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petitu lub za jego miejsce.
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wiersz.
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Cena ogłoszeń zagranicznych po
10 kop. od wier8za.
Prenumeralę przyjmują w Pelrokowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie. w Czeslochowie "Nowa księgarnia"-prócz tego.
•
w Częstochowie W. Zieliński
I w Łasku
W. Grass.
\\' Będzinie
" Janiszewski Stan.
w Łodzi
" Janiszewski Leopold
w Brzezinach
" Krzemieniewski Ju!.1 w Hadomsku "Ruszkowski Erazm.
w D'lbrowie
" Tomaszewski J.
w Rawie
" Szewlodziński.
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Nakładem Redakcyi "Przeglądu Tygodniowego"
w Warszawie wyszły

De facto wydawanie rzeczonych wiadomo-

skarbowym ustalo już od kilku miesięcy, t. j. odtą.d, ouką.d ministeryjum
Iskarbu poleciło tymże wstrzymać gromaFI'. Co))Pcego. "przel~ladzle
dzenie takowych - o czem we właści wym
Fel. Mlerze)ewsklego
"', '
cena kop. 60 z przesyłką k~p. 70, dla prenl1merato- czaSIe donoBlhsmy.
' '.'
,
.
.
rów "Przeglądu" cena l,op. 40, z przesyłką kop. 50.
da"'niej
Nowele te ~tallO"ią G-ty tum ogólnego Zbioru Ro- J[lo~~ dobr zagrozonych IlCytacYJI}
mausów i Po,,-i eści, wychodzącego przy "Przeglądzie". za zaległoscl Towarzystwu Kl'edytowemu w
SOGzołowskiB[O
naszej gubernii dochodzi cyfry 50.
lt'iuogl'on:l Ba(łeńs~i2e. ~~
w ~etro1;:owlc
~
- :llo:::legle (Iobra. Kaszewice polożoUJ Plac EkaŁeryński (Nowy Rynek Maślany),
Badeńskie
ne w powiecie piotrkowskim nabył w tych
<lom po Koczorow5kicb.
Z
,.,.~
1/J. dniach niejaki Franciszek Falle z \Vrocta--'
Poleca:
c:::: Oliwy Nicejskie
li; U 1\ A C'1 J 'JI Et
~. wia, za rB. 150,000. Sama oplata od szai
])I'OlHlllckie.
~
et:
lIadchoclza
codziennie
świeże
do
handln
win
C
cunku wynio31a 1'8. 6000; stempla zaplacoOlilwy
tlo
luaszy})
i
do
palenia_
:::;)
s
i towarów; kolonijalnych
tol· no 1'8.415, a na rzecz kasy miejskiej 1'8. 300.
Ocet Eli:stł'akt i csencyję octową·
'::I
ł l~al'by i Lakiery.
~
r - X"oncct't. W przyszły wtorek, tj.
c:r ~lasy do I)odłó~._
:;;l
.
:z: J'ł'oszełi: IJel'ski l (łalmac)u.
~ (O_-_2-;;)~_ _ _ _ w "Petrokowie." ~ 00 b. m., ma się odbyć w naSZCln mie~~. .
~~
LLJ Pl'oszek ka.ienny.
~~
"T jllOgl'OJ1~' BadcJlsliie.
6'"Y:,bir' SCle koncert znanego skrzypka p. G.
;;z: Pal>iel' ua lunchy.
Friemana, ze współudziałem forte:->ianisty
'l'l'ucizna,
na SZCZUł'Y i JUyszy.
- I l'roszeli: do czyszczenia metali.
p. E. Pankiewicza.
t
c:z: Pal)ier do owią,zywania l,omfitur.
cc:: "'o(lę koloI1i'I.. ą wybol·ow;"!.
- ZtlJ uba. Z łożono w naszej red,t kcyi
LLJ Perl'limy augielskie i frnncuzkie nIL łuty. lisy, jellwubicllI kryte, zupełuie świeże, do sprzeksi.ą.żeczkę konotatkową, należącą, jak modanin
za
przyst
ępną
cenQ.
'ViadomlJM
li
"'Y-ej
Bo:z: lil'ocluoale
i CaJ'b~d.
,
huszewicz, w dOIJll1 ~Y. Kamoekiego, aleja Aleksan- żna domyślać się z tl'eś<li notatek, do któdryjska.
(3-3)
regoś z zienlian' Ponieważ dla poszkodu'
:E
l
wanego może mleć ona dużą. wartość, !wze>- liopeJ'was żchlZa.
to zachowaliśmy ją do czasu zgłoszenia się
C
n. nas lnu'bolowJ' surowy i czysty.
\rłaściciela do naszego biura.
<::) Cblol'ek i pl'oszek li::l!·bolowy.
"' łaściciclka faln'yki kwiatów w mJc~cJe
Xadmanganhl-n llotazu_
- Dn'ili 1§ b. 'ln. zmarł ś. p. Ed.
r.Petrokowic" przy ulicy Pocztowej, w domu W. GieCeny nizlde.-Towar wyborowy. gnżyńskiego, za"patl'zyła się w świeie mod. ele munu Jałowiecki, członek tutejszego sądu
~
;Wij
i kwiaty na ziInowy sezon, a także przyj- okręgowe!!o. Jalowiecki po skończeniu unimuje pióra, clo farby i fryzowania.
(3 -1 )
(7-7)
wersytetu w Petersburgu w r. 1851, wstą
pił do sądownictwa i był początkowo nauczycielem pmwa w wyższych klasach w
gimnazyjum w Radomiu, następnie przeniesiony został na służbę do Warszawy, gdzie
zajmują.c różne posady sądowe, z chwilą,
organizacyi sądowej był sęllzią. apelacyjnym Królestwa.
Zwłoki zmarłego przewiezione zostały do
Warszawy i we śl'odę pochowane na cmentarzu Powązkowskim.
P'ł'zypO'l'l~inamy .łzanowny'ł'lł pre- wimy tu nawet o naszych parowych, wy- P. Józef Tek.łel utworzył donumeratorom, ze czat; o(lnowić obrażenia nie mamy o rozwoju i potędze
tego przemysłu na zachodzie.
borOWI} trupę dramatyczną., z którą zjechał
prenu'flłeratę·
Gdy u nas miele się tylko n:t. bieżącą, (lo Częstochowy i rozpoczął tam widowiska
naj pilniejszą potrzebę konsumcyi, t.am ol- komedyją Rosnera, p. t. Żona bliźmego.
hi
brzymie przygotowują. się zapasy mąki, db W towarzystwie jego znajduje się około
własnych krajów i na eksport do kolonij czterdziestu osób, a pomiędzy niemi najleWiadomości Bieżące.
pourównikowych, oraz do hain podbiegu- psze siły prowincyjonalne. Pan T., o ile
nQwych-bo ani w jednych, ani w drugich wiemy, z:1mierza w połowie października
JE(tndel ebożo 'wy zagranicą oży pszenicy nic zbierają. Mąka jest tam przed- zjechać do PiotL·kowa. Jestto iatotnie CZ2S
wił się znacznie w przeszłym ty~odniu, a
miotem wielkiego handlu, jak u nas zboże naj właści wszy u nas dla teatru; w karnaceny się podniosły. Dwie zdaje się przyczy- w s wym stanie Buro .vym. 'Więc gdy za
wale bowiem nie mógłby liczyć pan T. na
ny złożyły się na ten upragniony przez kraj nadejściem owej kampanii młynarze tampowodzenie.
na!.'z skutek. Najpienv wyczerpanie się kie- tejsi się ruszą, ceny idą. w górę w catej
runku obniżkowego, a powtóre żmniejszenie Europie, a rolnicy się radują.. Taka ch wila
- Szkola rzemieślnicza w Ło
zapasów' amerykańskich kontrolowanych (Vi- obecnie właśnie nadeszła. Czy długo po- dzi została niedawno kosztem miasb oBibIe snpply). Te ostatnie w ci~gl1 osta- trwa? ..
twarta pt·zy ul. Nowy-Rynek. Klas w niej
tnich t.ygodni z 19,000,000 buszli, na
jest 4. We wszystkich klasach zaprowa18,000,000 zeszły, gdy w przeszłym roku
- JJ1Jrelwyja główna Tow. Kred. dzono przy piecach rury wentylacyjne dhL
o tym samym czasie 20,500,000 wynosiłyl Z-go poleciła w tych dniach dyrekcyj om szcze- odświeżania powiett'za podczas zimy; dl'zwi
Ka podniesienie się cen obecnie wpły gółowym wstrzymać wydawanie izbom skar- i okna sporzą.d7.0ne Slj. z materyj alu suchenąć również powinna ta okoliczność, że wła bowym danych, dotyczl}cych
klasyfikacyi go i pod względem trwałości, jako też zam.ś nie tm'az dopiero rozpocznie się wielka gruntów w dobrach sto"'arzyszonych,- co- ków i rygli, nie pozostawiają. nic dn życze
knmpanija młynarzy zachodnich. .My zna- fnęła więc pl'zez przez to samo poprzodnie nia. 'W szystkie pokoje klasowe wiune są.,
jąe tylko llasze miniaturowe młyny, a mó- swoje w tym
względzie rozporządzenie. Ruche i sprawiają wrażenie nttuet' miłe; ku-
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Srodki dezinfekcyjne:

3:

Aniela Schumann.

,

Oryginalne amerykańskie MASZYNY DO SZYCIA
S , NGERA nabyć można w KSIĘGARNI F. JĘDRZE
JEWICZA w "Petrokowie" na wypłaty PO RS. 1 TYGODNIOWO.

ści władzom

T

2
rytarze przestronne, wschody żelazne od
dołu do góry obszerne i opatrzone mocną
i trwałą. poręczą. Na całym budynku położono uach nowy, z blachy cynkowej, który na przybudowanej części budynku urzą.
dzony jest poziomo i zaopatrzony galel·yjką·

Y D Z I

E

z pewnych szczeę:6lnych objawów wyprowadzać często trafne wnioski, zima, tegol'oczoa ma być śnieżna i ostra. Tym razem,
do postawienia powyższej przepowiedni posłużył domorosłym meteorologom fakt, iż
w roku bieżąoym obrodziła nader nbficie
leszczyna, a grzybów był i jest ciągle brak
wielki. Istnieje nawet przysłowie, które
powiada: "Gdy leszczyna obrodzi, a {!t·zybów niema, będzie śniegu obfitość i ciężka
zima."

- Z Czę.doclwwy piszą. do "Kur.
Porannego," żo oktawa święia Nm'odzellia
Maiki Boskiej w roku obecnym sprowadziła
o wiele więcej pobożnego ludu, aniżeli w
roku zeszłym, gdyż na onczas zmniejszyła
się ilość corocznych pielgrzymów, wskutek
- H Uwięziona" - pod tym tytułem
wysilonego napływu na jubileusz r. 1882. wyszła świeżo z pod prasy komedyja w jeObecnie wraca zwykła ilość pątników, unym akcie Zofii MeHerowej, nakładem p.
których podobno w sam ~zień 8 września Paprockiego i S-ki.-Polecamy ją Ul'zą.dza
było około 100 tysięcy. Zywo i ludno by- jącym amtorskie teatl'y i przy tej sposolo w mieście, po alei snuły się gromauy bnośtli PI'zypominamy, że zbliżu. się najwła
ludu wiejskiego w rozmaitych kostyjurnach.! ściwszy czas na. amatol'skie przedsta wienia.
Białe szaty krakowskie dziwnie odbijały 0.
bok modrych sukien mazowieckich, a wśród
- JVa, 1naPlf.1!0f!~ądo~ą Królestwa.
nich wyróżniaty się dziwaczne dla naszego Pol8kIq~o p.
OJCIC~lCJ l'łozył p:'zedptatę
oka llbiory szlązaczek, pl'zypominaj~ce strój, w kwoclC rs. D p. J?zef Bło~()wsk1 .z Czę
będący w XVII wieku w modzie u ludu st.ochowy.-PrzypoIl~Jłlamy, ze przYJmowasłowiańszczyzny zachodniej.
me przedpłat~ wkrotce zan:y~amy, pocze~
cena rzeczonej mapy podUleSIOną. zostame
Ntt powod~ian. Bawiq.ca przez pe- z rs. 10 na rs. 15.
wien czas w Łasku trupa artystów drama- -'Pypad"'i 'U' gubernii.
tycznych pod dyl·ekcyją, p. Stobińskief!o
Od d. 27 sierpnia uo 10 września było
przedstawiła 11 komedyj, Połowę dochodu
pożarów: z podpalenia przez 10; nieostroż
z ostatniego przedstawienia, złożonego z
ność 2; ze dego urządzenia kominów 3.
trzech sztuczek ("Przystugi" z ft'ancuzkicV\' ypadków nagtej śmi(!rci 6; z~wałcenie 1;
go, "Nikt mni/) nie zna" i Nocleg w Apezabójstwa 2; samobójstwo 1; świętokradztwa
ll
ninach Fredry) przeznaczył pan Stobiilski
2. (kradzieże w kościołach).
na rzel:z dotkniętych powodzią po wiślano
Ogólny dochód z owego przedstawienia,
ze sprzedaży biletów wyniósł rs. 71; po od- W SI)J'uwie cholery. "i\Iedycyna" w 0trąceniu wydatków w kwocie 1'S. 21, pozo- sta.tnim lIumerze zalnicszcza kilka bardzo trafnych
sblo rs. 50, .z których ~5 złożył IV naszej uwag z powodu szerzącej siQ obecnie w zastr:lszają
cy sposób cholery, szczególniej we ·Włoszech,
redakcyi p. Kijeński z Łasku. Tym spo,Yzrost epidemii we ·Włoszech budzi6 powinien najsobem z poprzednio złożonemi posiadamy żywsze obawy. Mnóstwo miejscowości jest tam do1·S. 52 kop. 65.
Ponieważ sum~ tę za Ilni tkniętych epidcmiją, II liczby zachorowań podawane
kilka wysyłamy do wal'szawskiego komite- nam przez pisma są baruzo poważne i tak: w Neapolu liczącym 418,000 ludności (nieco więcej niż
tu - prosimy przeto naszych czyteln-ików, ,Varsz3w3) 30 sierpni3 zachorowało 120 osób, a uktórzy by radzi na ten cel złożyć jaką, ofiarę, marło 74, dnia 2 września zachorowalo 122, nmarło
aby z takową zechcieli w tym tygodniu do 69, dnia 3 września zacllorowało 356 umarlo 113.
Liczby te są bardzo wymowne a zestawione z
nas pospieszyć.

'Y

włoskich nic pomamy tam do czynienia. ze srogą
epidemiją, która IV pelnym bQdąc biegu, w olJec bardzo smutnych stosunków sallitarnych przyjść może
do IJlZerażających rozmiarów.
Nietylko Wlochy, ale i IIi~zpanija, ]Jrzedstawia nam
pod tym względem smutną przyszlo';~, Po wst~pie
tym, autol' artykułn stawia IV końca nastQpująCll PYtauie: "Wi<,:c jakiż jest środek zapobiegawczy przeciwko tej strasznej epidemij? Czystość czystość i Jeszcze ra:: czystość. Dost:trczmy mie~zkailcom obfitość
wody do sl'łókiwanill, postarajmy się o obszerne, czyste, niewilgotne mieszkania dla. naszych robotników

liczbami w ;nnych

-

" lJ7arszawsl.:ij Dniewnil.:'

donosi, iż ministel· finansów zezwolił na
wprowauzenie w filii banku państwa w Tomaszowie, dyskonta, która to operacyja zostanie w rzeczonej instytucyi rozpoczętą
niezwłocznie po powrocie z Petersburga
zarzą,dzającego filiją p. .T m:j ewa.

WedJug przepowiedni
którzy,

żyją,c

blizko z

naturą,

w}ościan,
się

nauczyli
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XIX.
UEypia1. .. Co mówię-usnął już, syt wl:tsn~j pracy i chwały. Po krótkiem, trudnem przebudzeniu-znów zapadł w letarg
znieczulenia, z którerro rozbudzić na dobre

nic go nigdy nic m~że. Choć się ocknie
cóż z tego, gdy czynią. go
czasami bezwładnym własne jego niektóre Ozlonki,
Ta
niesforne, acz niby nader O'orli we.
to zbytnia gorliwość o własti~ j(t pojedynczych je~o części, nic daje przyjść uo zdrowia całości.
Usnął więc! .. A zbudzą go chyba znowu
trwożne wieści-nic j uż z Neapolu i Tryjestu,
ale z Będzilla i Częstochowy; wątpię je~
unak, czy krzyk jego wówczas zda się już
na co i, czy zdąży 011 stawić skuteczne rogatki przed ... "tą brzydką chorobą" - jak
mówią żydzi. A może ... a może i wówczas
jp.szcze myśleć on będzie, więcej o czystości
powietrza na "Witowie i Belzatce, niż I)
własnej gangrenie w łonie Towarzystwa
Lekarskiego, Bełchatowskiego, Strzeleckiego,
G li wicz!l, Szafnickiego, Wienera, Itnera i
innych.
~
Więc-requiescat in pnce!... nie poruszajmy dezinfekcyjnych środków, jak i prasa
wal'szawska zrobiłaby lepiej, gdyby nie poruszała poeudo-historyjozofioznych wywodów

hwalają wątpić,

iż

mi('~scowościach

~

N.
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i wY1'obników, utrzymujmy w porządku i czystości
ustępy i rynsztol:i, zamiatajmy C2.~sto schody i sienie,
skasujmy wszystkie kalIIż.... A możemy by6 wtenczas pewni, iż cholera wielkich spustoszejl u n-'ls nie
sprawi. Przytem pamiQt.'\jmy o umoralnieniu naszego
Indu, wpaja.jmy w niego zamiłowanie do czysto~ci, 0chQdóstwa i nmiarkowania w jedzeniu i piciu, et cet.
Oto są środki, które chociaż po długiej i ciernistcj
drodze, pewnie do celu prowadzą.

Z pod Radomska.
d, 19

wrześuia,

R6żI/orodność pragnień.-Zbiory, Ex ,·e niedqjścia, do skutku ::;jazelu ziemian.-Nędza matery-

.ia/M i umyslowa.-Oiwiata.- W<iici i nauczyciele
wleJscy,-Parę przykład6w.-Oczekiwana 1'lIterwencyJa naczelnika powiatll.-Swtm cuique.-Co i Jakl:1'Zeba.-K.ęięgarnia.- Nasi goście. - Dobroczynność.- Podpalenie.- Pogr6żki.
Jesień piękna, urocza-szepczą. nasze dtiewice; deszczu, na rany Ukrzyżowaneg()~
wotają, gospodarze; niepłacić więcej nad 1
rubel za korzec kartofli i 4 rs. 80 kop. ZIL
żyto, !lo 61's. 50 kop. za pszenicę na gieł
dzie radomskowskiej t. j. na bunhofie tutejszej stacyi kolei żelaznej l - szwargocz~
kupcy hatatni; a nad tern wszystkiem góruje prośba nędzy do Boga: chleba tań
szegol chlebal Oto mniej wiQcej stan ch wili
obecnej w naszej okolicy.
Brak ueszczu nictylko że niekorzystnie
wptywa na niezebl'anQ- jeszcze resztę jarzyn w polu, ale poważne budzi obawy na
przyszłość, z powodu zasiewów ozimych.
Na teg-oroczne zbiory niema co narzekać,
choć nie są. one tak świetne, jakby się nl1
oko wydawało; paszy w majątkach, które
nie uderpiały przez wyle\'Vy wód, b ęuzie
dużo, słomy również, lecz omłoty dają, śre
dnie rezultaty: z kopy żyta Pl,zecięciowu
młócą kOI'zec i garncy 8; ilość tylko zebranych kóp może wynagrodzi mniejszy nnwet niż w roku zeszłym omłot; owsy i ję
czmiona dobre. kartofle również dobrze siC}
zapowiadają,; fedynie kapusty prawie prze~
padty, z powodu ogromnej liczby liszek,
a i buraki miejscami liche.
Z pmwdziwym żalem przeczytaliśmy w
J\~:38 "Tygounia" wiadomość, że zjazd obywateli w PiotI'kowie nie dojdzie do skutku;
otwiera się bowiem szczególniej u nas, że
się tak wyrażę, pole do popisów w ORZUkaństwie dla rozmaiteg-o rodzaju handbrzy.
\V Radomsku, w czasach obecnych, utworzył się kompletny spisek, prawem jeunakże nie wzbl'Olliony, do którego uależą, wszyscy prawie starozakonni i więksi potentaci,

pp. Suworina i Katkowa. Zwróćmy się raAjednak niejedno z tych zgrzybiałych prn.czej do t.ego, co pozytywniejsze jest i na na- gnień i snów naszych-kołaczących się mię8zym piotrkowskim horyzoncie bardziej mo- dzy nami jak duch Banka-mogłoby już być
żliwe, niż się to filozofom tutejszym śniło.
Ul'zeczywistnionem, niejedno żądanie nasze,
I tak. Co dzień pmwie, co wieczóI·, ni- ni~je.d~a prośba wysJu.cha.Ilą., o ile,. ~e teby dzieci bajkom piastunek, przysłuchujemy ra.zlll:Jsza Wlad~a zdfl;Je enę dokładmej rozusię, pod werendami naszych cukierni i po· mleć l u wzglęumać istotne potrzeby nuszeg(}
restauracyj ach (bo innych punktew zbor- gro~u...
.
.
.
nych nie posiadamy), opowiauaniom o życiu
OJcowie ..ml~sta l mech ~V1ęC wStąpI. W
i O'warze miast innych położonych hen tam was energIJ a l zapal naszej stt'aży oglllogdzieś daleko, za l~sami i górami. 'O'po: wej; niech.aj ~t.os ~l~j będzi? ~la was~ OW~
wiadają nam np. o jakimś Kaliszu, Kielcach, trąbką. ·czuJnoscI wsrol: snu l c~szy nocnej,
Płocku, nawet Częstochowie. jak się tam budz~cą .wa.s z m~rzen! do ktorych urzeludzie łąoz~, jak z sobą obcują" jak się o czywIstmem~ kO?leCZme z loża powst.ać
siebie troszczą, jak się obgaullją, mitujll, pf)t~'z~ba., <?' b~ Ja z~am ,~asze. m~rZelll:l.,:
?ienawid,zą, ściskają i ldócą _ zwyczajnie, chCIehb!s~lC ?os zrobiĆ ~ me :lm.le:;iC, ch.oc
Jak bubel Sluchojltc tych opowiadań, i my z,ap~'~lllaCIe ze. tylko "me. mo.z~Cle.; ch?le:
nabieramy żądzy zostania luuźmi: wię~ pla- h?~scI~ .napetlllć np, kasQ IstmeHceJ 5tra:q!
nujemy, że pójdziemy proRić o poparcie llIelstDl:Hceg~ towarzystwa do.bl·o~z.ynnośei,
przedstawion~o już dawniej projektu To- ale,:. !lte ,~acle potetllll odpowled!l,lej are~ly;
warzystwa Dobroczynności, Kasy zaliczko. chlllehbp?le ~łl)dnych nakarmi?,. n.agJ(~h
wo-wklado~~j, .o.ztltoże~ie choćby skromnej pl·zyo.dzJac, sann przy tern r~zerwac Się l, r?z:
ResUl'sy mieJskieJ; planUjemy zebrać I'V jedno ~ves?hć,słowem, hzątać Się, pt'acowac, zyc
wszystkie amatorskie sity muzykalne, aby l dzmłać....
.....
stworzyć coś, .w rouzaju towarzystwa muSzla~~et?e pl:agme?H1l ,Nie maCie SIę cz~go
zyczneg-o, gwoh estetycznym wymogom piotr. wstJ:dzl.~ .lch. l zal~lCrac; owszem-glosno
kowskiej cywilizacyi, gwoli wspólnej zabawie, pow.mn~"cl? SIę do mch przyzn::nvać .. Pożą
gawędzie, zjednoczeniu etc. etc.... Dobre te damo zyCIa łącznego l to warzyskwgo jednak chęci, romąll w piersiach naszych ~zecz. to c~ :valebna; tylko próżni~~t)yo, nudn.
pod wpływem opowiadań wieczornych, O'asna I ~gOlzm sltmaczy rodzą złe mysh l złe zai usypiają wkrótce, niby owa alecroryczn~ miary!...
postać komisyi sanitarnej.
'"
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nawet szewcy, krawcy, i każdy, kto ma.
tylko jaki zapasik gotówki. Wszyscy oni,
wziq,wszy się za ręce, wspólnie handlują rolncmi produktami, sami sobie naznaczając ceny, gdyż ceny warszawskie dla nich nie
egzystują.

Niejeden, choć ma uostawione na targ
zboże, wobec braku gotówki, mimowolnie
musi sprzedać, gdyż inaczej, musiałby od
tych samych niby to kupców zboża, a w
rzeczywistości prostych lichwiarzy, na wysokie procenty pożyczać. Doprawdy niezrozumiałem się wydaje, dlaczego w Ra··

TYDZIEN
szczerych chęciach jest \l' stanie przynieść
mu pożytek-nie każdy tylko przez obawę
narażenia się lub pesymistyczne za patrywanie, wiex:zy w dobre rezultaty swoich
usiłowań. ZądaIlly więc głębszego zajęcia
się ową. świętą sprawą od tych, którzy nie
zapomnieli jeszcze, że jak od wieków tak i 0becnie sprawa ta do nich należy i ich kierunku
wymaga i oczekuje. ~'{ pływ na gromadę,

jak zawsze tak i teraz, pomimowolnie jost
w ręku dworu; on najlepiej zna potrzeby
s\voich współbraci, wie co ich boli, co im dolega, oraz jak im pomódz. Interesa materydomsku, który jest punktem zbytu dla bar- jalne dworu i gromady są nierozłączne pradzo obszernej okolicy, położonym w dość wie w wielu wypadkach; pierwszy przeto
korzystr.em miejscu, w warunkach handlo~ jako .bdarzony większ<! inteligellcyją, powycb, nie znajdzie się nikt z polaków, ma- siadający większe środki, powinien głównie
jących zapas gotówki i, na zasadach uczci- zajmować się tą sprawą.-Postępując drogą.
wie handlowych, nie założy domu komieo- legalną daleko zajdziemy; prawda, że nie
'wego lub czegoś podobnego. Przy umie- odraz u i nie po różach, ale nawet Opatrzjętnem i uczciwem prowadzeniu interesu, ność ustanowiła ~zyściec.
Przy obecnym ustroju naszych domonapewno wkrótce dom ów pewnieby się
rozwinął i dobrze zarobił, gdyż każdy, za- wych spraw, najważniejszą przeszkodę w
miast jeździć do Częstochowy, Piotrkowa i szerzeniu oświaty, stanowil} ciągle i wszęGalicyi, chętnie, nie tracąc na częste po- dzie nieudolni i moralnie nędzni sami nadróże, wolałby coś ustąpić lla rzecz domu uczyciele wiejscy i uI'zędnicy gminni t. j.
komisowego.
Pozwolenie na otworzenie wójci i ich pisarze. Zdaniem mojem w więkpodobnego domu handlowego nietrudno szości wypadków, obecnie oni naj więcej przebyłoby uzyskać, a przyniósłby on i pod szkadzają szerzeniu się oświaty, choćby nawet
względem społecznym i materyjalnym wiel- takiej, jaką ustawa szkolna zaln'eśla, Dość
kie dobrodziejstwo. Ale pocieszaj my się przytoczyć fakty autentyczne. W jednej
myślą, "że jakoś to będzie" jak nasi przod- okolicznej wsi, gdzie jest do 150 uczących
kowie mówili; Opatrzność da nam drugi się, budynek szkolny wymagał Ill\tychmiarok podobny choć w części do obecnego, a stowej reparacyi. W łościanie długi ozas
może trzeci i czwarty, to pomału i czoła zwłóczyli; dzieci się nie uczyły, aż wrei:!zcie
gospodarzy wiejskich się J'ozmarszozą i za- przyniosła zasil'ek dobl'oczynna ręka w
jasnieją; tylko ... czy również zaświta blogi kształcie, nie daru, ale pożyczki, głównie
spokój i zniknie obawa o jutro na twarzach dla zwrócenia u wa~i naszych chłopków,'że
na oświatę grosza żałować nie potrzeba.
ubogich i nędzarzy-oto pytanie?
Nędzarzy u nas niema ktoś odpowie. Zasiłek ów wyniósł rubli 300. Szkoła staPrawda, ułomnych, schorowanych kalek, nęła i dzieCI się uczą.. Zobaczywszy to gorzucająeych się w oczy mniej; boć i miasto spodarze, wkrótce 300 rubli po sl2rzętach
mniejsze; ale szanowny oponencie, racz zebrali i oddali wójtowi dla zwrócenia ofiawej~ć uo pierwszego lepszego domku na l'odawcy; lecz p. wójt wraz z pisarzem u·
}>l'lwdmieściu Radomska,
wejdź do chat znali z~ stosowne pieniądze owe roztrwonić.
okolicznych \Viosek, zajdź do egzystujących Takiż to przykład spełniania obowiązków
tu fabryk, pol'vzmawiaj z tymi, o wynędz przez p. wójta? Jegomość ten niewiele dbał i
niałych twarzach rolnikami i robotnikami i o to, że te rs. 300 miały być znów ofiarozapytaj się, co ich boli; zajdź choćby wre- wane na reparacyję innej szkoły w gminie.
szcie do są.dów, a przekanusz się ilu z nich Zwrotu tych pieniędzy zaledwie przy zajest prawdziwymi nędzarzami, jak oni są u- mianowaniu nowego naczelnika powiatu i
bodzy, jakie płacq, procenty i jak s:} oszu- energicznej a uczci wej jego działalaości moki wani ... Przypatrz się zresztą ich twarzom żna się spodziewać.
obrzękłym od pijaństwa, lub spytaj
się
A teraz drugi przykład. Nauczycielką.
księży-jeżeli oni się tern interesują- jaka w jednej z sąsiednich szkółek została młojest moralność w okolicy, lub lepiej jeszcze da, może nazbyt młoda jak na nauczyciel,
chcąc się o tern przekonać, w nocy, wra- kę, panienka, szczerze pl'a~nąca pracować.
cająo z przybytku Gambrynusa, racz się Aż oto jednego razu została napastowaną
przespacerować za miasto, w okolicę, a uj- podczas wykładu wobec zebL'anych uczniów
rzawszy ogromną łunę pożaru, zapytaj z przez władzę gminną, pod pozorem niby
czego powstał ogień - "z pvdpalenia" od· złego uczenia dzieci, czego w żaden sposób ani niepiśmienny wójt ani jego po mopowiedzą. ci ...
Smutno doprawdy podobne pisać rzeczy, onik przy swojej inteligencyi ocenić nie
ale rzeczywistość jest nieubłaganą. Jaka byli zdolni. Powodem napaści było to, iż
zaś tego przyczyna?-Brak oświaty u ludu radzi byli pozbyć się kobiety,-poręczniejA co robi inteligencyj a? uchylmy zasłonę. szym bowiem dla p. wójta był mężczyzna
Patrzę rok drugi w tutejszej okolicy i Pl'ÓCZ idący ręka w rękę z nim w systematycznem,
usiłowall pojedyńczych paru zacnych jedno- że się tak wyrażę, okradaniu, nietylko funstek, pracują.cych wytrwale w tym kierun- duszów szkolnych, alę i całed gminy. Tyku i pomimo wielu przeszkód osiągających sią.ce podobnych faktów z dnia na dzień
jakie takie rezultaty-ogół śpi i odpoczywa, się powtarzających dostateczne m będzie pojakby już wiele, bard:.:o wiele zrobił w tym twierdzeniem naszego założenia. Usunięcie
kierunku. Zdaniem mojem, indyferentyzm więc podobnych indywiduów natychmiastow t~j sprawie wypływa raczej z naszego we-jest warunkiem koniecznym. Należy o
zacofania niż z niechęci. Powiedzmy po to staJ'ać się koniecznie i usilnie na dl'odze
prostu, nie umiemy się w.!iąć do dzieła. czyato legalnej, opieraj;~c się na faktach,
Pomijam jednostki, które za nierównie wyż które powstały jedynie skutkiem niewypełniaszy zaszczyt uważają. dl~ siebie błyszczenie nia obowiązków przez tych panów, zgodnie
na torze pławińskim i powyścigowych a- z przepisami ustaw. Osiągnąć to zawsze
wanturkach z pseudoteatmlną tl'Up:} - ani- może dwór z łatwością., gdy tylko sprawę
Następnie potrzeba
żeli służenie uczciwej Bprawie; od tych bo- tę do serca przyjmie.
wiem niczego spodziewać się nic można, a wierzyć, że między owymi p. nauczycielanawet, powiedziawszy otwarcie, trudno cze- mi, wójtami i pisarzami muszą być ludzie
goś wymagać; boć ten tylko może coś ro- uczciwi i zacni, ale przez chwilowo brak
bić dobrego innym, który sam coś umie do- wykształcenia, s, niel'az i pod cudzym nabrze i który s:.tm zna się na rzeczywistej ciskiem muszą błądzić. Czyż i my nie btąwartości sprawi rzeczy. vVyma:ramy od dzimy? ... Zbliżmy się do nich, udzielmy im
każdego współudziału w zacnem d,}żenin choć chwil kilka przy spotkanIU, na bliższą
całego ~połeczeństwa, podniesienia oświaty pogawędkę, rozumnie wskażmy im drogę,
ogólu; każdy bowiem przy umiejętności i jaką. powinni ludzie rozumni chodzić, a na-
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pewno choć nie odrazu, zobowią.żemy ich
sobie, i zyskamy pomału zaufanie, przez co
cel osią.gnięty b~dzie; chłopek bowiem, gdy
zobaczy, że jego dziedzic szanuje p. nauczyciela, pana wójta lub pisarza, z pewnością posłucha zawsze tych ostatnich.
Nie rozpoczynajmy wielkich krucjjat
rozpoznajmy położenie, działajmy ostrożnie
a legalnie, a napewno zbudujemy zczasem
coś, co będzie Bzlachetnem i uczciwem, a
SkoL'zyatamy na tern zawsze i my sami. Ta
gromada bowiem, która pasie swój dobytek w lasach i na polach dworskich, gdy
pan zmuszony okolicznościami, ratując się
sprzedażą majątku będzie chciał i las sprzedać, nie będzie mu tego broniła, nie ośmieli
się na taki żydowski postępek i nie będzie,
korzystając z położenia dziedzica, żądać w
czwórnasób większego wynagl'odzenia za
to, co jej się z prawa nie należy. Nie bę
dziemy przymuszeni używać sił zbl'ojnych
do zwalczenia oporu tej gromady; zbliżmy
się tylko do niej, uznajmy w każdym oz10wieka.
Temat nie skońozony. Przykro tylko i
smutno, że tysięczne przykłady z życia 0taczającego wzięte, utrwalają w nas to
przekol'lanie, że pomimo wszyatkiego, dotąd
u nas jeszcze wielu nie rozumie swego
pod tym względem obowią.zku, i mało się
nawet nad niem zastanawia.
Z poważnej kwestyi zejdźmy na padół
śmiechu i l'ozejrzyjmy się wokoło, co tam
słychać fiO \Vego. -- Ot mało co - alhn nic.
Księgamia dosturozają.ca kal'mu umysłowe
go zbyt szczupła, żeby dłużej nad 2 miesil}ce mogła dostarczyć dla żą.dnego umysł 'VI·ażenia.
Ruchu czytelniczego ani
w mieśoie, ani w okolicy nie widać. W
jednym tylko z towarzystw okolicznych, od
czasu do czasu, zbierają się osoby znane ze
świata literackiego warszllwskiego. Oatatnimi cZ3Sy bawiła tu pani Konopnicka i p. Korzon, autol' Pl'ac statystyczno-historyczuych
polskich, ktÓl'y szczegółowo zajmował się
pamią.tkami, nie licznemi wpl'awdzie, pozostałemi w osadzie GidIe.
Ze spraw dobroczynności publicznej o
bdnych składkach ani słychać, a mamy
tyle potrzeb i okolica Msza należy do śre
dnio zamożnych. Były tu i słn Ivne wyścigi pla wiń ski e, na które dużo ludku pieniężnego się zebrało; szkoda tylko, że pieniędzy nie sc1lOwano na co innego.
Wróćmy do ubożuchnego Radomska-gdzie, o dzi wo-znajdujemy teatr i to przed.
stawienie na korzyść miejscowego szpitala!
Tłumno. Płeć piękna także licznie reprezentowana, lecz pl'zy świetle ciemnych kinkietów wdzięki jej na bezstronnym Apostrzegaczu mniejsze robią wrażenie; za to na
scenie starannie odgrywała swe role trupa
dramatyczna pod uyrekcyją, p. Nowakowskiego czy też p. Puchalskiego-uoPI·awdy
nie wiem. W środę jakoby ostatnie przedstawienie i trupa zachęcona powodzeniem
w Radomsku udaje się do Plocka. ·W inszujemy, lecz nie zazdrościmy; boć Płock
duże miasto i o wymaganiach płoczczan mamy lepsze wyobrażenie.
Na zakończenie przytoczę jeszcze jeden
fakt dla mnie niezl·ozumiały. W ubiegłą.
niedzielę, we wsi Strzałkowie, uzieaięcio
letni chłopak nazwiskiem Grzywacz, przez
złość do siąsiada, podpalił mu stodołę, która ze szczętem zgol'zata, zabierając cały
dobytek biednego chłop:-:a. Zjeżdża więc
wójt wasystencyi, i indaguje owego malca;
ten przyznaje się do wszystkiego i ze szczegółami opowiada swój pomysł i sam fakt
podpalenia. Wójt sprawę oddaje do miejscowego sędziego śledczego; ten wiuocznie, wobec dobrowolnego przyznania się
do winy, sprawę owego przestępcy mało
letniego oddaje do pl'okUl'atora są.du okrę
gowego dla wyprowadzenia aktu oskarżenia,
wypuszczając jednocześnie chłopca na wolilOŚĆ i, o ile mi się zdaje, p ozostawiając go
pod opieką. rodziców. Choemy wierzyć, że
są takie przepisy sądowe; że In!lłnletnich
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żdy zawierać będzie jedno zgromadzenie
wydzzalowe i kilka zgr'omadzeń podwydziało
wych.
Każdemu akademikowi wolno posiadać
ruchomy i nieruchomy majątek; jeżeli jednak akademik przetrwawszy w stanie nauczycielskim do zgonu, umrze bez testamentu, pozostałe po nim książki, ryciny i
t. p. staną się własnością zgromadzenia akademickiego. Inny majątek spadnie na tych
komu z prawu. należy. Gdzie będą szkoły
publiczne zakonnikom pozwolone, to co do
przepisów edukacyi i instt'ukcyi, co d()
rządu szkolnego, co do wi1!yt od szkoły
pamiątkę·
** *
głównej wyselanych, ustawom i rozrz;!dzeniom komisyi, dOZOI'owi szkoły głównej,
SZKOŁY
bliższemu wglądaniu i wizytowaniu re!dorów wydziałowych podległemi być winne.
dnia 15 września.
W szkołach .zakonnikom pozwolonych, na
Ozasy si~ poleps;;aJą. - Odpowiedzi cechlJw. - I
XIII_
prefektl1l'y i profesol'stwa ci tylko dawani
P esty memieckie.-Smierć rabina i żydz i. -TranKomisy ja Edukacyjna.
być mają, ktÓI'ZY przez lat ~ Pl,zynajmniej
zlokacyJa nacze lnika powiatu.
W szkole główne; brali nauki i m!tią świa(Da lszy ch1g-putrz M 38).
J
J
Złe czasy, które trwały tyle miesięcy,
dectwa odbytych w niej doświadczeń i egzagrożąc ruiną fabrykantom, a robotnikom
Obmyślając środki, zapewniające szkołom minów, jakie uczą.cym się w szkole głównej
śmiercią głodową,-złe czasy, jak na teraz, narodowym odpowiedni zastęp sił pedago- kandydatom są przepisane. Wyjątkowo ominęły. Do Łodzi wielu przybywa kupców gicznych i jak naj większą liczbę wyboro- soby zakonne, mają.ce zdatność do nauczyz Rosyi, robiąc znaczne obstalunki, skutkiem wych podręczników szkolnych, kom. eduka- cielstwa, po sześcioletniej pracy w szkołach
czego tutejsi fabrykanci wciąż zwiększają cyjna postanowiła ujednostajnić kierunek akademickich, mogą być pl'zypuszczane do
produkcyję, zmniejszon,!- przl1z poprzedni I wychowania młodzieży, plany nauk szkol- przywilejów i Pl'aw stanu akademickiego.
stan krytyczny. Każde drgnienie handlo- nych i sposoby wykładu ostatnich. W tym
Rozdział II i III-ci traktują o wrząwe w Łodzi, tutaj doskonale odczuwamy. celu naj wyżoza magistratura edukacyjna dzenin szkól głównych,
Pabijanice względem Łodzi są księ;i;ycem, jak wszechstronnie opl'Ucowata słynny reg-ulaRozdział I V-ty dotyczy wizyi zgromaŁódź planetą w konstelacyi większych ryn- min, ściśle określający cele i obowiązki ró- dzeń akademickich i szkól llar'odowljclt. Szkoków Cesar9twa. Miasteczko naBZ~ jest żnorodnych organów edukacyjnych, wza- ły krajowe będą. wizytowane corocznie.
czysto przemysłowem, bez cluu'akteru han- jemny związek między niemi, jak również Wizyty będą dwojakie: jedne, które w pierwdlowego, handel ogranicza się na zasp oka- kontrolę nad działalnością tych organów.
szem półroczu szkolnem każdy l'ektor w
janiu potrzeb miejscowych i najbliż3zej okoRegulamin ten, z 25-ciu rozdziałów zło- swoim wydziale wykon~, dru~ie, które wz'licy. Ludność wogóle stoi na przemyśle żony, ogłoszonym został w 178~ r. pod na- zyiaiorowie g eneralni, co dwa lata przez l'afabrycznym; to też sta~na(lyja w przemyśle zwą "Ustawy kom. edukac!Jjnej narodowe;' dla dę szkoły głównej in pleno wybrani, co~ubi większą. część mieezkańców, czyli lu- stanu akademwkiego i na szkoły w krajach rocznie, od kwietnia do lipca, odbywać bę
«ność fabryczną, ta zaś rzemieślników, ku- Rzeczypospolitej przepisane" (*)
dą. we wszystkich zgromadzeniach akadepców i kramarzy, głównie utrzymują.cYllh
Niżej podajemy główniejsze szczegóły mickich, szkołach w ręku zakonników bęsię z robotników.
wymienionej ustawy, dotyczące urządzenia dących, jak niemniej w szkołach parafija.lGdy mowa o tutejszych rzemieślnikach stanlt akademickiego wogól~ i średnich za- nych wiejskich i prywatnych.
RapOl·ta
nie mogę pominąć faktu, chlubnie Świadczą.- kładów nanlcowych w szczególności.
swoje wi::ytatorowie składają szkole główcego o ich dążeniach ku lepszemu. W liRozdział 1.
W 8zySlly nauczyciele pu- nej.
czbie odpowiedzi na kwestyjonaryjusz 1'0- blic:/'.nych zakładów naukowych składają od-I Rozdział V-ty. Kandydaci do SiaJlll nazestany przez Towarzystwo popierania prze- rębny stan nauczycielski, który odtąd sia- 11tCzycieZskiego winni ukończyć szkołę o 6-ciu
mysłu i handlu, cechy pabijanickie stanęły nem ak~dc'!lz'ckim m~ się mia~owa?
Sta~ I klasach i mieć. dobre obyczaje, po~zem przez
liliędzy pierwszemi do apelu. Ciekawiśmy akademIckI składa SIę ze szkot .ąlownych l lat 4 pozostają w szkole głównej, a skoń
w jakim duchu pisane są owe odpowiedzi; zg?'nmadz(J1~ a7cademichch: wydziało wych i pod- I czywszy przepisany bieg nauk i wzią wszy
możeby panowie cechowi przestali kopij ę wydziałowych. Rząd sta nu akademickiego I edllkacyję nauczycielqką przyjętymi zostaną
jednemu z pism, wychodzących w naszej należy do kom. edukacyjn~j. Władza wy do rzeczonego stanu, z obowiązkiem odsłu
gubernii? (*).
konuwcza ustalV komisyi spoczywa w ręku żenia lat sześciu z powinności. Kandydaci
Ciche nasze miasteczko miało w zeszłym rektora i rady szkół głównych. Związek brać będą. przy szkole głównej pierwszego
tygodniu kilka widowisk. 'V niedzielę je- szkół głównych ze zgromadzeniami akademi- roku 300 złp., trzech następnych lat po 400
dnocześnie mialy miejsce fest y dwóch nie- ckiemi zależeć ma na tern: u) że kandydaci zlp. prócz stołu i mieszkania.
mieckich stowarzyszeń: strzeleckiego i gim- do Btanu akademickiego zostawać mają przy
Rozdział VI.
Zgromadzenia a7cademwnastycznego. Festy te rokrocznie się od- szkole głównej, b) że nauczyciele w zgro- kie wydzialowe składać się będą z rektobywają, jakkolwiek nie w jednym dniu, jak mac1zeniach a~ademickich mogą. si ę ubiegać ra, pI'efekta, kaznodziei, sześciu profesol',Jw
tego roku. Zostawiam sobie na inny raz o katedry szkot głównych, c) że wizy tato- zasłużonych, (emerytów) oraz t. z. substyopis tych uroczystości, jak również zabaw rowie generalni do zgromadzeń akatlcmickich tutów i kandydatów; Zgl'omadzenie podwyludowych z niemi zwią.zanych. Dzisiaj chcę od szkoły gtównej r ok rocznie wyselani hę- działowe składać się będzie z pl'otektol'a,
tylko zwrócić uwagę czytelników, jak to dą., d) iż wszystkie rapol·ta szkolne do szkół kaznodziei i profesol'ów. Ostatnie znajdoniemcy z najmniejszej korzystają okoliczno- głównych będą. składane i e) że władza są- wać się będą pod dozorem rektora wydziaści, ażeby się łączyć razem i towarzysko dzenia osób stanu akademickiego w ręku łowego.
Wspólność każdego zgromadzenia
czas przepędzić. Na niedzielną. uroczystość, rektora szkoły głównej spoczywa ć b ę dzie. akademickiego, które jest jednym z obojak każdego roku, z całej okolicy zjechali
Cała społeczno ś ć stanu akademi<lkiego wiązków tei!0 stanu, zależy na jednakowym
się niemcy: z Łodzi, Zgierza, Zduńskiej- dzielić się będzie na wyclzz'aly , pewnym 0- ubiorze akademickim (toga), na mieszkaniu
Woli i Konstantynowa. Przyznać im na- kręgiem kraju określone (**) . '\Y ydział ka- w jednym domu i na wspólnym stole. Zgroleży, ż e pod względem łączności o całe niemad zenie mieć będzie wspólną. kasę na u. d
(*) Patrz: "zbiór przepisów administracyjnych Krób o stoją. wyżej o nas.
lestwa Polskiego. Wydział o św i eceni:\. 'f. 111867 r." trzymanie stołu, czeladzi, sprzętów, opał,
Drugie w swoim rodzaju widowisko, stll.- (str. 3:5-2405).
światlo i. t. p. D,) tej kasy wyznacza się
nowił pogrzeb tutejszego rabina, na który
(**) Rzeczpo s politą podzielono na. 10 w!Jdzial6w: po 650 złp. rocznie na każdą osobę.
przybyło aż pięciu rabinów z okolicy. Zmarły 6 w Koronie i 4 na Litwi e. Wydziały koronne byAkademikom niewol no się innemi spm. k
h k
ły: 1) wielkopolski ze szko łami w Poznaniu , Wschobył to cz ł'DWIe - prawego c ara teru i nie wie, Kaliszu iTrzemesznie (26 nauczycieli, w 1784 wami, prócz własnych obowią.zkow, zatru·
ciemny: znał język krajowy i był na tyje po- 1'.); 2) małopolski-w Krakowie, Ki elcach, Pi{lczowie, dniać. Obcym osobom w zgromadzeniu akastępowym i tolerancyjnym, o ile nim może Sandomierzu i Lublinie (31 naucz.); 3) mazowiecki- demickiem mie szkać nie w~lno, jak również
być rabin w matem miasteczku. Dlatego w Warszawie, Pułtusku, Węgrowi e, Łę czycly i Ra- akademicy w stancJJ' ach swoich uczniów
. ł
'k 'b
wie (25 naucz.); 4) wo ~~,lsk i - w Krz e mi ~ Iicll, Wlowie l u mlU wrogo w, -torzy o ecnie nie dzimierzu, Łucku , Ostrogu, Kamielicu, Da rze i Sza- trzymać nie mogą..
omieszkaj;! wszelkich dołożyć starań i in- rogrodzie (25 nauc~.) ; 5) ukraiński - w 'Winnicy,
Rozdział VII.
Obrady zgromadzelt akatl'yg-, ażeby swe~o kandydata post~wić na Owruczu, Lubarze, Zytomierzu , Ruman iu i Kaniowie demiclcich są dwojakie: wyd:iałowe z doczele (rminy. Interesujących się kwestyją. (23 naucz.) i 6) p{jarski - w Piotrkowi e, Wi elunJlI , ?nowe. Pierwsze odbywają. się co 4 lata, w
..
1
b
,
R.ydzyni~, Radomiu, Ch ełmi e, Warszawie, Szczuczyży d OWS k" ą WInIenem ostrzec z, aie y znow nie, Łomży, Drohiczynie, Górze, Ło wi('zu, :r.ri~ dzyrze- miejscu gdzie si ę znajduje szkoła wydziazbyt wielkiego nie mieli wyobrażenia o po- cu Koreckim i Radziejowie (57 naucz.). - Litewskie łowa, i składają się z członków wszystkich
wydziały: 1 ) litewski ze szk c łallli w Grodnie, Wilni e,
(-) » Tydzi e ń " w przeszłym N-rze, w artykule wstę B iałymstoku , Woł k owysz k ach, Wiszniowie, Posta- ę ciu Lit., Pińsk lI, Biały, D ą:browicy, Lubieszowie i
pn ym, zamieścił w streszczeniu odpowiedź cecho- wach, Lidzie, Mereczu i Szczullzynie Lit. (40 naucz.); Zurowicach (16 naucz.) i 4) żmu dzki - w Krożach,
wych m. PIOtrkowa i gotów równie;;' zamieścić ta- 2 ) nowo:J"odzki v. "uski - w Nowogrodzie, Mińsku, Kownie, Kretyndze, P o niewieżu, Rosienach i Wilkokąż odpowiedź cechowych miasta pabijanic.
Chołopi e niczach, Ni e swieżu, Słuck li , Bobrujsku, Be- mierZlI (22 naucz).
(Przyp. Red.). l'ezweczu i Łużkach (38 naucz.); 3) poles1ci-w Drze( Patrz Łu k asz e wicz T. II).

nie arepztują; ale pomimo to zanosimy dodatkową. prośbę, gdzie należy, żoby ów malec byt pod lepezl) opiekę oddany, gdyż rodzice jego są znarni, jako ludzie złego prowadzenia się, a we wsi prztlz to panuje
panika, i malec odgraża się podpaleniem
kilim innych gospodarzy, co IH'zy trwają.
cej posusze nieobliczone straty przynieść
może. Nie rozumiemy tego, jakim spolJobem
ustawy sądowe, tak w wielu wypadkach,
jak np. w przekroczeniach leśnych, suro,~e, wobec takiego przeetępstwa są naraZIe bezwładne.
Z.

Z Pabz]anic.

--

stępowości

tutejszych żydów, wyjąwszy kil·
ku jednostek; postęp należy tu rozumieć
względnie -w stosunku do masy ciemnej i
fanatycznejak do t, zwanych chasydów.
Ze spraw tylko w części miejsco,vycb, zaznaczę, że naczelnik naszego t. j. laskiego
powiatu, p. Kałakucki, opuścił Łask, przenosząc się na takąż posadę do Radomska.
Wyżsi urzędnicy municypalni z Pabijnnic
udawali się do ŁusKu, by pożegnać swego
zwiel'zchnika i zarazem staną.ć dó grupy
fotograficznej wyższych urzędników powiatu, mającej być Wl'ęczoną odjeżdżającemu na
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zgromadzeń akademickich wydziału.
Na. się wrzącym roztworem alunu. Tak BMlO-skoro po- Dziwactwa wielkich hulzi. Wallenobradach wydziałowych odbywnją się clek- bieli się ściany i powały wapnem, do którego przed stein nie znosił piania koguciego; król francuzki

nźyciem dodano ałunu, to w stancyj ach tak wybielo- H.mryk V nie mógł wytrzymać w pokoju, w którym
nych nie będą trzymać się muchy! Użycie w takie m był kotj kardynałowi Richelieu'mu zdawało się niezastosowaniu ałunu, nie jest bynajmniej dla zelrowia kiedy, że jest koniem, i wtedy aż do utraty sił skaludzi szkodliwem_ Jest to postępowanie w wielu kał po pokoju; odważny ksiąze Eterner padał omdlamiejscach we Francyi z dobrym skutkiem stosowane. ły na widok królika; Erazm Rotterdamski nie znosił
- Cholcl'a, i ospa. Niemiecki h:karz z ~1:l.- woni surowych ryb; marszałek Albert nie mógł paOtt d'
. I
I··J.: '
b l
trzeć !la pi eczoną wieprzowinp.; król polski Władygdeburga,
o, aJ e IV Jee nym z ,e zlenni ·ow an ~o sław IV dostawał febry IJO zjedzeniU choci.1żby je.
)
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.
,
.
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zajmujące a nieznane dotąd objasnienie, tyczące Się dnego J·ablk:t·, filozof Bakon mdlał przy każdelll zaSlvae, IDnl zas oprocz moznoSCI g oso va- związkll w jakim powstają cholela i OSPll.
•
b ytJJ. powo ływam. na go d noscl
' . w
ćmieniu księż_vcn', Skali!!"er dostawał nudności na wimogą
~rówi ou, iż ]la1l1i~ta 7 epidemij cholerycznych. IV
~
nu'!,
zg:romadzeniu (vocis activae). Obrady do- r. 1878 zamie~zldwał miasteczko Buckauj cholera pa- dok sałaty, a Tycho d" Brahe aż do utraty pamięci
'l
.
k .,
przestraszał się, gdy spotkał na drodze zająca.
mowc, odbywać się mają co miesiąc i ma- nowała tam tak SI na, ze na 10000 mi esz ' :lllCOW
.
l '
.1
lk'
lllia8t~, dzi ennie umieralo do 30 osób. Zlltlważył wów- Ofiary Illiłości. Leander płynął codzienJą na ce u: czu wonlC roztropne nau wsze -Ie- czas, iz wszyscy pracujący w jednej z wi elkich fa- nie do swej Hero. Herkules uczył się prząść, a świę
mi sprawami zgromadzenia, oraz ogranicze- bryk tamtejszych, mieszkający w rozmaitych clzielni- ty Hieronim po hebrajsku. Cezar tracił głowę obok
nie samowoli rektora.
cach miasta, nie zostali dotknięci zarazą i wtedy Kleopatry, a Antonijusz poświęcił dla niej panowanie
Rozdział VIII. Rekt01' wydidalowy jest nawet, gdy jeden z krewnych przybyły w olłwie,tzillY J1~d światem. Henryk IV przybiemł na siebie suknie
.
h
d
.
. do właściciela fabryki po 24-godzinnej chorobie zmarł wi eś niacze, aż e by się do swej Gabryeli dostać. LuzWlerzc nikiem swpjego zgromu zema I na cholerę. Dom wi~c zostaŁ zar:tżony, a ludn ość c1wik Xl V, najdumniejszy z królów swej, La Valliere
wydziału. Obowiązki jego w zupełności pozostała nietknięta_ D-r Otto objaśni11, że w mie- oddawltł wszt:lkie lIos-lugi. Holof~rnes postradał gło
odpowiadają obowią.zkom dzisiejszych -ly- licie poprzednio panował:t OS!)l\, i cała lu(]ność nale- ""ę dla swej Judyty. Ludwik XV gotował kawę dla
l'ektorów O"imnal':vJ' alny ch, z t::> różnic:;., ;';e żąea do fabryki ulegla powtórnemu szczepienin oSPYj swej Dubarry i pozwolił jrj wymyślać, gdy mu się
"..
J
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Z
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l'
. d t I 11 mokl:a rOllał,t.
rektor wydziałowy
obowiązany był czuwać
m'aza WI~C
cl lOle,ry - o 'I 1
e Się
ZlaJe-mc
o ym,
tych, którzy się poddali szczepieniu o~Pf·
-- Pel'ła ,,1)oleUliki" między " Grażdaninad wykonaniem ustaw kom. cd. we wszystDoktór Otto utrzymuje, że przed każdą epitlemij!l nem " a "Nowem Wremia". - Grażdanin: " Pochwakich bez wyjątku zakładach naukowych cholery, uważał, iż zawsze poprzedzała ją epidemi- la ze strony "Nawego Wremia" to obelg-a. Gdyby
swojego wydziału, u nadto wpływać na pra- c~n~ osp~.-i dwic .te zar:l.zy stały z~~·s~c względem ta gazet~ mnie pochwaliła zaraz podalb'ym skargę
widłowy kierunek domowego wychowania sleblC:v Jednak? l"owuym stoslln~u: }ezelt ospa l~a~o: do "mil'owego" o obrazę honoru. "
_
L
•
•
w~ła .sllna, to l. cho!~l"a nast<2p.llIe sIln~ IJył;lj .Jezelt
Nowoje Wremia: "Książe lHe~zezerski (redaktor
l
nauczania młodzieży ptci ouo.!ga C-). zas pIerwsza. cPldemlJa słabo ~Ię r?z.wlfała, tO.l ChO- "Graidanina") może być spokojny; "Now~je .Wremia"
Rektor obierany będzie z tych tylko, któ- lera okazywała ten sam przebIegj )ezeh wreszcie ospa lubi dobre żart)" !Lle nie zniża się ni,,"dy do ehwa:tzy lat 8, prorektor - lat G, dobrowolnie- była wietrzna, tu w nastgpstwie zjawiała się chole- j lenia błaznów." '
"
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k d
. k'
ryna. Dla obserw'l1jącyeh istnieje wogóle między e, .
.
.
pelnl I O OWJllz -1 W stame a a emlC -Im. pidemijami pewien zwiazek: tak naprzyklad po odrze i - DZH\'IlC losy. Głosnx Paweł de Kock puD rząd ich jest cztel·oletni. Obowiązki re- zjaw'ia się zawsze koklusz, dyftcriti~ i szka~·latYlln. '! eow.ał zan:.łodu w kantorze bankJer~ S~l.le\·~·a: P.ewnektol"skie i proJ"ektol'skie w poczet d wudzieBa<:zac na powyzsze zjawiska, D-r Otto przepowic-I !r0 la.zu J:l yncypał z~stał go nad wle.lkHl~ l ęk?plsmem
stoletnich zastug: nauczycielskich liczone dział w- Bllckan i l\Iagdebllrgu sześe epidemij cholery. l z wlel~lem oburzelllem przekonał Się, z~ to Jest robęd".
~
Tam gdzie uie ukazywała sic ospa zjawienie sie cho- mans, pls~Lny przez młodego Kocka .. O~eJr7.awszy t yl ery'nwazał za nieprawdopodotme. 'Prócz tego -nwa- tuł "L'ent.a.nt do ma .fe.mme!" wypędZił literatl1 ze swe..
Rozdział IX. DOIn. Pod imieniem do- żał, że gdy straszna ta zaraza wybuchuali miała, go ~Ol1lU'Ja.k? młołdzlen.c~ nIem~ral.nego,. przY,noszącego
mu rozumie się mieszkanie zgromadzenia, wszelkie iUlIo choroby ust<:>pol'mły ]lrz~eł nia.
~~ yd ro ZlJlle w n:sneJ I ~owl!-zne) firJllle. K.ock opu:
.
sClł dom Scherera I durobił Się sbwy - Seherer zas
k?ściół, szkoły, biblijoteka, muzeum, wszyst_ Elekb'yczność poczym zast~pować i piły zbankrnt.ował w rok potem. Przed kilku dniami znakle budynki domowe, ogrody, place, apte- do rżnięcia. 'l'cod0r Griither otrzy mał w ~iemczech leziono wnuka owego Scherera na łóżku z przestrzaloka i drukarnia.
patcnt na r::stosowanie elektryczności li o rŻl1i~cin nem sercem; oook samobójcy leial'a otwarta książka.
Każdy dom posiada szczeaótowe plany i drzew~. 'II' przyrządzie jego zwykłe piły, tarczane Książk:! tą była "Mleczarka z l\lontfermeil" przez
.
•.
r;..
, zastąpIOne są przez druty pl'ttynowe, ktore będąc Pawła de Kocka.
SpiS wszelkIego Inwentarza. Zarząd I utrzy- rozO"rzane do czenvono~ci przep'll'lja za pomoc·t ma,."
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- ~ Si)Ó zawo( luctwO memcow I rancnzow.
mume ('3 ego omu, na e7.y uO re 'tora, u
szyny dynamo-elektrycznej drzewo, na ządaneJ gl"Ub'.>- Wydawaua w Paryz'u przez I'n'st 'YJ't 11" dl ""a"
d ' k" ł
b .
,. d I' b l . b lk'
,m I el Im "n II <:>
prore k tora; bl JZ8Zy ozor -OSCIO a u O"iVlą- SCI es <l, a e I e l .
I zeta "Avis commNciaux," ogłasza sprawozdanie jenzujc kaznodzieję, a takiż dozór szkół spadu.
- Cbińczycy cel dawna l>osiłkowaJi ,iq Bilą fran~uzk!ego konsu}a w Warszawie. Przornysł franna prefekta w wydziałach lub prorektora ' wiatru do popychania taczck. Amerykanie przed kil- Cllzkl mog/by zdalll~m ko~sulatu, znaleźć lat\\ e i kow szkołach pod.wydziałowy'ch. Fundusze na ; koma la.ty wyualeźli sallec~ki z .ż~glllmi, alb~ r~czej rzystne zas.to~ow~n~e sW?lch kapitałów w ,Polsee" w
. '
. . .
: olIJrzyml\l łyz'Vy, za pomocą ktorych puszczalI Sl~ na nllastach! Jak Łodz, Zgierz, albo Tomaszow, ktore
u~r~y!Uame w dobl'ym staDle wszelkIeJ. wła-, wyścigi z pociągami na. kOlejach żelaznych. 'Wszy- zaop<Ltruj:! ~rawie wxłącznie całe Królestwo.'v wysnoscI doml~ wyznacza kom. edukaCYJna.
stkie te jednak dotychczasowc zastosowania siły wia- roby InllLlIO I bawełniane. Co do gatnnku l11e mogą:
Hozdzia.f X.
Kaset 'P,·owillcyjoll(lllla. tru na stałym lądzie, były malo praktyczne i nie ich wyroby ws~ół~awo~n!c~yć z !nn~mi miastami fab.
Prócz oO"ólncl kasy komisyi edukacYJ'ne)' w obiecujące wielkich korzyści. Obecnie, jeżeli wierzyli Em;opy, .al~ c1zlęk~ tamoscI,. znajdUją łatwy zbyt w
"".
J
••
można doniesieniom z Ameryki, wielki krok na!,rzód KrolestwlC I prawie w całej Rosyi_ Jeneralny kon'Varszawle, będ~ kasy prowmcyJonalne pod. uczynionym zo~tał w tym kierunku. Niejaki Aspin- suI francuzki sądzi, że założenie dobrze urządzonych
do.zor~m .r~k.toró~, lub pro~ektorów. Osta-! wall .~iał wynależli wó~ z żaglami, który ch~ńskie i dobrze. prowa~zony~h ~rzędzalń ezesanej w:eł~y datm WIDm sClą.gac od d.zledzlców dyploma- \ taczki zaglowe pozostawił z/t sobą w tyle. Woz ten łoby duze zyski, l?łow~l~ Z powodu ~wolmel11a od
t czn ch i dzierżawców dóbr lub sum fun- spoczywa na. dwóch .tylnych .kolach w~ększy~h. i szc- cła ~cll~do.wego_ l mmeJ.szych koszto",: przew.ozll:
]
y •
.
' ,.
' . roko rozstaWion ych l na dwoch przedllIch lUllIoJszych, "Dal.ej, mowl p. l,onRul, l11ema por.ó~nama .cen Ziemi
?U!lzowych, W 2-cb I atach, (na 'I~zech Kro~1 służących jecll10czcśni e jako hamul ec. Jest 011 zaopa- tutaj z c~naml g:runtu w. zltChodmeJ EllJ"op~e; wody
l Sw. Jan), procenty fundUSZOWI edukacYJ- trzony w dwa żaglf\, w wi~kszy i mniejszYj wyna- potrzeb~eJ do my~la wełny Jest tu pod dostatkiem; ceny
nemu należace. Po ka,;;dej racie winien re- lazca zaręcza, że jeżeli droga jest dosyć szeroka, to lopału Jak rówl11e~ robotni~m ~izkie; w .końcu zbyt
kto" kasie ~O"ólne; W Warszawie donieść nawet z jego wozcm przeciw wiatrowi szybować D10- łatwy:" PodłuiI>' Jego wyhczen przynosiłaby przę~
ki'"'
J
t
ł ' Żn:l. Predkość ruchu ma dorównywać predkości sta- dzalnla talta, Jaką doradza, 42 proc. od włożonego
czy wszyst -le procenty wyp acone zosta y'l tku żaO"loweO"o.
kapitału.-Na raport teu zwróciła już uwagę prasa
Opieszałych będzie pozywać do sądów. Za".,
niemi~cka, .dl~ której wS'półz~wodnictwo francuzki e
chowanie kasy i prowadzenie wszelkich raY' Krolestwle I Cesarstwie me byłoby rzeczą przychunków obowiązuje rektora, lub prorek- \
ROZMAITOŚCI.
lemną·
tora.
(d. C. n.)
-Co w Ameryce nie j est l)J"zesŁkod;~.
(*) Patrz: nader charakterystyczny § 22 Roz. VIII. Pewien oficer pruski narobiwszy dłu;ów, wystąpił
zc służby, a następnie po za krajem zajęcia. szukać
od Ex·Bociana.
zamierzył. Popłynął do Ameryki. W stanach Zjednoczonych oglądał się za odpowiedniem miejscem;
w tym celu wyj e dnał sobie posłuchanie u ówczesneD z i w n a r z e c z.
NOTATKI POPULARNO-NAUKOWE g?
prezydenta Lincolna. Ten. p.oznaw~zy w.nim czło- Dziwna rzecz-kot z próżniactwa gdy nie łapie myszy,
wlek~ ~yksztalcon~go,. s.toplen ofic.~~ a. w Jednym. z Pies, kiedy nie zaszc:r.cb choć złodzieja słyszy,
i praktyczne.
pu.łko" Jazdy. mu P! zylzekł. Usc~ę?hw~ony tą ob!e~ A jeszcze gdy wypiją nieswoją śmietan~,
tnIcą o~cer, Ule zaUl.echał wspomUl.ec plez~den:o.wl l Bywają naj surowiej przez nas ukaranej
Zwycięztwo Pasteura.
Plt.steur tryum- II tern, ze poehodzeUlem swem nalezy do naJsta l szych Kura j eż!i knrczcta woazi nieo~trożnie
fuje! Jego metoda szczepienia wścieklizny okazała rodów szlache~kich w Prus~ch. "O! co ~ię tego .ty- Końc~j zycie biedaczka kręcąc się na ~'óżllie:
siC} najzupełniej skuteczną dla zapobieżenia tej stra- czy -:- rze,k,ł LIll~()ln - ~ąrlz pan. zupełllIe SPOkO.Jll.r .Jednemll ezłowiekowi, choć często co skradnie,
sznej chorobie. "Dziclluik urzędowy" w Paryźu 0- Okohcznosc ta mo będZie li nas zadną przeszkodą· \V dzisiejszych ciężkich cl;asach włos z głowy nie
gla sza raport komisyi wyznaczonej przez ministra
- 'V Syberyi zasiadają, gubemijalne komitety
[spadnie,
oświecenia, dla :rbadania i zastosowania w praktyce ótatystycznc, posiadające w swoim łonie "uczonych" Jak tylko worek pełny-portmoneta tłusta,
teoryi zn akomitego uczonego. Tryumf jtlgo był zu- sekretarzy, powołanych do wydawania roczników lIIoże grać ~miaŁo rolę-szelmy-i oszusta.
pełnym, a doś\viadc::en ia uczynionc przez komisyję gubcru ijalnych (pamiatnych książck) .
W tomskim
stwierdziły tylko rczultaty dlngicll i cierpliwych jego roczniku tego roelzaju, pismo ;Wost. Obzor:' znajdl1Do
bacla.'l. Z 42 psów, które poświęcono na ową próbę jemy nast.C!pującą .naukowo-urzęd.ową" char~kteryst~·l)ana ~nchała W powiecie }'awskim
naukową, zaszczepiono 23 przygotowany odpowiednio
kę cygano'\": ,,\:'~raz tI\"arzy , m~zc.zyzn nosI na ~ob~c
w {{zieli imienin.
przcz Pasteura jad wścieklizny, a gdy przechorowa- plCtno ztlchwaloscl. Oczy zas kobiet, a szczegolllle
w. zy, wróciły do pierwotnego stanu, złączono jc z mfodych pałają ogniem nieposkromionej nami ętnoś ci Kieely elyjabli zrobili rewolucyję w niebie,
pozostałymi 19 lIicszczrpionymi, i oddano na pastwę a zaraz~11I pełne są niewysłowion Gj pieszczotliwości: Powracając porządek, w tak ciężkiej potrzebie,
psów wściekłycll, które źadnego nic oszczędziły. Z tak, iz po ciągającemu czarowi wdzięków pi~lmej Rozkazał. Pan oeh:ie~znr, hy ~rchaniol Uicllał,
pokąsanych, wszystkie, k tórym jad zaszczcpiollo, wy- cyganki oprzeć się niekiedy nie może nawet poważny Bt1utowmków z meblOsow mt łeb powypychał.
zdrowiałYj pozostałe wśc iekły się niebawem. Do- (solicJnyj) człowiek." Styl, jak na oficyjalno-uczone Wzią~ s!~ tedy do ~'zecz:r 'l.'wój patr?ll mospanie!
~wiadczenie okazało się tedy zupelnie przekonywają sll\"a\Yozdanie bardzo poetyczny, zachodzi tylko pyta- I taklc IlU wypraWił tęglc smarowame,
ccm i jeżeli metoUa szczepienia psów się rozpowsze- nie koO"o :tutor Pamiatnoj kniżki" tlwaza Z:J. czlo- 1'alciego im nap<:dzit w puste łby oleju,
chni, to ludzkość pozb<,:dzie się jednej z trapiących wi~ka ~solidnego""-czy tylko członków komitetu sta- Ze się im clzialłek przyśnił, Jl.Io:ici Dobrodzieju!
ją plag.
tystycznego, czy też i takich dygnitarzy. jak stano- Wi~lkiego wujownika nosi.sz .bracie in~ię~
- 1\'a robactwo. Pozbawienie się pluskicw wyj prystaw sprawnik itd.? Czy i ci t~kże nic umie- Co Jest slawny "IV i\IadryclC I w RaWie I w Rzymie,
ma być niezawodne i natychmiastowe, skoro miejsca ją oprzeć siQ niewysłowionej pieszc~otliwości cyga- Do którego wzdyehają grzesznicy pob,o~niej
J~llnak życzę oll serca postępuj ostrozllIe,
w których się gnieżdżą, jak ściany i ł óz ku, pociągnie nelt"?..

kbk
k
•
d 'k'
eyJe urzę Dl OW sz olnyc : re "tora, prori.l tora i prefekta, jak równie';; roztrząsa się
to wszystko, co się dotyczy wykonania ustaw kom. edukacyjnej, rządu i karnoijci
szkolne i i do~oweJ·. Na obradach J' edni
;)
akademicy mogą tylko wotować (vocis pas-

L'

I

I

I

I
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I
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I

WoJ n e Żar t y
---

T
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u sw<'go karabina spuść na brllUdkę kurek,
Bo chociaż Chinczyk w Azyi a w Afryce Turek
}~ra.ncuzom i anglikom chcą wchodzić na p:ęty,
Gdy niejeden z nas goły, jak turecki święty,
I jest z tego powodu z turkiem w kuzynostwie,
Siedzi zatcm spokojn ie jak ksiądz na. prollo.twie.ln [J/'atiam Twych Imienin z duszy mocium panie,
Szczery uścisk ci daję l1a powinszowanie,
I serdeczne życzenie-po\llyślno.~ci wszelkich,
Zdrowia, lHugiego życia i dostatków wielkich,
Dobrrj miny-wszyHtkiego razem, ]lo kolei,
'Ve~olcgo humoru i dollrych nadziei!
_ Xiwy zeszyt 234

wyszedł

z drulm iz awiera.
"Hemyk Heina.
l'ortrct literacki," przez '1'. J. Choińskiego. - III)
"Iwan BohUlI, pułkownik J<ozacki," skre~lił D-r Antoni J. (d0koilCzenie). - IV) "Listy z Wiodnia, l V,"
przez A. D011imirskiego. - V) "Sprawy bieżące, nal) "Przeciągaun struna," -

II)

pisał Chorążr·

Y D

Z I

E

W obrębie

Licytacyje

Ń,

oM 39
sprzedaż nieruchomości w osadzie Sulejowie: 1) polowy stodoły z placem pod ta.kową, należącej do
Franciszka Morusia od sumy 30 rB. i 2) domu mieszkalnego z chlewem i plaeem pod niemi pod )ft 37,
należlJ:ccgo do Grzegorza. Pieka.rsldego, od sumy 300 rs.
- 3 (15) paźd. w t.utej~zym urzędlie okręg, lesnym na 6 letnią dzierżawę pr:\wa. polowa.nia w 111.sach: 1) straży Cza.rnocin leśnictwa. l"aznów, od sumy 50 rs, rocznie, 2) w obrębie Syg·lltka., leśnictwa
GidIe, od sumy 16 rs. rocznie.
- 2 (14) paźd. w petroJ:owskim urzędzie leśnym
we wsi Lubień na. sprzedaż drzewa: 1) w ob\'~bic
Meszcze, od sumy M6 1'8.- 2) w leśnictwie L'\znów,
w 10-ci u obrębach.
- 4 (16) paźd. w lr.śniet,rie Gidie, w obrębifl Krę
ciwilk, od sumy 52409 \'s., oraz w leśnict'ł'ie Pa,ięczno
w 48 obrębach.
- 9 (21) paźd. w leśnictwie Krzepice, w 32 ob~·ę·
bach.
- 11 (23) paźd. w leśnictwie Olsztvn w 39 obrębach.
.
.
- 15 ('2.7) paźd. w leśnictwie Olkusz w 17-stu

gubernii.

W d. 27 wrześ. (9 pa.źdz.) w osadzie Strykowie
na sprzeda.ż 60 slJ:żni drzewa., od zuroy 232 1'8.
- 17 (29) wrześ, w kancelaryi leśnietwa La.znów
we wsi Wif):czynie, na sprzedaż drzowa uschni~tego
(suszek) od 1321'S. 90 kop.
- 18 (30) w miejscowym urzędzie gubernijalnym
n:l. repamcyję bydłobojni w Petrokowie, od sumy
482 l·S. 34 kop.
- 2 (14) paźd. na budowę i reparaeyję most6ww
m. Łodzi, od /Sumy 12718 ri;. 77 kop.
- 1 (13) paźd. w urzędzie pow. częstochowskiego
na repal'acyję 13 mostów i mostków w m. CZQstochowie, od sumy 455 rB. 3 1P/j kop.
4 (16) paźd. w magistracie m. Częstochowy na
<4ieriawę w latach, 188 5/ 1 19·stu pustych placów,
stanowif):cych obecnie plac do strzel&nia.
- 'fegoż d. tamż 0 na 12-sto letnią dzierżawę cegiellli, naleilicej do kasy miejskiej, od sumy rocznej
66 TS 35 kop. in nlus.
2 (14) paźd. w kancelaryi gminy Łęczno na obr~bach.

I
o G- Ł o s z Fi
o'; r~FW\rk"~S~~l~l'l~~
I:~~I'~n~t~!r~s~O;:~B'~~k\I'~e:"~:k:'Y~
l:~~~~$ ~POJ~~:~)~~:j~:;7~:): Biała
NILODY CZLOWIEK ~'~~~~Kba:"n'ft~
(~.'
n an rs IG l
~.ł.·r..:·. JllJ~\'iecie
~:e
w

dobrej konduity znający j<:zyki ruski i
polski, mający piQkllY chp.rakter pisma,
może zualeźć llOmietizczenie 0(1 picl'\Yszego paż,lziemika 1'. ll. w k3.ntol'ze Niechcickim, przy at. dr. żelaznej Gorzko(2-1)
\yiee.
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G A B R Y E L A N E U M ARK ..~~P

~":\

~".

H

Z
d
liT. EJ
•
a7'S Ctlca"
w. OW~L 7' •• ,
~)
~
'::y~t~wla. przekazy na ]~ankl zagraDlc~ne .lak~ to: ~"ie~łClls~ie~ ~,.':\
~~ ~ellIus.)o.c~ Pn.l'yzkle. Lond.yuskle I t. p., udzleb zallClC' (:~

~

(~

.

tv

1Jf'

Ii,CfJ:~ ~Ia n~ papIery .~' a~·tosC\owe po~ k?rzystnemi wal'unk~n~i, niemniej na ros. ~

DAMA rOl~A Wśrednim wieKU,

~.;I ~% l~ozyczk.ę J?l emlOwą obu emIsYJ nawet do wysol.:~scl rs. 200 na. sz~ukę, ~)

noworado!l1akim zawiadamia,
Ott011 Busch, któl'en1l1 w poczatku r. h.
porucz,rlem z1U'ząd tYChŻll c1óhi· nie ma
jJrawnego oclemllie upuważnienia do Z1wiel'nnia jaldchuąc1ż umów w 11lojel\1
imieniu; przeto ż~c1l1rj od]lowiedzialno~ci zn zobowiązllnia przez niego przyjl:te, Ide przyjmujf?, i o tcm nilliejszem
interesantom czynie ostrzezenie.

•t'!';' kt~1 e w II\leslę.~znych ratach po I'S 5 spłacane bye mogą, sprzpda.1 e 5% ~~....
ł
ł
k'
mty miesięczne po rs. 5. Po uiszczeniu l:.! '?
O es aw
o.em ows I.
r.i} pIerwsze,] raty, wszelka wygrana należy wyłącznie do l<upuj'lcego. (ł
(0-3)
W
na rzecz
na p"dobnych warun- } )
~ kach g-lowne l. pomDleJsz~ wygrane rs. 200,000,40,000,10.000.
.I~dwa'ł~1i$li!{~
Asejuu'uJe l)l'enue od wylosowania, po k01. 60 od I'ztuki ze ~;:7
SKŁfiD
stemplem ..
z prowincy.i. wykonywa jak ny,isufl!ienniej.
"Ilz:o
~ by nabYli a~f):ce 'pozyczkt;; rrenl1,1owf): na raty za posrednlctwem agento\\' "'0"
:.:: Kantorll ktore Jl}erwsze raty jui na ręce tychże wniosły, zechcf): rl\.ly na- r.,(!}. Włodzl'lll1'erZa
pl'ńsk'eno
:. ~ stępnc nad~yłac wprost do Kant'll'u.
rR. i FI'. 8511)
(01-4) ~~}
~
•• ;!-ąi;.":o 1,'":0 (,"":0 (.';, (.'":0 r.'":o (.'~? (.'":0 t:'.o-., (.' " f.":\ t:'::-'..G~;-:-~t:'~ (.'~~o-., t:''' (.'0-., (.'·.CII" '.
'(.)' ~,., !;~':~'~~':?':'f':~':~:.•: :~"I:~l~j',.:~~~~t:"':.~;.:;~~:,,~~.:~::
przy rogu Aleksandryjsldej a!ei,

B'

~ P?zyczl'ę. prell\Jjowf): z I ozplatą na

posiadująca kapitału kilkanaście ty~iQcy
rubli, ~l.lachcil1uka, pJ'agnęłaby wstąpić
w zwiazki llIaJŻ81islde z I.a,,·alol'em lub

~Io;.

wdowcem, wieku lat 40 - 45, szlachcicem, któl'ylly jlos;adal odpowiedni majątek. Listy, szczegó łowe 1\'iadomo';ci o
reflektantach JIlieszc:-.ące, adre~owa6: S.

tY~l ka~torze ~Il:dły

e-;
i<ł;-

~

S. S. Poste-restante w 'nr;..,sznwic.
(R. i FI'. 9551) (1 -1)
KSIĘGARN1Lt.

D, f. J. ZAWADZKIEGO WWilnie
posiada na sHadzie następujące

kupujących

\'.a;:.
"O~o-;~

~Ieceni~

G-

b

li;;;;;;;;;·;;;ii;;~~~~
Wt'G l I
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AGEN TURA UBEZPIECZEŃ
we wszystkich J,ombinacy,iach: kapitałów pośmiertnych, posagowych din, dzi('ci, dochodów
dożywoł.nich na ~t~\'ość, oraz l~bezpieczel1ia ?d
• ogl1la, Jak \'ówmez ubezplCczema od wypadkow
w podróiy. \Vszp,lkio objasnisuia piśmienne
od wrotną pocztą

PODR;CZNIKI SZKOLNE.

UbeZpl'eCZenl' Z' Y"l' OWC'

l

Sprzedaje "'ęgle w dobrym gatunku z dostaw,! do d"walni po cenie: Korzec grubego wagi 2010 1/1.
kOJl 5;:',-(roz~yła siQ w koszach
l/"kol'cowych wagi 1:JO (t.) Na miarę.w skl'7.yni,'Lch zamkni~t."ch przez
liIag-isrrat. wnr~7.n",ski opieczęto
wanych) po 5. 10 i 20 korcy, po
s;; kO]1. Na cal'e waGony z dostaw,! przed drwalnię. po cenach odpowiednich do cen kopalnianych.
\V~gi .. 1 kowa:ski korzec po k.70.
I(oks najlepszy zagm.niczny ]1ud 25
Je. (franko skład). Drzilwuy wegiel
kurzony korzec \'8 1. 'IV skladzio
sprzedaje si<l każdf): ilość. Zwózki
wllgla obcego dopełnia IV) rB. 5 za
fur mnnkę od wagonIl.
Zam6wienil\ wszelkie należy robie IV sl(~adzie z !lóry opłacając.
(13-11)

J«błollowsl~i Al. Zbiór zadnil 1tI'rtmea
tycznych zastosownnych do wszystkich
U
IJ
regul niższrj i wyższej :1J'ytmetyki dla
użytlm lIczlIcej się młodzi,-kop. 60.
Ko:lOJL'ski ks. S::!JIIl. Biskup. lIistoryja
przyjmnje l'~
"i5
e~' w Petrok',>~vie, w ?o.mn Flatowrj
ŚWiętlt Starego i NowegC\ Testamentu,
J,V,\,.n.
~~....
obo~, koscIota Doml\llkan6w.
2 tomy. 'Wiluo 1884, r .-rs. 1 pojedynAgentura
spl'zedaży
pożyczki
Pl'emiowej
po
rs, li i '.l O miesięcznic,
czo tom po j, op. 50.
.
Kozłowski. Ilistoryjn Swi~ta i Kate- Po wniesicniu l-~j I'9.ty, wygrana należy wyłącznie do nabywcy,
chizm dla dzieci w skróceniu Wilno 18!j4,
(7-7)
r.-kop . ~o. toż lSamo na papierze welilIO" ym z ~4 obrazkami-kop. 30.
(Z3.twierdzone przez lIlinistel'yjum 0~winty do użytku w szkolach poczl!tkoinne narzę dzia gospodarcze ma d o
wrcl!l.
8przedania
. Zdanowicz Al. i Sowi/Iski L. R!Js dzięjów
na gruntach dóbr Kamocinek,
Literatur!J Polslcięj, od poczlltku aż do AJminisŁrac. dóbr Kamińsk pod
Krzepczów, wsi BOl'yazew, oraz
Gorzkowicumi.
(3-8)
1878 r. - 5 tomów rs. 10.
Zdano/cicz Al. Rys Chronologiczno hina
i la.5ach miasta
storyczny PaiIstw nowożytnych od V
cowa wyc1zierż3\yil'em. Up1'3SZfll\1
DO WYNAJĘCIA
wieku aż do dziś dnia, z kikunasto lwIoJ'.
przcto PP. myśliwych o z:lpt'zemapkami, kilkuuziesiędu genealogijami,
stanie najść na te tel'l'y to l'yj a'.
n,.al'et:r. Powozy. nł'yki na
tudzież zbiorem pytaiI-rs. 2, 70.
]'el'óDl'acll i {{onie.
Zaa~a!C~cz Al.
t.egoż dzieła wpzł~ (Ul, Gimnazyjal.-dom Ifol'owicza)
(3-3)
rliianugiewicz,
'7
" .
. w~gla
"
{,amawJac
mowa w s "1
.. a dzle
dopelmeOle zawlerl1H~e. wypadki o" wykonywa wszelkie obstalunki, 7. naj.
"'łod.
S:'ł>itisi{ie~~.
na rogu
1815-78 roku.: ,.nys dZ!~JÓw 1/a:)llowszyclt, lepszych skór krajowych i zagrani- _________
pl'. IIlar. Dublecklego,-rs. 2.
h
d'
.....
d'
'lll'straCVj'a TalItaka parowe[o ~lei ~I.ekonnd\'yj.~kiej, oraz w' miuszkaniu
Zd
. - Al J( 'ótk' Z
JE t .. p
cznyc we .ug na,lswlezszeJ roo y l na
J
I stajnIach tego z, w dQmu W -go Golem"allo~nc_ .' . I, .t "arf'. t\,O?! 10 - termin.-Odbywszy I:ill:unastoletnif): pra. Adllll
w~zeclme." tud~lez d .vle ta~ I~~ c,~ono 0- ktykę w kraju i zaO'ranica mam nadzieW KJuczewsku
br owskie9'0' ulica Kaliska wprost Poczty.
•
Karet.y I po)'l'ozy na wesela, chrzty, poglczll~ wedltlg' I~letody. Jaz\l'lns~ego, 0- ję, że potrafię zadowoln·le wymagania
Zawiadamia
niniejszem,
że
pan
A.
grz.eby.
Na spacery-wynajmujf): się na
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kI d 6'
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dla .-'zieci, W dwóch łwrsach iłoźony, z rym za' a m J.po :ca~.
domsku w domu własnym naprzeciwl;o sa.
(13-11)
tablicą ozdoh~ie chromolitogmfowanf): i (3-3)
r[iazzmzerz C§zekaj,
st. dr. żelaznej, przy.imuje ,"'szelJtie - - - - - - - - - - - - - - . . . . ; . . obstnlunlii. na dostawy r~l1ięte
mapl:ą dawnej Polski, Warszawa 1883
r.-rs, 1, 80, w oprawie kartonowo rs.
r €ll
,n
S'1fł\7I.:liłl nt" go i lHlldowh\llego luatel'yjałn
2,-w opr. ozdobo 1'8. 2, 50.
&.. \Ił!
L,Ut;.,{ir IInW, drzewnego, tak hUł'townie .ia-·
. ....
.
~d?llowicz Al.. WYp'is!j .F!'allcuzkie d~a GI'USZ i Jrabłoui w wyborowych kotei i cz~ściowo, na bardzo przy- do puszcza~la 1.,1 ':1 konIOm, bydlu IOWco;n, z,upelnle _~lImzf';~nr, ~o SI.~·zed::!,ec! ~d la~ naJwczesnH'Jszych wydaDle gatunkach, zdatnych do wysadzenia, stępnych waruukach.
(R. i 1<'1'. 8897)
(3-3) d .•tum.. \\ wdolllosc w (~dat;YI.
no,ve kop: 40:
,. . . . .
pest do sprzedania w dobra.ch Zie)clIDo nabyelll \\ e ws~ystl,lch KSI~g~lllIach. cinie _ ~tacyja pocztowa Szc:.-:erSkr. gr: w Warsza'me u Gebełhnel a I Wol!la. ców staeyja kolei RadoIDSIi:.
tl~. l Fr. 8600)
(3-3)'
(8-4)
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- Cieszę się słysząc te słowa. Ht\! ha! przeszliśmy przez mały szturm, i obaj okazaliśmy cudowną
zręczność.
N o, ale rzeczy ułożone z ob opólnem zadowoleniem.
Za nim się rozstaniemy, podajmy sobie rękę po
angielsku.
Wendal podał rękę, choć bardzo był zdziwiony
tą nagłą. zmianą. humoru u Szwajcara.
- Kiedyż bęuę mógł widzieć się z p. Małgo
rzntą?-zapytał powstając.
- Bą.dź pan łaskaw, być u mnie w dniu jutrzejszym-rzekł Obenreizer - a ułożymy się co do tego.

Tymczasem wypijmy nasz gL'ok. Albo nie, zachowu}my go aż do dnia, w którym będziesz miał pan
3,000 funtów rocznie .... kiedyż to będzie?
- Przed kilkoma miesiącami, robiłem bilans mojego domu. Jeżeli nadzieje mnie nie zawiodą. - podwoję mój uochód ...
I będziesz się mógł Pan ożenić? ...
- Za rok.- Dobranoc.

Postanowienie Wendala.
Kiedy dnia następnego z rana Wendal wszedł
do biura, usposobienie jego się zmieniło. Zajęcie handlowe w Rynku kulawych nie zdawało mu się już tak
monotonn~lD, bo odtąd, Małgorzata miała w niem swój
udział.
Smierć Wildinga, jako wspólnika, zmusiła go
do przejrzenia inwental'za rocznego, kBiąg rachunkowych, wykazu dłu~ów i 2aległości, poczem zwrócił swą
uwagę, na nowy inwentarz i posłał do kancęlarJi po
księgi.

J oey Laddle ukazał się natychmiast. Wsunął
gabinetu, z pośpiechem, który pozwalał przyY.e teO'o dnia musiało się stać coś niezwykłe-

głowę do
puszczać,

'WAUO!q au21Az.ld
9Aq ~!9 łtlM.UPZ ~! 'tluA\ed Ol -~a!u qUI "·:ąIlJ.
lAUAZOM.e!Zp flłPOłUl tf!ll.wuo poz.ld I:lHdil~Bn
o~ef 'llOAI AZO GnlOnq op awzlo21prw ł!Bnruz !{;.·:eAIB !Ult:lA\
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Siadaj pan, proszę, i wyjaw mI Bwoje życzenie;
ci służyć mogę? Może \vspólnie dowodzić bę
dziemy naszego szacunku dla wielkich instytucyj angielskich. Ah! na honor, mojem jedynem zadaniem
jest być wesołym towarzyszem. Może napijemy Bię
groku.
Wendal przychylił się do propozycyi gospodarza, z całem uszanowaniem dla wielkich instytucyj,
tak ironicznie wychwalanych przez Szwajcara.
- Praznę pomówić z panem o przedmiocie zajmującym mnie gorąco, po nad wszystko 'y świecie,
rzekł. - Musiałeś pan zauważyć, od pierwszej chwili
naszego poznania, moje uwielbienie dla p. Małgorzaty.
- Dziękuję serdecznie, panie Wendal, vi iwieniu mojej siostrzenicy.
- Zauważyłeś pan zapewne również, iż od pewnego czasu uwielbienie to moje zmieniło się w uczucie głębsze... czulsze.
- Czy je nazwiemy przyjaźnią, panie Wendal?
- Nazwij je pan miłością, a będziesz bliższym
prawdy.
Obenreizer podskoczył na krześle; oczy jego pałały ukrytym ale powstrzymywauym gniewem.
- Jesteś pan opiekunem panny Małgorzaty mówił dalej Wendal - proszę więc pana, jak o największą łaskę, o rękę jego siostrzenicy.
Obenreizer padł na krzesło.
- Panie Wendal - zawołał - pan mme wprawiasz w osłupienie.
- Zaczekam-rzekł Wendal-aż pan odzyskasz
czemże

spokojność.

- Dobrze-szepnął Obenreizer - lecz wprzódy
jeszcze jedno słowo. Czy nie mówiłeś z moją siostrzenicą o twych zamiarach.
- Panna Małgorzata zna moje uczucia i mam
nadzieję ...
Przepaść.
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- Jakto? mówiłeś pan z moją siostl'zenicą, nie
uzyska wszy popl·zednio. mego zezwolenia?... uczyniłeś pan to? ...
Uderzył silnie pięścią IV stół. i, po raz pierw·
wszy stracił wszelką m~(l sobą władzę.
- J uki~ż jest pańskie postępowanie, i jako czło
wiek honOl'u, jak się potrafhz :z tego usprawiedliwić!
- UspJ'awiedliwienie moje jest bal·dzo pl'osteodpowiedział Wendal, nie zmieszany, jest to nasz
zwyczaj angielski. A poniewaZ pan uwielbiasz zwyczaje i instytucyj e angielskie, nie mogę więc wstydzić
się tego co uczyniłem; zaręczyć tylko mogę, iż nie
miałem zamiaru obrażenia pana:
co powiedziawszy,
proszę o szczerą odpowiedź, jaki masz ran zarzut przeci IV mej prośbie.
- Jaki zarzut? - zawołnł Obenreizer, -taki że
pan i moja siostrzenica nie jesteście jednego stanu.
Jest nierówność socyjalna. Siostrzenica moja jest córką. wieśniaka, pan synem szlachcica. Zapewne jest to
dla nas wielki zaszczyt.... wielki zaszczyt... - mówił
dalej, powracają.c do swej uniżonej grzeczności-za 
szczyt, za który wdzięczny jestem Iliewymownie; ale,
jak to panu powiedzial'em pneuział jest zbyt wielki,
jak równie~ i poświęcenie p.ańskie. Wy, anglicy. jesteście narodem dumnym.
Zyję tu zbyt długo, abym
nie miał tego rozumieć, że małżeństwo to uważunoby
za skandal; żaden dom nie otworzyłby się przed wieśniaczkq, ; twoi przyjaciele nawet opuścili by cię.
- Jeszcze chwilę, -rzekł IVendal, przery wają.c
Obenreizerowi z kolei.-Ja również znam moich wSllM~
ziomk{nv, i to lepiej niż pan moich pl'zyjaciót; W ich
oczach-gdyż głównie osąd ioh mi idzio-oSlIba żony
mojej, bęJzie najlepszem usprawiedliwieniem mego
małżeństwa.
Gdybym nie był pewny, uważaj pan,
proszę - barJzo pewnym, że mogę ofiarować pannie
Małgorzacie stanowisko, któl'e przyją.ć mo~e bez upokorzenia-uważaj pan, bez upokorzenia żadnego-nie

go z czasem? PObtanowił więc, jak na teraz, pozostać w jaknajlepszych z Obem'eizerem stosunkach,
widząc, iż wszelki opór będzie daremnym.
Chociaż mógł bym zaprot.estować pl'zeci w
pańskim warunkom- J'zekł Wendal po ch wili - nie
uczynię t.ego.
Niech będzie ::l000 f.; lecz w takim razie i ja postawię pewne wUl·unki. Pierwszy, iż bę
dę mógł tymczasem widywać pallnę .l\J al'gorzatę.
- Oh. oh, widywać moją siostl'zenioę! to dlatego, aby obudzić IV niej takąż samą. chętkę do malżeństwa jaką. pan uczuwasz?... Dajmy na to, że powiem: nie. Może będziesz pan szukał sposobności
widywania ją. potajemnie.
- :Możesz pan być tego pewnym.
- Cudowna otwartość! prawdziwie angielska!
Dobrze więc, będziesz pan mógł widywać Mał
gorzatę, ale w pewne dni oznaczone. A teraz drugi
warunek?
- Pańskie zapatrywania, - ciągną.! dalej IV endal-rozumie się co do zbyt małych funduszów jakie
posiadam, wielce mnie zacieka wiJ o; a ponieważ nie
chciałbym powtórnie być zdziwiony, gdyby czasem
znów summa 3,000 funtów rocznego dochudu, okazała
się panu niedostateczną, pragną.łbym więc pewnej lYwal'ancyi że wymagania pańskie nie wzrosną.
'"
- Wątpisz pan o mojem slo wic?
- A czy pan ufasz mojemu? Wszakże przed
chwilą, jeżeli się nie mylę; powiedziałeś, że pouwoiwszy mój dochód, będę musiał złożyć na to autentyczne dowody.
- Dobrze powiccl.Liane, panie Weudal; umiesz
Pan łączyć żywość cudzoziemoa, z powagą. anglika.
Winszuję panu. Czy chcesz słowa mego na piśmie?
Powstał, a usiadłszy przy LióJ'ku, napisał słów
kilka i podał Welldalowi z głębokim uldouem,
Czy pan jesteś zadowolony?-zapytał.
- Najzupełniej.

