. za wieść-wówczas kiedy teatr nigdy nas
nie zawiódł, tak pod względem wykonania,
jak i finansowych rezultatów.
Władza, która tyle już razy chętn~ okazywała pomoc .". pouobnych przeullięwzię
ciach i której jest zadaniem podtrzymywać
ofiarność ogól_u, z pevmością, zwłaszcza ze
względu na cel, nie stawi żadnych tmdności; co się za~ tyczy wykonania, to o takowe niema obawy: znane nam są przecież
wśród naszych amatorów prawdziwe talem-

Bal, na dochód niezamożnej młodzie
gimnazyjalnej W' dniu 12 b. ID., udał aę
- Do rozstrzygnięcia. Zamieszczona. 'v tem dOilkonale: bawiono ue bowiem do ran:t
lamem miej scu w J\~ 6 "Tygodnia." kore- i zebrano przeszło riibli pięćset netto.
spondencyja pana H. W., ~ w ~ 7 odpo- Urządzają.cym takowy należy aię lerdeczno
wiedź zainterpelowanego. przez mą. przeło podziękowanie, gdyż fundusz na ten cel utoneO'o azkoly pl"ywntnsJ, p. J. P., odoro- h;t,., uulItu piLOTfiO"'; .. wyklo QT?'OOO, {l nj l) <>
niły °nam jeszcze jedną, dość ważnI} miej- możność niejednemu młodemu człowieko
acową. potrzebę:-- potrzeb~ pomocy ?bogim wi dalizego kiztałcenia się, przez opłatę jeuczniom szkoły 4o-klasoweJ prywatnej w na- dnorocznego lub choćby półrocznego zalI
ezem mieście.
wpisu. Urządzeni(') w tym celu -publicznePotrzebie tej trzeba zaradzić - zaradzić go balu lub amatorskIego przedstawienia,
jej należy,--lecz w jaki. sposób?
jest zawsze nader pożą.dane, - i tylko jeTrzy warunki są tu lllezuędne: obmyśle dnym jedynym
donioślejszym
potemu
nie jakiegoś planu, uzyskanie pozwolenia, środkiem byłoby- zorg::mizowanie sta-łego

-- Przypominamy, że w niedzi~lę d. 20 b.
m., odbędą. się w sali tutejszego teatru, jakeśmy już donosili, wybory na członków
Rady N adzorczej i N aczelnika tutejszej
straży ogniowej.
- Licyfacyja. We środę sprzedany zo~
Itał w dl"odza publicznej licytacyi, cały
zapas win, napojów, oraz wszystkich towarów kolonijalnych, tutejszego kupca F. Zasackiego, jako należą.cych do masy niedawno ogłoszonej upadłości.
- Dorożki miejskie. Byłoby ciekttwem
widzieć raz taksę, której trzymać się powinni tutejsi dorożk:irze; bo chociaż należy przypuszczać, że istnieje w z3,sadzle-to
nie ulega kwestyi-że nigdy nie bywa stoI!Owaną. "Viemy z pewnego źródła, że jeden z naszych prenumeratoró",,- za przejll>żdtkę z Rynku przez Kaliską. ulic(,l do
kolei i napo wrót przed kościół Bernurdyń
ski-nie zatrzymują.c eiE! nigdzie, jednQkonnym sank;om mu.iał zapłacić czterdzieici,
wyrażlli, czterdzieści kopioj ell. Ta.kie nadużycie, ja,ko nieuleglość przepisom władzy,
możs i powinno być ukaranem.
- Rok~ycki8 Przedllitścif a raczsj ulica na.
tern przedmieściu, począwszy od miuta do
dro~i żilaznej i dalej
ku polu, odd.wna,
potrzebuje gruntownej poprawy. Pod zabudowania tak nieszczęśliwie nie~dy. wybrano miejsce, iż ulica. jest zarazem łożYikiem
wiosennej i jesiennej rzeczułki; oprócz
tego mieucz!l.nie wybierają na sprzedaź z
ulicy i tę trochę piask.u, jaką. woda
:narw"" " e'l"iod:nżaJ, pól 1I\T .liku tek czego ulica nie tylko nu. wiosnę i ~ jl1sioui
lecz i w inne pory roku dość często, jako wyżłobiona, musi być błotną. Do ża
dnej stanowczej poprawy nie można było
przystą.pić do czasu, dopóki jedna połowa
tej ulicy mieszkańcó,.,. t. j. południowa, nie
zgodziła się na przekopanie przez swojeogro_
dy kannłu, przez który będzie można llkie_

serca... Wieczny odpoczynek racz dać im pułkownik, przychodzą.c do przytomności i
PanieJ... Niech wszyscy dyjabli, panie te- odzyskując swój zwykły humor.- Ja mygo, porwą. łajd:.ka, co mnie tak" ... Tu wiatr ślałem, panie tego, żeście już do rusałek roza<1łuszył jego słowa. Potem dosłyszałem mansować- poszli.
zn~wu: ... "Moją nieszczęsną duszę, która bez
- Widzę, że ci lepiej pułkowniku-wekatolickiego pogrzebu ale nic! tu mam zdychać sołyś? Czy gorączka minęła zupełnie?
jak pies?." Znów wiatr zaszel0ściał w ga-- Dyjabla tam, panie tego, pali mnie
łęziach i nie mogłem dosłyszeć końca ener- jak żelazem, dla mnie juź wkrótce będzie
O'icznego zdani:t. Potem znowu: ... "Chrystus Isatis pro peccatis. Już nawet zacząłem poprzebt;czać ka.zał,. panie tego, . a ty J ózie- lecać d,u~zę moję ~ogu ! w~sze takż.e, my:czku JUż wyClągmesz kopyta mezadługo za~ ślą.c, żeSCle potonęlI. CzuJę, ze kostUSIa zbhpewne - trzeba.... " tu westchnął - lecz ża się do rnmienia, a sKoro tam bestyja zapo chwili wybuchnął: Nie! ja temu ... wędruje, to zamykaj, panie tego, rachunek
temu tygrysowi w ludzkiem ciele nie swojego życi:t.
przebaczę, panie tego. Umrę, a nie prze- Alęż zkądże znowu te czarne myśli;
baczę, (ialibógl.. Tak mi Boże dopomóż! prześpiemy się, a podobno "la nwt porte
Zatrzymał się chwilę. Potem znów zawołał: conseil". Może jutro obudzimy się z lepszą.
Boże zastępów, )I miłuj się nademną radą. jaką. i wydostaniemy się z naszego grobu.
gr;esznym i nad tymi biedakami copotonęli.
Wkrótce poloży}Vszy się jeden obok drugie.
Dalibóg, chcinłbym przypomnieć tę lita- go, próbowaliśmy zasnąć... chociaż to było
niję: Kyryje elejson... Kyryje elejson ... niepodobieństwem. Głód szarpał wnętrzno
Clll'yste ... Ale to nie tak chyba ... hm!... to ści ..• byłem ogromnie osłabiony. Zamkną
kawalerskie życie, panie tego... Cóż, do łem oczy i po chwili jakiś pół sen przyjewszystkich dyjabłów, czy ja sobie nie przy- mny ukołysał duszę moją. Cierpienia się
pomnę tej litanii... Spro-bójmy, panie tego, zmniejszył'y-fantazyja rozkołysana bujała.
Kyryje elejson ... Ky...
Myśl moja w marzeniach spowita, do-- Alp.ż nie przypomnisz sobie kochany siadłszy lotnego fantazyi rumaka pobiegła
pułkowniku - rzekł Augu>!t -- już pewno daleko... na zachód. I znalazłem się pośród
z dziesięć lat jak nie miałeś w użyciu.
swoich i słyszałem głosy, na dźwięk któ- W szelki duch Pana Boga chwali, pa- rych serce żywiej bić poczęto ...
nie tego! - oz wał się drżącym z przestraByły to rozkoszne marzenia... Stan ten
chu glosem pułkownik. - Czy to wy na- nie trwał długo. W ściekłe ataki głodowych
pewno?
.
boleści otrzeźwiły mnie... Otrząsłem się na- Nie dziwacz pułkowniku- rzekł Au- gle z rojeń i spojrzałem oko w oko nagiej,
gust - p~·zecież widzisz, że mamy skórę i okropnej rzeczywistości. Zobaczyłem szykości.
derskim wykrzywioną. śmiechem trupią twarz
- I cóż WQS tak długo nie było?-l'zekł śmierci, nademną. stojącą ...W zdrygną.łem się;

niema się zwykle ochoty umierać w 20-stu
latach ...
Towarzysze nie spali również. Pułkow
nik stękał i gftdał coś w gorączce, August
ulżył swej piersi kiedy niekit'dy westchnieniem. Tak przeszła noc.
Pierwsze promienie wschodzącego słońclt
zastały nas z otwartemi oczyma.
Spojrzeliśmy na siebie. Zobaczyłem ogromną. zmianę w fizyjognomijach towąrzyszy
niedoli. Pułkownik bredził. Jego oczy otwarte
szeroko, błyszczą.ce nienaturalnie gorączki
ogniem, twarz blada, z ceglastym rumień
cem i wpółotwarte, spieczone usta dowodziły, że choroba się wzmaga gw:thownie.
Augul"t był milczą.cy. Jego sfałdowane
czoło, oczy ponurym strzelające blaskiem i
zaciśnięte wargi, kazały domyślać się upornego jakiegoś postanowienia.
Liczyłem już tylko na przypadek. Pogoda była prześliczna. Umieściwszy się na
brzegu, mogliśmy łatwo bardzo dostrzedz
czółno jakiego rybaka.
Wyjawiłem moje myśli Augustowi. Zgodził się na mój sąd. Postanowiliśmy natychmiast zająć obsm'wacyjne stanowisko.
N apoiliśmy spragnionego pułkownika i
postawili przy nim manij erkę z wodą. Potem wyszliśmy, a raczej wywlekliśmy si~
z chałupy.
Każdy z nas zają.ł inny punkt,
nieopodal jednak od siebie.
Zaledwie umieściłem się na jakimś powalonym lasu olbrzymie i począłem śledzić
gładką jeziora powierzchnię, gdy-radosny
okrzyk Augusta oznajmił mi, że-jeeteśllly
ocaleni.

ta.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
Z powodu doniesienia gazet war8zAwsk:ich o upowt\żnieniu nas przez
wydział prasy w Peters?ur~u, do po~nie
.ienia ceny prenumeracY.JneJ nTygodlllan z
rl!. 3 1) na 1'8. 4 k.op. 50, zawiadamiamy
niniajszem, że z udZIelonego nam prawa dotą.d nie korzystamy.
l) J8Stto eeua. dotychczasowa dła prenumeratorów
"1'1' 'I1li~ście;
zlI'lliejscy bowiem pono'SIł jeszcze koszta przeiylki.

Idzie więc tylko o to, czy szanowni amatorowie i piękne amatorki także bez zarzutu przyjmą. i wykonaj!!> obywatelaką rulę, jaką. im nastręcza wspomniona miejscowa potrzeba, tak, jak i:.ez zarzutu wykonY'"
wają zawsze da.leko trudniejszą. rolę na
scenie.
Dotychczas rola podobna zawsze znajdowała u nas chętych wykonawców i -- da
Bóg, że się nie zawiedziemy i teraz-tylko
-jeden warunek: nie z \,-lekaj my, bo niema
czasu do stl·acenia.
.

samięszka.łych

-

ży

4
rować
w~dę.

po,~stałą, ze smegów i desz()zów kresie architektury nasza myśl narodowa
Otóż obecnie taka zgoda, przy- nigdy nic staralu. się i nie usiłowała być
najmniej ustnie już nastą.piła, a wkrót- swojską, oryginalną; co więcej, nie stara.kim czasie ma być złożoną w miejscowym liśmy się nawet ll<\ WZÓl' niemców, o 2:010magistracie odpowiednia piśmienna ue klara- . dyfikovranio n. swoją modłę jakiejkolwiok
cyja. We własnym interesie takiej deklara- ze znanych artystycznych kl'cacyj: bądź to
cyi mieazkallcy nie powinni opóźniać; pod- ostrołuku, bą.dź renesansu, lub późniejszych,
czas wiosny bowiem możnaby hyło choć zmienionych tegoż przejawów i odmian.
w części zaradzić złemu za pomocą. 87.l1.r"To, co się jednak już stalo - powiada
warku.
pan M. - odstać się nie może; należy 1'a- Jedna ze sług, w zeszłym tygodniu, dzić złemu, które rozwielmożnia 5i~ obec-

wraz z dwicma swemi towarzyszkami, zoIltała wreszcie przekonaną. o kradzież u
swych pallstwa i os:tdzoną. na ośmiomiesię~zne wię7.ienie. Surowa ta kara wywarła
ogromne l)omiędzy stużbą wrażenie.
- RS.30 ofiarowane pt·z ez p. G. zamiast
noworocznych powinszowań na drzewo dla
biednych, złużone przez n~s zostały, za stosownem pokwitowaniem, jednemu z panów
delegowanych do zbierania składek, panu Z.
- W lodzi w dniu l!) stycznia r. b.,
odbył eię bal z maskaradą na korzyść szpitala św. Aleksandra, z którego wptynęło
czystego dochodu 320 rs.
- Gazeta "Gołos" (jak pisze "Poriadok"
w J\~ 27), wspomina o wydanym przez jenerab Karmalina naczelnika okręgu kubaI1ilkicgo, urzędowym cyrkularzu, w którym tenże jenerał pisze co następuje:
"Stowo drukowane - to j edyna potęgn.,
zdolll :\ powstrzymać każdą. osobistość od
wszelkiego rodzaju nadużyć! Prasa odkryWa takie ciemne kryjówki w naszym życiu
i trafia do takich zaułków, do któl-ych ani
ja, ani naczelnicy powiatów, pomimo najszczerszej chęci i wszelkich z mej strony
usiłowao, dotrzeć byśmy nie potrafili! Mówię z doświadczenia, ponieważ li tylko przy
pomocy prasy i panów naczelników powiatów, przekonywałem się nader często o istnieniu takich nadu~yć, o jnkieh mt drodze
Ul'ZędOIH>j nigdyh,rlll si!2 nit! byl uowie~zia.l.
Pragn'!olb)'m ~atelll, aby każdy urzędmk w
okręgu, pl'zyzwycznil się widzi ć w każdym
przyehodz[j.cym do biura internsancie--energicznego obrotlcę i opiekuna miejscowych
interesów kraju, mogącego w każdej chwili
za pośrednictwem prasy zawiadomić publiczność i władzę o dostrzeżonem prze~ siebie nadużyciu".
- Wypadki w gubernii.

nie, na znsadach tradycyj dawniejszych.
Architektura chodzi po omacku, nie wie,
czego się chwytać, gdzie 1!zukać pierwiastków ożywczych dla SWflgO rozwoju. Wezystkie motywa architektury znajdują. u nas
dom zajezdny; wszystkie manij ery i dziwactwa spbtujQo się w jeden wieniec nieslll:tku i dziwolą.gów".
Tt\ki stan rzeczy tłomacząc ponieką.d p.
M., życiem obozowem narodu i cl\łą, jego
przeszl'ością, nawołuje do szukania w chwili
obecnej dróg jeżeli już nie całkiem nowych,
to przynajmniej do umiejętnego wyboru tych
z przeazło!Ści, co maj ą. w sobie najwięcej warunków piękna, i - obiecuje w drugiej czEj)ści swej pracy rozebrać ob1!zerniej tę spmwę·

Czekamy z ciek:twością.
W tym samym zeszyci~ tegoż pisma 81.1 0 tykamy nader zajmują.eą. l'ozpraw~ pana
J. Kołaczkowskiego, p. t. ,,0 fabrykach i
rękodzieluch w dawnej Polacen.
- "Ksi~gi stad" zeszyt drugi, p. t. Bydło,
wyszedł z druku llnkładeltl redakcyi 11 Tygodnika Rolniczegon . Znajdujemy w nim
opis dwóch zarodowych obór \V' naszej g ubel'llii: holenderskiej ohry p. IC, CeliltJlciego
w Paprotni, W' powiecie rawskim-i algau.
skiej 1'codO/'a Jeb:lls/.iego (?) w Bukowiu w
pow. petrokowskim.
Przy nazwisku ostatnie~o, o ile sr,dzimy,
zaszla zecm'ska omyłka; Bukowie bowicm
nie jest whsuościQ p. J cl;l'lskie~o, tylko .Jelmc/i;~e9°'

Tegoż dnia, roku l!i73, kOt'onacyja Henryb Walezyjusza kr61a •• Bielski".
Dnia 22, roku 1608, ua sejmiku w Pro8zowicach,
pierwiRstki w artykułach tamże ułożonych rokoszn
przeciw Zyltmuntowi m, na którego czele był Mikołaj Zebrzydowski, wojel'foda krakol'fski. nPiasec'ti. Manu.krypt Heltzberg.ki".
Tegoż dnia, roku 1457, w GliuiclI.ch kontrakt przeddy za 50 tys ięcy kop groszy praskich księstwa Oświe
cimskiego, przez Janusza tamtejszego kaiążęcia dziedzicznego, Kazimierzowi JagieUowiezowi kr6lowi, nastopcom je~o, i Kr61estwu PolskiemIl. .Codex Diplomł\ticlls" .
Dnia 23, roku 176', śmierć Stanisława Leszczyń
skiego, klilj,żęcia l1otaryńskiego w 89 l'. wieku.
Dnia 2~, roku 1582, Derpr ". Inflanciech na szwadaca zdobyty, przez Jana Zamoyskie&,o. nHeidenstein· .
Dnia 25, roku 1731, hołd Ferdynanda Kettlet'a,
ksi'lżęcia Kurlandzkiego. n Cod. Dipl. n
Dnia 26, roku. 13B3, nil sejmie w Sieradzu Jadwi·
ga córka Ludwika, kr6la polskiego i węgiel'lkiego, obrana kr6lową. polską .•Bielski n.
Dnill 27, rokll 1369, przymierse "sp6luej pomocy
zawarte w Budzie, mi~d.y KazimiE\,l'zem Wielkim, a
Ludwikiem węglel'llkim królem, sioltrzei,cem i nast~p
c\ Kuzimie.rza.• Cod. Dipł."

LISTY OD REDAKCYI,
- Rcdakcyi "Dzi~lI. lVar.· Prellumerata l·oczna.
wyuosi 1'8. 4 k. 40 dla prenumeratorów zamiejscowych.
Zl\tem kop. 40 zapisaliśmy jako dd;et.
- Panu Kwapiszewskiemu W Radomsku. Zalegli.
za kwartały n, ITI i IV roku zeszłego.
.
- Panu Sa2Ja1skz'emtl w lVitkosZ8WicRCh. ZlłdAlly interes-załatwiony.
- Panu Pośpieohowi

rs. 2 kop. 20.

-

w Lasku.

Cena pólroczu&

zapisaliśmy na debet.
nadesłanego artykułu p. t. "PIIl'!J

Kopiejki

Autorowi

o piwowarstwie krajowem" , pros:my
naszej włllsnej wiadomości.

s16\T
o nazwisko dl ..

LISTY Z POWIATÓW.
Z laskowskiego.
Oj ,dQ"",,,! -

Pszenica. -

Drnk I""uy. Lubin . Dwie SZRrady: czyli moje
sko.

K:lrtoile.
imi~

.

i nazwI-

-- W "Ateneum ", oprór:z dnlszego cią.gu
lValki :: centr(llizmem !O Ualic.lji i-prelekcyj . ·Wiosny, wiosny-i jaszcze rn.z wio~ny!
Spasowicz:1 o Szekspirowskim Hamlecie, Zyczenie to wraz ze mn:b pmwle kazden
znajdujemy artykuł pana Jarochowskie- z rolników powtarza, a to zc wzg1ędu m~
go p. t. 11 Bral1debllrg~ja i Polska !O piel'w- paszę, która, tak co do ilości jako t~ż swej
'z,/jch latach:DO tmldacie dllliskim'1, oraz dwa jakości, ,viele pozostn;wia. do życzema. Na.
większe rozbiOl'y kryt.yczne: Poc~qtek sąjmu umk paszy wpłynęlo głównie to, że o~v~e,
czteroletniego Kalinki, przez T. Korzona, i etohc na stajni pJ'awie od ]Jolowy. W7'Z~&ma~
Asnyk (El ...!}) i jPgo lirY"'a przez J. Tretia- sp Ol':!' jej dozę zużytkowaty; na JakV8C zus
Znaleziono martwe ciała:
- Dnia 4 styczno we wsi Lubojni w pow. często ka.
takowej pod względem ujemnem wpłynęły:
chowskim, włościanka Maryjanua Dąbrowska, znale- Austryjacki minister oświccenia - j ak a) deszcze, które nic pozwalnjQc dokonać po-

ziona zmarznięta na drodze.
donosi "Bluszcz 71 - zgani ł cyrkularzem mi- Dnia 9 styez., we wsi Maluszyn, w pow. nonisteryjalnym nauczyci~li czeskich, którzy
worndomskim, znaleziono Ewłoki włośc. Alll\stll.zyi Tyna kongt'esie nauczycielskim (jaki się odbył
delskiej, śladów gwałtu nie spostrzeżono.
- Dllin 17 styez., we u'si Byki w pow. petrokow- w Pradze w październiku zeszł'ego roku)
skim, na polu IV blizkości wsi zualeziono martwe zwło odzywali się silnie za wykładem nauk jeki włośc. Katarz. Krawczyk, 32 lat, ze śladami gwał
dynie w języku czeskim. Minister widział
tu. Zab6jca nic odkl'yty.
- Dnin. 19 stycz., wc wsi Brzozówka w pow. no- w tem szkodliwe dla nauki przeniesienie
woradC'mskim, znuleziono zwłoki zmarzuiętego niewia- rzeczy na grunt politycznr. Niektórzy z
d0mego człowieka, około 60 lat.
mówców zawe7.wani 7.ostali przed władzę
- Dniu li] styez., na polach wsi Radziechowice w
szkolną i zagrożeni dymisyjrj, w razie popow. uoworadomski.m, znaleZIOnO martwe ciało zmarnownego w kierunku podobnym postępo
zlego wlośc. Stan. Gołowiuczka, 49 lat.
- Dnia 14 stycz., w lasach majątku Wola - Wy- wania. Ale" Narodne Listy;1 wyst~piłj' z
drzyaa w pow. noworadomskim, powiesił się na drze- obroną., dowodz:joc, że nauezrciele pomiewie włośc. Błażej Szypczak, 46 lat.
nieni stoj:), naj zupełniej na gruncie legal- Dnia .j, stycz., \\'e wsi Złoty Potok w pow. cz~
stochowskim, niezamężna wlośc. Mal'yjanna Kozyr~ka, nym, bo jest to właśnie interesem nauki,
urodziwszy dziecię płci męzkiej, zakopała je ·w zie - aby wykłudy odbywały się w języku dla
mię·

ucznia rodowitym: wtedy tylko zdolny on

Eksplozyja kotla parowego.
jest opanować doskonale przedmiot nauko- Dnia 18 stycz., w m. Tomaszowie, w pow. brzezińskim, w fabryce sukiennej miał miejsce wybuch pl!.- wy. W klasach niższych dziecko uczą.ce się
rowego kotla, wsk1.1tek czego zupełnie zniszczony zo- w języku obcym, uczy się głównie na pastał budynok, w kt6rym mieścily się dwa kotły i uszko- mięć, więc z najwyższą szkodQ- dla rozwodzony budynek, w kt6rym mieściła .ię fabryka. Zostali
ju władz umysłowych; przytem nadmierzabici robotnicy: Jau Altolf 69 lat i Wl!.lenty Sobczyk
41 lat; oprQcz tego czterej inni mocno poranieni. Stra· ność wynikł!lj ztą.d pracy, przygnębia je Iła
duchu i ciele.
ty wynoszą 20,000 rB.

- "Zapoznane drogi w sztuce polskiej".
Pod tym tytułem pan F. K. Ma1,t!}nowaki,
zl1mieśeił nader z:J.jmujący artykuł w ostatnim numerze "Przeglądu Biblijogt'uficznoArcheologicznego". Są.dzimy, że artykuŁ
ten, po jego ukończeniu, zwróci na siebie
uwagę naszej prasy, wywołując w niej różne pro i contra.
Pan M. zwialitują.c niedalekie zwycięztwo
polskiego malarstwa, utrzymuje, że w za-

Kalendarz Obywatelski

chcą·

przez

x. :B. "VV_
Luty.
Dn.ia. 21, roka 1530, koronacyj a
~u.ta.

godnie i w czasie właściwym spr~ętu, szczególniej pszenicy i )urzyn, ~pr~wlty~ że sł~
ma sprzą.tnięt:t lllepogodmp. l p6.zno. (~l~
biot'ąc już w rachubę zmniejszema Sl~ Jej
ilości), bardzo wiele z cZ!Jści ISwy.ch p,~
żywnych utraciła, i h) ta oko.hcznose,
że gospodarze przyzwycZl'liwszy Slę uwa.ŻfLĆ lubin za. niezbędny pl'odukt w przezimowaniu owiec, w roku bieżą.cym zebrawszy łubin zatruty, musz:} się bez niego obywać, przeznacz~'jf!,C slom~ z takowego .lln
podśeiolkę, a karmę lnbinow;1- za.stępu~ąc
czem innem. To też chociuż ilość OWIec
w okolicy naszej już to z przyc:z~n~ zatr~:
tego Jubinu, już to z niezdrowej ~eslenn.eJ.l
zimo~ej paszy, prawic o 1/3 część SIę zmnIeJszyła,- w wielu jednakże miejscach paszy
do przezimowaniu ich nie wystarcz'y'
.
Kartofle obrodziły się juko tako l te, ~l~:
którym ziemianom, gotowy grosz przymesc
by mogły,-lecz produkt ten spoczywa s~
bic w bardzo wielu miejscach w "moglłach", gdyż panowie gorzelnicy p08J?~owa
dzawszy z zagranicy kukurydzę, z m~J (lubo podobno wychodz~ na tern jak Zabło
cki na mydle) pędzą. wódkę, a produkt.u
wyprodukowanego na miejscu kupować me

Zygmunt!'.

Alt"]

PlJzenica, u nas, porosła, przy cenie od
rubli 7 do rubli 7 kopiejek 50 za korzec, jaka eię 'W okolicy naszej pra.ktykuje,
także bardzo korzystnym produktem dla
gorzelników być by powinna; a jednakże
wcale przez nich nie poszukiwana, jedynie

y

T

tylko przez żydków na mą.k<J lub krochmal
jel5t nabywaną.
Na zakończenie dodam, że pl'ltJszłość do
n:utępnych zbiorów nietylko nie różowo ale
na.dto z nżurowemi dachami i przedsta~
wiać nam się musi.

J:)

Z J

E

N~

5

Oczyszczanie br,zowych i mosiężnych przedmioW d. 16 (28) lutego, na komorze Somowi ce'
t6w, uikuteeznia si9 najpierw u8uni~ci.l1n plam weł na sprzedaż skonfiskowanych towaró,1' na .um~ n'
ni ..nym płatkiem umoczonym w occie, a potem wy- 1,500.
1I'1..dza sil2 przedmiot wyeieraniem millkką skórą. i ilillką tryplową, pod taką nazwą sprzedllwaną w handlu.

Dobra

Kłomnice

- Droga żelazna przez Saharę· Pułko,,"nik FlatPodpisuję się następ1lą szaradą:
ters, naczolnik wyprawy wyatAnej dla badani.. kiel'lm- w pow;ecie noworacloIDskim, gub. petr okoku oWIj droe;i, wróc1\nzy obecnie do Marsylii, olwiad- wskiej, przy tegoż nazwiska sta.cyi drogi
P;eTws:a ostatnią z liter, dn~ga pier ...szq za to:
cza, że zbuaowallie kolei możliwIIm jest n .. 200 kile- żelaznej Warsza wsko -vViedeńskiej po łożo
Trzecia, czwarta i piąta "stryj" \V zim~ i w lato,
metrów mniej wi!cej od EI-Goleah ku południowi, ne, sprzedane zoshtn~ w dL·odze dział owej
() którym mi~dzy ludem opowieść ta chodzi,
p ~(l 24~ szer. półn. 'Vyprawa znalazla dostateczną
Ze zim!! zawsze grzeje-latem za to chlodzi;
przez publiczną. licytacyj(J w SCłdzie Okr~
iloić wodr, nia potrzcbnją.c .bywać sifJ bez Iwieżej
Piąta, szósta i I'iódma nieraz po nnd <h'ogą;
gowym
w Petl'o/cowie, w dniu 4 kwietnia (23
Itlużej
nad
3
dni.
1'0
drodze
mllu'yła
jezioro
obfituTrzy ostatnie wspak wzi~te, literą być mogą:
jaee "" ryby i otoczone rośliunością. Gnlllt przeważ lnrJl'ca) 18810 godzinie tO-ej rano. Rozległo
Wszystko to napisnne obok siebie blizko
nie skład .. li~ z t!!'arde(o piaskowca, chociaż napotka- ści dóbr tych włók 43 w 3-oh jolwarkacTt,
Oznaczy, choć nie imię , liCZ moje nazwisko.
no po drodzlI pu na 80 kilometr6w Ilzeroki płonnllgo
A mo~e też i imię odgadnąć zechcllcic?
i bard. o t!!'ardego wapienia. Cala okolica przepełn io z których dwa od służebności wolne. Gl'unPierwsza osiatnią,-d1'uga piątą w alfabecie,
na jest w~żami i jaszczurkamij z daikich zwierzllt an tu dobrego ornego mórg 500, łąk mórg 235,
Tr- V ostatnie wprost wzięte, te się tak tłomaczą,
tylop jest mnóstwo. Tamarylzki ro.nll nadzwyczaj lasu w 1/3 części przeciętego mórg 356,
W łacinie i fr:mcuakim, że przeczenie znaczą.
bnj nie na Saharze i dochodzą niezwykłych rozmiarł!!'. pastwiska żyzne. Inwentarze zywe i martw~
Cena :loli kuchenuej nillalychanie jelt wylokltj .to kilogramó ... loli oceniaj I\- warl04ci", czterech niewolni- kompletne. Gotowe doc/tody r8. 2,000 rocz nie.
kó.... Ponii\'raż niewolnik kontuj. prllieci~tni. 900 Licytacyja od Bumy rB. 63,000. Warunki naNOTATKI POPULARNO·NAUKOWE
franków, cena wille funta loli na nauij, monel9 wyno- bycia udogodnione. Sprzedaż działowIł popraktyczne.
li okolo 5 rl. Mi9dzy Tllaregami Plllkownik znalazł piera adwoka.t przysięgły Bodłlu!lfa~kf. Ul Pewiele uprujmościj nie Wlłtpi .... iło o możli"'''Ici wykotrokowu zamieszkały, u którego chęć kupna.
nania projek'u.
- Mąka żoł\ldziowa jako pasza dla kUl'. Nie bmający, bliżej poinformować li~ mogło
iiemu .leet wiadoBlem, te żol~dź awyezajna, r:ebraua
(3-2)
w juieni, a5uszonlt w piecu, a naet~pni. zmielona, doItarna kurom wybornej pany, wy ... ierająclj wpływ
.Jla zwi~kszenie sit; ilości jaj nieaionyeh.
Ostrzeżenie•
W tym celu dodaje się do .wyklej pany mai, ilolć
m~ki żoł~dzio1l'ej i lIadaje wszy.tko w letllim lianie.
N~lepiej wyYobić II mąki tol~d3io ...ej w ciepłej woDnia 2~ stycznia (4 lutego) 1881 1'., zgllbiony Zl)~
«zie ciasto, uformować małe boeheneczki, wielkości
staJ Sola Weksel, wydany Józefowi i Teodorze Gibeas
dłoni i takowe usulZyć. Pr2y użyciu rozmi~kcza li~
- W d. 9 (21) lutego w ul'Zlldzie gllb. petroko. przez pana Joskll Szpilfogla, z miejscem 'lIalllielZka~
l/U czvść takiego bocheneuka w cieplej wod,.ie i do- wskim, na dzierżaw\) l'obót przy konserwacyi w r. 1881,
_aji do zwyklej paszy, przeznaczonej dl. d!l'1lUaltu i2, 83 traktów I rzędu w obr9bie PO\Y. petrokow.kie- nia. we ,,.si Wola Krysatoporska, i płatny dnia l-,~
lipca 18151 r. na sumIJ J.·S. 1,200. Łaskawego zna~
kur.
go i laskiego.
lazcę uprasza sili o zwrot takowego do miesz kania .Gi.
- Wyniszczanie robaków w doniczkach kwiatowych
- W d. ~G mar. (7 kwiet.), IV sali posiedzeń wy- bessa, w domu Skibińskiego, na ulicy Pocztowej, a
W blU'dzo prosty sposób uskuteoznia li~ to rozpulzcze- działu cywil. Sądu Okl'ęgowe:;o petrokowskiego, na zarazem ostrzega sill każdego, aby rzecz onego Solani.m paru garści zwykłego wnpnft. w ,,.odzie, i wsta- sprzedaż fabrycznej oiady InolVlodz w powiecie raw- Wekslu nie nabywał, gdyż porobione zost My stO$OWnł
wioniem doniczllk z kwiatami w roztwór ten w jakiem likim.
ostraeżenia.
n"c~yniu aż po same kra\v9dzie, poczem 'lVlzystkie ro-- W d. 24, lut. (8 mar.), w magistracie m. Ła
Józef i Teodora Gibess.
baki po'''ychodzą na wierzch i mogą być pozbie- dzi, nl'. sprzedaż drzewa powalonego przez bnrzę i u- (3-2)
Eaue.
schłego na pniu w łódzkich lasach miejskich.
- W d. 2, 3. 4" 5, G, 9, 11 i 12 marca, w ma- Środek na oparzenie. Nft. jedną Iyżeczkll dobre'o. tęgiego octu, bierze lię 12 łyżeczek wody i 'v tem gistracie m. Zgierza, na sprzedaż drzewa z por9b miejrozpuszcza się zwyczajną kredę :d do g~.tości śmietll skich, ocenionego na .80G rs. 4G k.
tV d. 93 lm. (7 mn.r.), w kancelaryi urzędu leśne
ny. Masa zaczyna szumieć, tedy pę(lzelkiem lub piórkiem smaruje się oparzoue części. W jednej chwili go we wsi Golon6g w pow. będzińskim, na sprzedaż
drzewa pown.lonego przez burz~.
}>ól uslnje. Obwinl\ć następnie watą.
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Licytacyj c W !ubernii Petl'1ltowsklej,

,y

OG-ŁOS

z E

łAf\N\Af\AA?G4\tAAf1...~AAAI

I przy 2;iO~01~o~~kO~s~?~~r_ ~s~ i
IC
ICI:

Fabrykę P~~cÓ.;ą do maszyn $
i

Sldad przyborów maszynowych

a mianowicie: Pasy skól'zane pojedyncze, podwójne i maszynowe
" , we 'Wszelkich 1Iżywanych rozmiarach, Pasy paJ.·ciane, surowe i
,
smolone, I.iny drutowe, Skóry na pasy, klapy i manszety, Tl'oki
<lo wiązania i szycia, Śl'uby i łączniki wszelkich systematów,
Olulkunki talko'we, gumowe i asbestowc, SmaJ.'owniki,
'l\' odoskazy wszelkich rozmiarów,
ęże parciane, węże gumowe, ssące i tloczqce, Płyty gumowe i asbestowe, Pierścienie,
.., Sznury i opakunki gumowe etc. etc. Po cenach stałych i
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umial'kowąllych.
Łaskawe zlecenia zWI'otnie się wykonjwują·

(4-4)

er
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El'ywańska

8.

"'" S.Petersburgu
(no MoiiId; ~~ .n;OMa 141map. 5)

na

w

{łow
Wiadl)mość

sięgłego

Częstochowie.

u

Adwokata przy-

Giegużyńskiego,

w

j

Wakuje

I:D
I
:I»

:D

i Wozów

ADWOKAT

MarcelIi Drogomir

DOBRONOKI,

przedtem Urzędnik b. K. R. S. W., de~
legat prawny Tow. Kred. Ziem. i S~d~ia
gminny Z wybor6w, załatwJ.~
wszelkie interesy są.dowe, admlministacyjne, włościańskie, ro~wodowe,
łatwa 110sada kontrolera przy tar- handlowe, przemysłowe i t. p., we
taku p:tL'owym na tantjemę, naj- wszystkich instytucyjach . w
St-Petersblll'gu, Moskwie i innych mla~
wł::tściwsza dla emerytp.. nieżona'
stach Cesarstwa.
(100- 8)
tego. Konieczną, jest rekomencla~

cyja znanej osoby i kaucyj a zło
do depozytuwłaściciela dóbr
Kociołki, przy stacyi vVadlew,
u którego bliższa wiadomość.
(3 -1)
żona

----------------1
Pragnący'

Mieszkanie
suche i cieple złożone, z 4-ch pokoi, kuchni drwalki i piwnicy, wprost domu p.
Spah1l3, jest do wynajęcia zaraz na
bardzo Pl'Zystllpnych warunk!l.ch. \Viado~
moŚĆ w rcdakcyi.
(3-3)

pobierać lekcyje języka, bisto- . Lekcy je Jęz~ka fra~c~skiego

~e- I ~onwer~acYI udZIela par~zaJllll Jl~ go.
chą, się ~głosić, po bliższą pod tym wzglę- dzmy. WI~dom?ść w kSlęg ar 1:ł 1 F.
dem informacyję, do Redakcyi , "Ty- .Tędl·zeJewlcza w Pen·okowle.
godnia".
(2-2)

ryi i ,literatury polSkiej,

w SzydłoWCugub.Hadoms]ra.

·lco'W!
Dła Rodz

zostają.ca pOll techniczncm kierownictwem uzdolniouego specyjalisty, zamateryjału,

waliliw murowany
przy ulicy Kaliskiej (Petersburgskiej) w
Petrokowic, jest do sprzedania pod dogodnymi warunkami. Inna zaś nieruchomość tutejsza jest do zamiany

domu 'Vyżnikiewieza, wprost hotelu Litewskiego.
(3-1)
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AdministJ.·acyja w",\'arszawie,
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~
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I
I Fabryka Bryczek

I

Specyjalista-Agronom z kaucyją, posiadajl!cy odpowiednie świade~

ctwa, poszukuje od świlltego Jana miejsca rządcy d6br. Bliższa wiadomość u.
Osoba obeznana dokładnie z meto- W-go Ossowskiego w księgarni W-go Pa·
I'ÓW, w6zki galicyjskie, krakowskie,
najtyczanki,
buc
dą poglądową i specyjalnie w tym ccwicza.
(6-1i)
i t. d. Ceny stałe umiarkowane; ilustrowane cenniki na ;:., kierunku wykształcona, podejmuje
żądanie beZ})łatn. ie. Fabryka wykonywa reparacyj e narzęJzi :Olni
J
- . się rozwijania umysłów i na- przy ulicy odeskiej, na folwarku Toczych. Główna agentura u }I. Edwarda Kempnera w Warnczania bez książki małych dziemieczyzna, otlVorzyłem S~ład
szawie. Trębacka Nr. 9.
ci, od lat 4 do 7, na zasadzie wyżej Drzewa opałowego sązn1o
wspomnionej metody.
wego, po nader przystllpnej cenie, z
Szczepanowski i S·ka.
Wiadomość bliższa w Redakcyi "Ty- odstawą, na każde żądanie. Za l'zetell1Y
Kodn1a" do godziny 2 do ł po pOlu- 1I'ymi~·. sążni i dobroć drzewa. porQcZ«.
U"
"V"V"V
~
dniu.
właśelclel,
S. Karli.skl.
(lt i Er. 196)
(12-5)

Ie
Ie

opatrzona w znnczne zapasy suchego, doborowego

wyrabia

wozy rozmaitego gatunku, gospodarskie, węglarki, piwowarskie, platformy i t. p., bl'yczki wszelkiego rodzaju, na resorach i bez reso-

węgierskie,

J,

pająki,

--

v.v.v..'\I
."""""uuu",,~
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E

ORYGINALNE MASZYNY DO SZYCIA SINGERA

er
er
er
CI:
c
er
er
c
CI!

Og6lny popyt na prawdziwe maszyny Singera, przewyższył w roku 1879 znowu za.potrzebowanie maszyn, któregokolwiek
roku z ostatnich lat 25, od kt~rego to czasu, zaszczytnie renomowane maszyny te znujdujq. si ę w rl}kach Publiezno8ci.
HOl\:ł:PA:NIJA.

SINGER MANUF.A.CTUR..ING
sprzedała

w ostatnim roku

431,167 Maszyn do szycia
przeszło

ezyli

1,400 Ill8szyn dziennie
każdego

C

er
er

Y

. Ogromny ten odbyt, i
oryginalnych maszyn Singera;

ści

CI:

dnia

1'01: oczego

w roku.

ciągły wzrost spr7.edaży, jak llajwymowniej świadczą. o dobroci i
są ope bowiem wobec dzisiejszych cen, najtańszemi maszynami do

wzięto

powszechnej
szycia.

Nowe podstawy Singera, urzędownie zabezpieczone od

er:

Ier:

pod~abiania.

er do pew nrgoZwraC!1m
na podstawy maszynowe, wynalezione przez Singera Manufacturing Comp.,
wprowa 1zone, z któremi
oryginalne familijne maszyny Singera bywajq. doer st:UCZ:l ne, ('7am do handluone,tutejszego
I3kutkiem znaczllych
biegiem,
prócz tego zaopatrzone w rolki, za poer
których
przez
z
przesuwane z jednego miejsca na drugie i
znacznie
er wszystkie irgo rodzaju }1vd,ta"Wy m!1l3zyno,,"e powodu
eleganckiego
i cichego chodu, tak,
oryer zginalne mal'zyny do ,z ycja Singera, prócz jnnych swych zalet, bez zaprzeczenia maszynami jak .naj ciszej chodzl!cemi,
~zczeg6lniejEzą uwagę

już

odtąd
ulepszeń, lżejszym
łatwością
z
trwałości,
c

Od7n llCZl1.ią się
mopą być

mocą

'C
CI!

er
er
er
c

k~żdą damę

są.

przewyższajQ-

\Tykończenia

że

są.

pośl'ód jstniej~cych.

Poniewaź oJ'yginaJue maszyny do szy('jn, Singera w sk1.1tek swej Wielkiej wziętości wszędzie są
podrabi aue i p()drobieJłia te baJ'dzo zł('go gatunku, celeJU łatwiejszej sprzedaży z nadużyciem naz,!iska
Sing('r, "]lrz('(!a":lJl(' by"nją, )JJzeto JI)JJal!>znm z'łn'a('ać sz('zególuą u"a;,ę na to. że oJ'y~inalne maszyny do !li 7J<,ia SJJJł!('ra w tJm tJlko J'azie są prawdziwe, jeżeli zaopatl'zone Sil w fiJ'JUę "The Singej' MaJlofacturing Comp."
I

G. NEIDLINGER Petrokow
,

li:

et:

Ekateryńska

Nr. 57.

------~Q>~~O>-------

er go,

Celem uprzystępnienia kazdemu nabycia tej doskonalej maszyny, tak dla użytku domowego jak i rzemieślnicze
odda.ją się takowe na trg( dniowe l'o"pJaty po rs. 1, a stare i nicodpowiadają.ce celowi maszyny wszystkich systemów,
przyj n u il) się ~ z:Jplucie. -- ZupeJna gwar:mcyja; nauka bezpłatna.
(6-1)
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~W~

na Ilad('hodzą(';~ porę ma znszczytI)o]ecić:
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Illlpi l 'illllOChooy ~<ld{a

~W~

do orki,
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USZYŃSKIEGO

A.

Cichowskiego, ~~
Chl~·tolta, .. GI:igIl6~S!,ic, l#'

" d" liP!'''.''!
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h.
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ZAHLAD
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rych chirurgicznych

)

lecznicży prywatny dla cho- ł

<:

~~~ Narzędzi Rolniczych i Nasion ~;~ ł

r.. ~

j

Dr. CHWATA

~
... ~

~~..,,-

~:'~

tudzież

r...
lW'l
[~...,

(R. i Fr. 736)

.

w Marysmku

(6 -1)

~"""'!.I~"'~
l"Wii"~~~
~
BRACIA
..,

..., A

dające się'" II-u pokojów, położone pod ~1'."':
samym lasem sosnowym, w blizkości l'zeki Warty, do wyuajęcia W cało- lłI

r~~ ści ~nb ezę~ciall1i?po

lWj sięczme, za kazdy pokoJ,
Pr'7)jntllje tn\;że znmcl\vi"uin ua. Grabie ItoJllle Ameryb'ldź knchnię'
~W~ kal.loki ... , mOl? Jioshll'ld i ZJliwial'ki różnych systemów, r~...,'
\\edle l)('zenia 7nUla" i:tjacych.
(H. i :Fr. 63i)
(4-1)
nadto
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Jlmj~(·a.

Z!.

życzył

wł.aścicic~1

,",oba.
lu,tellt
I{toby sobie
z I;'p.
ukon(,·z(,Il,HI.. 1I1!!!itytUt n, h ."d~lnć Z:ll za~ . domu ~ZlmVlek?"1 dob~'eJ
odZl
n
l
P',,7.uk lle IC:"')'J 1.1 n !r
. )". Oplltl~. IUClze bhz-zą wlłldom~śc. pOWZIąĆ
. Crall('uzku'go l. J'nskle~ \V k.lęgal'llI IV-go F. JędrzeJewlcza.
go Ję.. ~kuw .. '1'11:', 1~ln~):~I.,: ~1I>zc .r~zl
pl'Z) 8])0":1 bI.l.t dZlt t! d ]JI;Jest do sprzedania
szych ']'flal' ~lllllla.zJJ(IIUI·ć'O
Fl'au('uzko -Allgiclska
bltższn· IDOI'IllIWYI('
proSI zgllszn
SIę
l> " ' , 'zL'lecki('go (Ulie-I
do ll "':,u ,,"_
" g. "" J . ..
. .
5zknme wsknze scruz).
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\Vindomość w Rednkcyi.

Metoda Ollendorffa.
Redaktor i wydawca

.D.oaBo~eHo
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l etEue~ ffifeSlt\ałue
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R 'I' P t
h Warzywnyc h .I
NaSiona os In as ewnyc,
Kwiatowych.

)

w Warszawic, nUm.. Leszno Nr. 18.
Porada lekm'ska i pomoc chirurgiczna dla chorych przychodz'lcycb, codziennie rano od S do 10 i po polUl1niu oc1 4 do 6.
O wanmknch dla pacyjent6w chc,!cyck pozostać na kuracyi w Zakładzie, dowied:lieć się można w wyżej oznaczonych godzinach.

~w~ ""."l! >y'l~rll"\\ .. "'\;" l": lll·('"ilz~l, Ekerta, RClda, Ro- ~W'~I
~
l~ bllhll'da, Znnlllt'J'J1HllI:ł I l. d.
l# przy stacyi drogi żelaznej Poraj, skła- ~

r. . ~

:sa
:sa

rs. 10

założyć

~

..

TECHNICY LEŚNI
W Oabro ... je pod Lipnem

mi~- §Po~eeail!:

przedpokÓJ,

poszuki-vvaną jest

osoba

ti.

&WPERKOWSCY 11'1
v

'ł'
~
~

..

sw6j skład N!lsion i NarzędZl lesuych. PlantacYJ e szk6łek le. śnych i parkowych.
11"1
•. '
•
•
~
CennikI. na ządallle
~
Cranco.

I~",.~~?i.5~~"W~
(R.
Fr. 712)
·(3-1)
i

tymże

kt6raby zechciala
w
doSklep towal'ów spożyw..
Do dzisIe' szeO'o nume('zych i łokciowy<,b nader po- i)~
•
d ł
~. '"
.k
trzebny ludnej a zb t odlcO'J~j od miasta
. .
lU.
O. ącza SIę. Ul ,USZ
okolicy. Pożądanl!: )c~t od tejże osoby 23-Cl pOWIeŚCI
Z
angleJsk~eg9
znnjomość sztuki kucbm'skiej, aby mo- przez Currer-Bell p. t. l1Jamna"
gia stołować liczuych stolownik6w.
W przekładzie Emilii Dobl'zańw·la d ~mo śćbl"lzsza u Z a'Y lat
. l owcy Sklej
.• .
stacyl w ~Iyszkowle.
OlU

Mirosław

(2 -1 )

Dobrzauski.

----------------------------.--------------W drukarni F, Bełcha.towskiego vr PcU'okowio .

