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Wych~dzi W każdą

Niedzielę, wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym.

NI TO-NI OWO.

Inin.
cy:

Vowodem tego

jest fakt

następują

I u nas też odbyły się trzy przedstawienia amatorskie na cele dobroczynne. Amatorzy nasi, jak zwykle, sumiennie i starannie wypelnjli swoje zadanie, w skutek czego i biedni zapewne niemałą. odnieść musieli korzyść. W noszę to mianowicie z bryhmtowego a.m atorów naszych humoru, którym ci ochotnicy Melpomeny i Talii odznaczali się podczas godzinnych antraktów.
Czy również czułymi na bratnią nędzę okażą się członkowie zakładr.jącego się u nas
Towarzystwa Dobroczynności - tego nie
wiemy. Jeżeli jednak każden z przyszłych
członk6w myśli zostać tylko po to człon ..
kieru, aby nie módz potem znaleźć czasu do
czynnego zajęcia się biednymi, to przyniesie on wprawdzie cierpiącej ludzkości idealną. korzyść dobrych chęci, ale nie dostarczy jej ani cieplej odzież;-, ani opału, ani

Rzecz mianowicie dzieje się w jednej z
instytucyi specyjalnie zajmującej się szafow::tniem sprawiedliwości:
Prezydujący. Bartłomieju! .jesteście obwiVII.
nieni o kradzież 5-u sążni drzewa z bs6w
"Times is money", powiadają anglicy,-ale należą.cych do Koziej Woli. Czy przyznau nas czas jest droższy nad pienii}rlze. Nam jecie się do tej kradzieży?
prowincyjonalistom, moda tylko b,że naBa1,tlomiej. O loboga, loboga! czy ja to
rzekać na nudy,-w' rzeczywistości zaś każ· z.łodziej, czy co? Obwinięty jestem tylko
dy u nas straszliwie jest zajęty!.. Czemże bez złość, bo ja ino drzewo to zlluloz w leBię zatem tak zajmujecie? co robicie? coście sle.
~robili ? - zapyta może jakiś ciekawski.
Prawdziwa niewinność, jak się należy
Smialo mu odpowiedzieć możemy, że ... my- spodziewać, zawsze wyjdzie tryumfująco z
ślimy - i-tylko dla braku czasu, projekty tmdnego położenia. To też i Bartłomiej,
nasze w życie wejść nie mogą! .. · Najlep- uznany za. szczęśliwego znalazcę, odniósł
szym tcgo dowodem kasa zaliczkowo-w kła- nad złością ludzką. zwycięztwo. Takich wy.
do~a. Myśl. tej instytucyi po~stab ró- nala.zc6w jest u nas ba.rdzo dużo; nie mowmeż w łom~ na~zego społ~c~enst1\7a. ~e~ żerny jednak udzielić ciekawym ich adresu, pożywienia.
bra.no odpowl~dm~ materYJały, postuzyo obawiamy się bowiem wielkiego natłoku
- Przeciętny pioh'kowianin (mówił mi w
mające do napl~ama usta,",:y, wy~adzono. z~ emigrantów z nad Sprei do naszej guber. tych dniach jeden z tutejszych pesymistów)
swego ~~na mę.zów z::mfan!ll, ktol'zy mIelI nii, w której znajdują się nieznanc i do ni- .pierwszego roku chętnie pospieszy ze skład
wypełmo tę w~zną. czyn~osć pra~.oda~czą.- kogo nie należące lasy i ziemie.
ką; w drugim już będzie się krzywił i nalecz dotąd, mestety, me ~~alezlz om czasu
Natomiast, wszystkim, konającym z gIo- rzekał na ciężkie czasy; a w trzecim ,8wob?d~ego, ~by owe myslI w.czyn wpro-\ du wrażeń, jak również wszystkim amato. i dziesię~iu kozak6w nie wydusi z niego
w~dzlć J, prOjekt kasy wra~ z ,Jego tw6rca.- . rom artystom, lub urzą.dzającym amAtorskie zaległOŚCI.
mI spoczywa ... snem sprawledhwego.
' przedstawienia, wskazujemy jednoaktową.
Czy sprawdzi się ten rys charakterystyDziwną doprawdy jest ta trudność zna-' komedyjkę pod tytułem "Teodolinda'~, 1'ó- czny przeciętnego mieszkmlca naszego grolezienia czasu u niektórych ludzi, tem bar- wnież przez piotrkowian wynalezioną. i spe~ du,-"-uiedlllgo przyszłość okaże!...
dziej, że, jak to zostało udowodnione, naj- cyjalnie dla teatrów amtttol'skich przeznawjęcuj odkrywców i wynalazców z pewno- czoną.. IV prawdzie utwór ten jest cokolścia. zamieszkuje naszą. guberniję i gdy- wiek-jakby to powiedzieć- aha! zaweso~IJ, .
by -A.me~·y~i. nie był odkrył Kol~mb-n~j - no, :'tle ubawicie I:li.ę .nim.moi państwo-powia-I
niewątphwIeJ dokonałby tego PlOtrkowJa- th,m wam, ubaWICIe Slę - doskonale!
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d, ustawy z r. 1879). Stanowczy ten głos
wynika z osnowy 3rt. 16 i 77 Ukazu 1864
r., oraz ze wspólnej odpowiedzialności, jaką. w pierwszym z tych artykułów prawodawca na pełnomocników nakłada, Jakoż,
ostatni ustęp art. 16-go brzmi jak nastf,,puje:
"Jeśliby dIn jakichbądź powodów zcbmnie gminy nie eporzą.dzito w swoim czasie
rozkładu cięża:'ów skarbowych i gminnych
między mieszkańców gminy, to w takim razie wójt gminy uprzedzi naj\)l'zód zebranie,
że on fam rozkład ten sporządzi. A jeśli
to nie odniesie skutku, to wówczas w':jt
gminy ?'azem z ławnikami (rtzisiaj pelnomocnikarm) i sołtysami i pod wsp6l11Cf ich odpowiedzialnością, rozkl'ad wspomniony niezwlocznie sporządzą. i wprowadzą. w wykonanie,
o czem wójt gminy naczelnikowi powintu,
przy dołączeniu kopii l'ozkh,du, doniesie".
Art. 77 Ukazu 1864 r. brzmi znowu tak:
"Naznaczenie pisarzy gminnych mlstępuje
lub z wyboru zebrania gminy lub drogą.
najmu; w tym ostatnim razie nazn.auel!ie
pism'za za zgodą w6jta gminy, ławników (dziś

brzmienia, pełnomocnicy gminni, jako cdonkowie rady wójtowskiej, mają. niezaprzeczone pl'3WO domagać się, aby mianowanie
a raczej najmowanie pisarza gminnego radzie tej pozostawionem było.
Co się tyczy kontrolowania kasy gminnej, tu już glosu stanowcze~o pełnomocnikom gminnym odm~twiać niepodobna, sko1'0 im go wyraźnie nadaje prawortawca ~p.
4 lit. d, ustawy z r. 1879), To też dla
dzialalności petnomocników nartcr wdzię
cznc otwiera się pole. Pole to, użyznione
nawozcm z owcj Augiaszowej stajni, w którą. chciwość i przewrotność pisarzy, zamieniła pieniężne gospodarstwo gmin naszych, wydać może plon nader pożąd:my.
?ełnomocnicy, z czfonków inteli,;encyi wiejskiej wybl'ani, kontrolując zarząd funciuszami grr.innemi, ulepswj;ec go i chroniąc
grosz gminy od zmarnowania lub sprzeniewierzenia, naj skuteczniej przekonać mogą
swoich wsp6tobywateli-\vł'ościan o tej solidarności interesów, jaka między wszystkimi czło::lkami gminy w zakresie intel'esów
gminnych istnieje. Najlatwiejsza to dl'oga
pełnomocników) i sol:tysów nastcJpi".
do zyskania zaufnnia wlości:m i zatarcia
W tym sltmym artykule mówi dalej pra- w ich umysłach tej z wielu wzglęn.ów szkowodawca, że na naczelników powiatu i ich dliwej podejrzliwości, jaka niestety bal·d;r,o
pomocników: "wkłada się obowiązek mieć jeszcze ezęsto a ja3krawo występuje we wzaszczególną baczność na wybory pisarzy jemnych stosunkach właścicieli więk~zej i
O'minnych i na ich postępowanie, żeby ciż mniejszej posiadłośri ZIemskiej. Staranie się
pi.łarze nie przywlaszczali sobie wladz.y im nie- tedy o wybór na pernomocników gminnych,
należącej i nie używali jej na lIciśnieni~ tCl'o- przyjmowanie tego strnowiska i nnleżyt '~
ścian i innych obywateli wiejskich". Z tego to wywią.zywanie się z p('zywiąz:lD)'ch do nie't .
k
. go obowi-lzków ze 8trony inteligencyi wiejus t ąpu wyro d Z1 SIę w pm ty~c :wyc~a.J, I'"
d' d
że naczelnicy powiatu sllmi mlanuJą. pIsa- s {[ej, uwa~amr z~ rzecz na et· pozą .aną,.
rzy. Zwyczaj ten był poniekąd uspl'awie-, Gorąco tez z(emJa~om ?aszy~ tę 3pr:n~ę
dliwionym w czasach, gdy ani w zebra- polecamy, zaz~aczaJąc,. ze oprocz po:w~z
nin.rh gminnych, ani w radzie przybocznej szy?h att'y~ucY:J, zadamem pełnomocmkow
wójta nie uczestniczyła inteligencyj a wiej- gmmnych Jest Jeszcze:
ska. Obecnie położenie się zmienił'o, a 03) Pomaganie wójtowi gminy w znwiapiekę nad włościanami i innemi obywate- dywaniu spmwami dotyczącemi pożytku lub
Jam i wiejskimi" wobec nadużyć pisal'skich, ogólnego gospodariltwa gminy (p. 4 lit b,
skuteczniej może wykonywataby illteligen- ustawy z l'. 1879, oraz art. 26 i ~4 Ukazu
cyja wjej~lm, niźli ją, rtotychczas wykony- z r. 1864). Tu już pełnomocnicy gminni
wali naczelnicy powiatu. Nie inaczej bo- występować mogą. nietylko w charakterze
wiem, jeno w ci~niu ich opie~uńcz'ych skl'z.f- I doradców wó)ta, ule przedewszystki~~ w:
deł wyszły takle typowe plsarsklC postaCIe charakterze Jego czynnych pomocmkow )
jak' Zohikiewicza-ze "Szkiców węglem" i 7..astępców. Mogą. więc, za wsp6lnem poWojsławskiego... z pińczowskiego powiatu. rozumieniem się między sobą, tudzież z wójW każdym razie wobec wyraźnego praw tem i sołtysami, wraz z nimi, lub osobi-

KROPLA WODY.
Nowena
A. u g u s t a. C h a l i a. m e I.
Przekład

z frnneuzkiego

Felicyi K.
I.
Garbarz z Montelimar, Wincenty Berłoz,
dla interesów handlowych przybył do Paryża pierwszych dni października. 1719 l'.
Towarzyszyh mu jedyna jego córka ośmna
stoletnia Julij a, której chciał pokazać w~zy
stkie piękności stolicy, a nie mógł zostawić
w Montelimur; nie mial a już bowiem matki
i Jękał się pozostawić ją. samą" tern więcej,
iż nie wiedział, jak długo zdala od domu
zostać będzie zmuszonym.
Julija śliczną. była brnnetką, z wielkiemi
szafirowemi oczami, w któl'ych dobroć bły
szczała. Port jej skromnem ubl'aniem przebijało szlachetne ułożenie i prędzej by ją
można było wzią.ć za 8z1ach!.\iankę, niż Ztl
córkę kupca, a co było rzeczą. nadzwyczajną. w tej epoce-miala um:vsl wyksztalcony
nie będą.c przeuczoną. 1Vincp uty Berloz
uwiolbiał córkę. Po śmiel'ci żony, nie oże
nił się po\\tórnie, aby jej nic elac macochy,
a ocl trzech lat, odkąd utmcił pracowitą swoj}1 towarzyszkę, kobi p.tę prawdziwych Zl1sług, Julijajedyną jego była pociechq, Jaka matka-taka córka. P:mi Brrloz dobrą.
byb gospodynią, umiejąq zarówno zarzą
dzić domem, jak i trzymać rachunki kupie-

ckie. łV ychowanlt w klasztorze, w towarzystwie panien wyższego urodzenia, posiadała pewien rodzaj wła.ściwej dumy, dozwolonej zarówno mieszczance, jak i kobiecie stworzonej do wyższych przeznaczeń.
Było to w roku cudów finansowych-w roku, od którego datuje się wyraz milljoner,
w roku, w którym ulica Quimcampoix ZW:lla. się tylko "ulicq,", tak Jak u Rzymian
urbs znaczyło Rzym, miasto najpierwsze.
Nie wiem, w jaki sposób łVincenty Berloz został wciągnięty do kupna akcyj w banku Ln.wa., lecz pamiętniki ówczesne donoszą, iż 1\' przeciągu kilku dni, wygrał 70
milijonów liwrów, tak sa.mo, jak pew'ien sabaudczy k wygrał 40, a lokaj 50.
Berloz nic o tern nie wspomniał Julii,
dopiero kiedy wszystkie pieniądze miał w
ręku, tnk do niej przemówi I':
- Powiedz mi kochane dziecię, które
miasto lepiej ci się podoba: Montełimar czy
Pal'Yż? i wybieraj, w którym byś mieszkać
chciala.?
~Uoda dziewczyna spojrzałn. na ojca. z podziwieniem; sądziła, iż żartuje zadając jej
to pytanie; odpowiedziała. jednak z uśmi.e
chem:
- Wolę Pnryż, i gdyby to było rzeczą.
możehną, ch9tnie bym w nim zamieszkać
chciała. Są.ozę, że i ty ojcze nic byłbrś od
tego?
- A więc dobrze - odpowiedział Berloz, catują:c córkę - rzecz skończona, kupuję palllc na przedmieściu Saint GOl'main
i dom wiejski. n la Rftp,~ e.
Na tc słowa biedne dziecko s~dziło, że
ojciec dostał pomięsznnin zmysłów. Spojrzr.la mI niego uważnie, lecz garbarz mó-

ol'! 48
ście sami, sŁosownie do tego porozumienia:
czuwać nad utt'zym aniem w gminie dróg,
mostów, gl'obli, prze wozów i t. d., i mieć

a)

sobie powierzony d ozór nad wszelkiemi w
tym celu podejmowanemi robotami' b) czuwać n'\d należytem wypełnieniem wszelkiego ('odzaju rząd owych i gminnych powinno śc i, tak pieni9 żnych, jako też wymaganych w naturze, a zarazem wojskowego zaciągu; c) naznacza ć kWl'Itery dla, wojsk w
~ruinic rozlokowanych i dostarczać podVl ody tak na wojenne j ak i inne potrzeby; d)
zarządzać funduszami gminy pod odpowie~zialnościl!- za ich całość i zgodne z prawem użycie; e) I}zuwać nad c}tłościry. i nietykalnością nieruchomości, ogólną. własność

gminy lub jej instytucyj stanowiących i
mieć dozór nad grunta mi opuszczoncmi w
gminie; f) mieć dozór nad luu'czml1mi, austeryjami i w8zelkicmi tego rodzaju zakła
dami, Ol'nz przestl'zegać rzetelności miar i
wag w publicznych miejs cach sprzedaży; g)
mieć dozór nad szkotami, s~pit:tlami, ochronami i wszelkiemi inne mi dobroczynnemi
zald'adami gminy, jeśli do niej należą lub
jej kosztem powstały.
Mogą. też za upoważnieniem wójta gminy wnosić na obrady zebranitt gminnego,
wszelkie interesa potrzeb i dobm gminy do·
tyczące, oraz wykonywać zapadłe na zebraniach gminnych uchwały.
łV końcu służy pernomocnikom:
4) Prawo czuwr,nia nad tem, aby wójt
nie dopuszczał się bezpra\viów. Prawo to
okt-eśla art. 35 Ukazu 11$64 r. w słowach:
"J eśliby wójt. gminy wzbraniaf się od wykonania przepisów lub rozporzą.d~eó rządu,
lub tamował dl'Ugim ich wykonanie, w takim razie ławnicy (dzisiaj - pełnomocnicy
gminni) i sołtysi obowiązani są. natychmiast
zawiadomić o tern naczelnika powiatu".
Widzimy tedy - mówi "Niwa" warszawska, z której czerpiemy artykuł niniejszy
-widzimy tedy, iż atl'ybucyje służące peł
nomocnikom gminy, są nader ważne i obszerne. Niezmiernie też pożądaną jest rzeczą, iżby wszystkie gminy w kraju skorzystały z nadanego im pl'zez Wolę N aj wyż
sz~ prawa i pefnomocników takich wybrały. WJadze administmcyjne żaanejby temu nip. mogły stawiać tamy i nie sh.wiawił spokojnie,-widocznie był' przy zdrowych zmysłach. Jedna minuta byca wystarczającą na wyjaśnienie t.ego, co zaszło
na ulicy Quincampoix i o wygmniu milijonów.
- Mój zakbtd białoskórniczy dam kuzynko\vi twemu, Józefowi - mówił dalej
Berloz-i Ha począ.tek poślę mu pewną. sumkę pieniędzy, a zobaczysz, że wkrótce zostanie pierwszym kupcem w Montelimar, co
nie jest do pogar\lzenia.
- Ach, dobrze, kochany ojcze - zawołała Julija żywo -nasz kuzyn zoshnie za·
raz właścicielem domu i zaślubi swą. narzeczonq, Katarzynę.
- Co do ciebie, J ulijo, będziesz mi jak
dawniej pomagała ... Weżmiemy, bo tak wypada, intendenta, a ty będziesz miata nadZÓl' nad nim, rozumie się zdaleka.
- Siedemdziesil!t ruilijonów! - powtarzała młoda dziewczyna z radością. - co
za bogactwo! I to tak naglc, jakby z nieba
spadło!.. Prawdziwa bajka z tysiąca nocy;
to nie do uwierzenia.
- Niejeden z ksiq,żą.t - mówił dalej
ojciec - będzie się ubiegał o rękę CÓt'ki
kupca z Montelimar; ale ty bę2ziesz dobl'ze wybiel'ać... jestcm pewny. Pójdziesz
za, m.ąż tylko za, .takiego, za którym przemowl twe serc:e l rozum.
- Zapewne - odpowiedziała Julija. Ach, kochany ojcze! co za traf szczególny,
J~ka zmian:\! Nie mog~ wyjść ze zdziwicma.
- Spodziewant się - odpnrł Berloz, jcllnakże trzeba zachować zimna
krew
w podobnej okoliczności i pokazać' pnryża
nom, że i parafijanin może posiadnć milijo-
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gminy nych rozumieją, którzy znaczenie tej pracy
prawa. u podstaw należycie pojmują.
O ile wiemy. władze adminit'tl'acyjne dotychczas nigdzie nie sprzeciwiały się wyborowi pełnomocników takich, o jakich moWIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
wa w ustawie z r. 1879, a jeżeli wybory
ich unieważniały, to zapewne ze wzglę<lów
formalnych. Jakoż zdarzało się, iż zebra_ Jakkolwiek pogłOSka o wyniesieniu z
llit~ gminne albo wybiernły pełnomocników Piotrk0\Ta władz centralnych, okazała się
w liczbie większej nad tę, jaką oznacz" l1ateraz przedwcz esną i została nawet urzę
pomieniona ust:~wn (po dwu na gminę), al- dowo zaprzeczoną.- to jednnkże, przez pabo zamiast pełnomocników wybierały komi- mięć na owo charakterystyczne przysfowie,
teiY.fJolpodarcZ/!, których prawo nie przcwi- że tylko strzeżonego Pan Bóg strzeże, n::1.Ilziało. Komitety t,.kie, o ile sobie przy- leżałoby już dziś pomyśleć o tern, aby, na
pominamy, zaczęto ~ybierać IV ni ektórych IH"zypadek sprawdzenia się kiedyś po wyż
gminach w r. 1878. Owcze«na zwierzchność szej pogłuski, jakotako zabezpieczyć mateallministl'Ucyjna kraju na przedstawienie nie- ryjalne przynajmniej interesy miasta od
których gubernatorów, wydaJa okólnik ob- ostatecznego npadku. W tym celu wartoby,
jaśniający, że komitety gospodarcze, jako naszem zdnniern, aby obywatele miasta, Pl·zy
organa zmządu gminnego prawem przewi- pierwszej zaraz naradzie, na jak~ zwołani
dzinne nie są, a nttdto widokom rządu się będą do magistratu, korzyst.njąc ze zdarzosprzeciwinją, i że dlatego wladze admini- nej sposobności, zanieśli zbiorową do wła
stracyjne winny wyb()l'u ich nie dopuszcznć, dzy prośbę o przeniesienie do Piotrkowfi
a dokonnne już wybory unieważniać. Otóż (~wóch wnlnych dorocznych jarmnrków: z
zwrncamy uwngę na różnicę, jaka zachodzi Zal'ck i z \Vidnwy. Natychmiastowa komiędzy wyborem komitetu gogpodarczego, rzyść, jaką.by IRiasto przez to octniosto, aż
a wyborem pełnomocników gminnych, z n- nadto jest widoczną, byśmy jej dowodzić
trybucyjami wyraźnie pl'zez Pl-:\WO określo- mieli: dość w~ponlllieć na dwukrotny co ron emi lub wskazanemi. Wyboru pierwszych ku olbrzymi zjazd obywatel;;twn, Ol"aZ kuwfHdza administracyjna może nie dopuście; pców krajowych i zagranicznych, aby uwiewyborowi drugich-sprzeciwiać się ni c mo- rzyć, że gród nasz pod względem materyj alż e , byle tylko protokół zebrania gminnego nym znaczneby odnió~l korzyści. Poloże
wyrnźnie mówił, że nie żaden komitet nIe nic Piotl·kowH, jako środkowego punktu gupełnomocny z mocy ustawy z r. 1879 wy- bernii, przy drodze żelaznej położonego,
brani zostali. Atrybucyj też pelnomocni- pośrodku mi .. dzy lVarszawą a granicą, nieków takich uchwałfl. zebrania określać ani zmiernie się do tego projektu n:.tdaje, i tylwsknzy'yuć nie potrzebuje i nic powinna, ko dziwić się wypadn, że dotąd nikt o tem
skoro je określa i wskazuj e wyraźnie prn- uie pomyśln ł i nie zajął się tem }la seryjo.
wo samo; należy bowiem pnmiętać, że mię- Cóż za porównanie pomiędzy Zarlmmi i
dzy pełnomocniknmi, o jakich mowa wart. Widawą-a Piotrkowem! a jeżeli PłocfJZD.16 pod lit. g Uknzu z r. 1804, a peluomo- nie mogli stworzyć u siebie zupełnie nowy
cnikami ustanowionemi przej'. ustawę z 1'. doroczny wielki jarmark, w daleko mniej
1879, ważna zachodzi różnica. !ntllci Sl} przyja.znem Z1lnjdujf1c się od nas położeniu,
pel;1Omocnil..ami prywatnymi gminy l potrze- to dlaczegóż my nie mielibyśmy się postabUJą. od niej wyraźnie okreś.loneg~ mancltt- 1'11.ć o przeniesienie rIo naszego grodu, dwóch
tu, CI znś są 1t?'zędnikami gmmnemJ, z mnn- . istnieją.cych już gdzieindziej w naszej gudatem określonym przez władzę prawoda- . bernii jarmarków?...
wczą· .
Żarki położone o parę mil od kolei, zą.
. MyślI powyższe polecamy gorąco uwa~ze nadto blizko granicy, a zad:deko od inl rozwadze tych wszystkich, li:tórzy domo- nych miejscowości gubernii, Widawa zaś,
slość udziału inteligencyi w sprawach gmin- potożona na skraju tejże, IV okolicy mają-

cej już i tak walny środopostny jarmark
Zuul'lsko- W olski-mogtyby z łatwością odstąpić tego zaszczytu Piotrkowowi, co by
było dogodnem nietylko db nas, ale i dla
wszyst.kich kupców i dostaw-ców. Projekt
ten gorą.co też polecamy uwadze i-rozwadZI3 tutejszych panów obywateli! ..
- Pierwszy w Piotrkowie spis jednodniowy ludności, dokonany był jeszcze w roku
1871, dnia 16- go grudnia, głównie za inicyjatywą. i staranirm pl'ofesora tutejszego
gimnazyjum p. Kal'lskiego; rezultaty takowego spisu ogło~zone zostaty w Roczniku
gubernii piotrkowskiej na rok 1873.
Obecnie dowiadujemy się z wi:l.rogodnego źródla, że w roku bieżącym ma się (lIIbyć drugi takiż sam spis ludności, na co
już p. Naczelnik gubernii dal swoje przyzwolenie.
Ponieważ zaś w tym roku i vVarszawa
prr.ystępuje po raz pierwszy do tej ważnej
czynności, wartouy więc, aby i inne w kl'ltju miasta i miasteczkn posz!y za naszym
przykładem i tym sposobelll
dostarczyły
o sobie danych jedynie, wiarogodnych.
Doniosłego zn:1czenia tego 1'0 haju spisu ludności - dowodzić nie potrz(' bujemy; jnsną.
bowiem jest rzeczą., że tym tylko sposobem
w danej chwili można się zOI-yjentować w
całym stanie ludności, w jej intelektualnym
i materyjalnym postępie, w jej handlowych
i przemystowych stosunkach j wogóle, we
wszystkich odnośnych do niej danych statystycznych. Byłoby nawet nadt r pożąda
ną. i niezmiernie cenną rzeczą-przeprowa
dzenie jednoc:l:esne i po gminach takiego
spisu ludności; tą bowiem jedynie drogą
przyszlibyśmy nareszcie do jakiegoś doktadniejs;wgo poglądu na nnsze ogÓJno-krajo ..
we położenie. Należałoby więc, aby pisma
nnsze prowincyjon('llne podniosty i spopulnryzowaly doniosfość tego projektu, pocz<:m, nie wątpimy, że znajdą się wszędzie
ludzie dobl'ej woli, którzy zajmą się urze0zywistnieniem takowego.
- Z dwóch amatorskich przedstawień, danych w dniu 10-m i 12-m listopada, na dochód miejscowej straży ogniowej i gimnazyjum, zebrano: z pierwszego rs. 335 kop.
30, z dl'Ugiego rs. 270 kop. 60,- razem rs.
605 I.:op. 90.

ny i używać ich godnie.

oyl0 to naj bogatsze umeblowanie, jakie tylko widzieć się zclarz:tło u finansistów
XVIII wieku, bankierów lub bogatych włn

łyby jej z pewnością., gdyby tylko
trzymały się ściśle granic i litery

I
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Jest to eprawa szczać na zebrania do pajacu Berloza. Gorączka zlota łączyła stany.
- Najpierwszq. rzecz, () którq. cię poproPewnego wieczora uj rzano bm księ sz ę , kochany ojcze - przel'wał:t Julija cin Bourbon, którego także 11.kcyje Lawa
jest, abyś mi przeznaczył pewną. sumę pie- wyprowadziły z interesów i duzwoliły oczyniędzy dla ubogich z Montelimar... Jest ś cić Chnntilly. Temu to ksi ę ciu Turmenies
ich tak wiele...
skarbnik królewski, śmiał powiedzieć: dwie
- Dobrze, moja kochanko- rzekł Ber- akcyje twotego prad.oiadkn, panie'- więcej
10z z uśmiechem.
są warte jnk te wszyskie, które teraz są w
- Drugn, abyś zaJożył szpitlll na trzy- obiegu.
d7.ieści łóżek, pod wezwaniem St. WincenCo do księcia. d' Antil'e, księcia La Fortego, twego patrona - mówiła dalej mło- se i Carignan, emerytów giełdowych, ci
Ila dziewczynn, znrzucając ręce na szyję także odwiedzali Berloza w tej nadziei, iż
ojca.
go wcią.gną do jakich przedsiębierstw finan- I na to chętnie przystaję, drogie dzie- sowy ch lub kupieckich; są.dzili bowiem, że
cię dodaŁ kupiec, ściskrIjąc córkę·
ma szczęśliwą rękę.
Po ~ej rozmo,,:ie, Berloz zają~ si~ k.uTu powiedzieć musimy, że pomimo popnem l urzą:-Izeme.m pała?u. ~a WI~~C _o Je- myślności, serce Julii się nie zmieniło: kupgo bog:\c~WlC zbw,gta SIę w.lelb, ~10Ś C do- . cówna,zostawszy bogatl!- dziedziczką, pozostastm-czy CI eh.' krawco:", mvdnlflr~k l t.y., a la prostą, skronmą, zajętą domem, jak przedwszysc:y ofiarow!w.all. s:ve .US~Ugl, tak, ~z'p~ tem.
upł:>:wle tygodma ] OJ_Cl~C l corka mogh JU.z
To też Wincenty Berloz, uderzając palzmI~_Jeszkać we wspamnlym pałacu_ przy .u h - cem w swoją. tabakierkę, mówił:
cy Tarenne, ~1. wygalonowana słuzba zaJęła
Eh h
T
ś' t l'k kt 'l'y
_przedpokoje kuchnie i oficyny.
. , e , ~Z?zęs l~~y. mIel' e ~l '.. o
Wk ót ' tem t
r a J ' · SIę podoba mOJeJ J ulu l zostnme JeJ męo w.ar l S. o~ nn: przYllęcłle żem, bo znajdzie w niej skarb-nieoszaco• ·lZ· ce pOtk
go CI.
poezą.
u w mm najWIęceJ zn:\ nz o
- się zbogaconych parwenijus.tów i takich, wany.
II.
- którzy się ubiegali o łaski niesta.łej bogini
fortuny, pewni, że i na nich kiedyś przyUplynęły dwa miesiące, dwa miesią.ce cią·
jaznym wejrzy okiem.
o-lvch zabaw i wydatków nadzwycznjnych,
\Vszyscy zachwycali się wspnnialem u- fcćz rozsądnych. Najcudowniejsze dzieła
rządz e niem pałacu i gościnnością dawnego sztuki współczesnej, były nagromadzone w
<Yarbarzn, który po•
siadał tyle rozumu i ta- salonach dawnego białoskórniktl. Stoły, wa,r,
• • •
ktu w postc;powamu, lŻ zapommano o Jego zy kanl1elabry BalIina, figury z bronzu
pochodzeniu.
C~flereya lub Coysevoxa, dywany i gobeliWkrótce kilku nawet ze szlach ~y, kilka ny, ornz zwierciadb kryształowe, pokl'Ydnm wyższego towarzystwa, zaczęło uczę- ...,:aty wszystkie ściany. J ednem słowem,
lliilości własnej.

Ś

ś cicieli.

N a częstych balach lub koncertach , J ulija zawsze otoezonf~ byłn najznakomitsz/ł
młodzież:!, która pragnęła pozyskać jej serce. Pomiędzy jej wielbicielami odznaczał się
przyjaciel hrabi ego Horna, pochodząC'y ze
znakomitej familij Niderlandzkiej, spoln-ewnionej z nnjpierwszemi rodzinami f[·:l.ucuzkiemi, a nawet z samym rejcntem. Hrabia Horn przedstawił swego przyjaciela
Wincentemu Berloz, a piękny Wawrzyniec
de Mille wkrótce pozyskał 'lerce Julii.
Urodzony w Piemoncie, Wawrzyniec de _
~Elle, łączył z :,;ywością włoską., męzką. pię
knosć górala alpejskiego. -Wysmukły, zrę
czny, śniadej płci, oczów czarnych, z wejrzeniem słodkiem i przenikającem, czarował gtosem dźwięcznym, tak, iż po kilku jego wizytach w pnłacu Bel'loz, nikt nie wąt
pił o jego powodzeniu.
I rzeczywiście, wkrótce potem l'ozeszta się
wieść po całym Paryżu, że piękny Wawrzyniec zaślubia Juliję i w kolicu st;-cznja kontrakt ślubny ma już być podpisany.
Hrabia Horn obiecał być świadkiem tej ceremonii, po której miał nastąpić wspaniały bal, stosownie do ówczesnych zwyczajów.
Co do uczuć wzajemny ch - to widoczneIU było, iż piękny \Vawrzyniec podobał się Julii; pan Berloz za ś zachwycony
był przyszłym zi ę ciem, do czego wielce
przyczyniało się zapewne pochodzenie jego
szlo.checkie, co bardzo pochlebiało dawnemu garbarzowi .

'f
Wynajęcie sali teatralnej kosztowało rB.
30, wydatki na muzykę, oświetlenie, wydru~owanie i rozlepienie afiszów, przepisyw.ame ról, koszta cenzury, maszynistę, wynIOsły 1"S. 119 kop. 70; koszta zaś opału
do 1~-~ prób i dwóch przedstawień, usłu
ga, sWlec~ .d~ ~ardel'oby podczas prób i
przedstaWlen l lUne drobne wydatki I'S. 64
kop. 67,-o[J6lem 7'S. 214 kop. 37.
Czysty zatem dochód równa się 1"8, 391
kop. 53, z kt.órej to sumy rs. 196 złożono
na ręce dyrektora miejscowego gimnazyjum,
a r~. 195 kop. 53 na pott'zeby stmży ognioweJ.
- Z trzeciego przedstawienia na dochód
ubogich,. zebrano :s. 159 kop. 28; po
potrą,cenm
wJ'datkow, rs. 51 kop. 55,
pozostaco rB. 107 kop. 73, które wobec
pana Policmajstra miasta, rozdano trzydziestu kilku biednym, wstydzą.cym się że

żebrać.

- Koncert. W niedziele dnia 27-cro
b. m.
l:>
k oncert p. Horbowskiego,- przy współudzia-

le p~Jl: Herman i Czaki, oraz p. Hermana.
O blIższych szczegółaC!h doniosły już afisze.
- Przypominamy o ogólne m zebl"aniu w
przyszłą. niedzielę, wszystkich osób pl'agną.
cych przyją.ć jakikul wiek udział w zawią
zują,cem si~
prywatnem Towarzystwie
Dobroczynności. Zebranie to odbędzie aie
w sali p. Skibińskiego, pl'Zy placu Aleksan:
dryjskim, o godzinie l-ej po południu,

y
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~y.ine ksią,żeczki i paszporty... Istna farsa,
na którą, jak to mówią., szkoda czasu i :ttłasu! Na drugi, lub trzeci dzień po zgodzie,
zadatek się (Idnosi, książeczka lub paszport

cenitlm pijaństwa, że tak w Cesarstwie jak
i w Królestwie, niewolno będzie "talmudystom" (zapewne hassydom) prowadzić detalicznego handlu wódką., nietylko jak dotą d po wsiach, ale i po .mia~tach. Rozpra.
wy nad powyższym wDloskIem były nader
ożywione; brali w nich udział i nasi pl'zedstawiciele pp. Ostrowski i Zamojski; przeszedc on zaś większością. wszystkich g~osów
Pl,zeci w jednemu.

l

odbiera się, a. wyna~rodzenie dane faktorce
za sprowadzeme sługI - przepada. Ostrożność też nakazuje nie płacić faktornego,
zanim służą.ca do służby nie przyjdzie; ale
i to nie na wiele się przyda,-często się bowiem zdal'za, że stużą,CIt obej mie obowią,zki, ale naumyślnie tak źle się zachowuje,
- Minister~jum spraw wewn~trznych usiłu
iż po dwóch lub trzech dniach trzeba ją,
jąc,
o ile możność pozwala, zmniejszyć wyoddalić-a wtedy przepada nictylrl:o faktorne ale i znd:ltek. Słowem, że można stra- datki państwowe, zażą,dało informacyi od
cić kilka rubli, a mimo to pozostać bez u- gubel'natorów jeneralnych co do tego, o ile
aię dałyby zmniejszyć sumy, udzielane im
sługi.
na
wydatki nadzwyczajne. Pierwl3zy odpoJ edynem przeciwko demu lekarstwem
7l
byłoby tylokrotnie omawiane już założenie wiedział n~ to - jak donosi "Porjadok jeneralny
gubernator
grodzieiJ.ski,
kowień
odpowiedniego kantom stl"ęczeń i jednoczesne zaprowa.dzenie ksią.żeczek służbo ski i wileński, Todleben, który doworhi, że
wych, jak również, spi!1ywanie zobopólne zmniejszenie wydawanej mu sumy byłoby
kontraktów, pocią.gających za sobą pewne niedogodnem pod względem celów, dla któskutki pra wne, w razie niedopełnienia przez rych ma ona służyć. Dowiadujemy się tedy, że suma owa wynosi rocznie 25,000 ra.
któl'ą,kolwiek stronę warunków. Dziś bowiem, nietylko że się zdajemy przy godze- Z tego rs 3,000 przeznacza się podwład
niu stużby na los szczęścia, ale nadto, by- nym gubernatorom; 1'8. 1,000 na wsparcie
le cię służący nie ob'adł lub :nie obił, wol- dla towarzystw dobroczynnych; rs. 2,800
no mu robić z tobą. i u ciebie, co mu się na wychowanie panien miejscowych, zwła
szcza Polek, w zakładach naukowych stożywnie podo hn. Z każdym też dniem coraz bat'dziej wzrasta demoralizacyj a klasy łecznych, co gubernl1tor ' jeneralny uważa
za rzecz pełną znaczenia; rs. 8,000 na zasłużebnej, a lekl'.eważenie obowią,zku-tego
kardynalnego na każdym kroku wamnku ludnienie gubernii kowieńskiej włościanami
prawosławnymi, jakowy hedyt, podług opispołecznego łndu i uczci wości-zastraszają
nii ministra skarbu, niepowinien być i na.ce zaprawdę przybiera rozmiary.
dal usuwanym; reszta zaś idzie na dodatki
- ,,0 hypotece włościańskiej w związku do pensyi sZl}zególnie pożytecznym urz~
z kredytem". Pod tym tytułem p. Jezio- dnikom, i na. zwiedzanie kraju przez samemńsk-i zamieścił w ostatnich numerach "Ga- go gubernatora jeneralnego.
zety Warsz." wyczerpują,cy artykuł w kwe- Wielki obiad odbył się w Petersburgu
syi podnoszonej już przezeń pierwiastkowo
w kilku numerach naszego 7l Tygodnia" z dnia 8-go listopada, na pamią,tkę 300 -letr. b. Ważną, tę l'l'acę pana J. polecamy niej rocznicy zawojowania Syberyi przez
J ermaka. Profesol' uniwersytetu :Fojnicki
uwadze naszych czytelników,

- Pożar. Przed tygodniem, t. j. w pią.
tek, kiedy pismo nasze znajdowało się już
w druku, wynikł pożal' w miejscowej fabry.ce 2upałek "Domosławskiego i S-ki",
OgIeń wyszedł z suszarni i zwiastował o
sobie czamemi kłębami dymu, wybuchają.
cemi ze wszystkich okien. Stało się to w
sarno poludnie. Przybyła na miejsce wypadku stra~ ogniowa, po ugaszeniu przez
- Wydział rolnictwa - jak głoszą. "Nootwory oklen ognia wewną,tt·z budynku i wosti 7l - wypl"a"Cował pl'ojekt szkół gospozdarciu części dachu, dalszemu szerzeniu się darstwa wiejskiego; otwieranie podobny<,h
niszczącego żywiołu stanowczo zapobiegła. szkół zależeć ma wyłą,cznie od zezwolenia
Fabryka miała ubezpieczonych ruchomości wydziału i każdy je będzie mógł otrzymyna rs. 3,000.
wać.

powiedział mowę treści następują,cej: "Czcząc

ten dzień sławny, nie zapominajmy i o tej
klasie obywateli rosyjskich, którzy byli niedobrowolnymi przybylcami, i z których wielu rozsiewało ziarna oświaty. Wyraźmy tu
życzenie, żeby nareszci.e zniesiony był śro
dek, dzięki któremu ludzie ci znaleźli si~
- ~ziwnym sł zaprawdę zwyczajem, przy
- Zapadło postanowienie w komisyi bie- na Syberyi. W innych państwach zsyła
ugodZIe służą.cych, owe zadatki, legityma- głych, obradują,cej w Petersburgu nad ukró- nie zbogaca kraj, u nas wysyłka była ty1~~~~~==~~==========~==~~~====~

Osobisty majątek Wawrzyńca był b:u'dzo
niewielki, lecz hrabia HOl'n wspaniałym darem powiększyć go obiecywał, a bogaty
Berloz bez wahania i najmniejszej trudności przyrzekł mu rękę CÓl'ki. Julija, szczerze kochająca swego narzeczonego, marzyła
o szczęściu domowego ogniska. A Wawrzyniec? Ten wysilał si~ na grzeczności i nadskakiwanie dla swej narzeczonej, któl'a to wszystko brała za dowody miłości.
Słowem, ojciec i córka zadowoleni byli
ze swego wyboru; i słusznie zapewnie, crdyż
wiele osób zazdrościło losu panny Be~loz,
któl'ej jako żonie kuzyna rejenta, będzie
otwartym przystęp do dworu.
Wszystko więc szczęśliwie się składalo,
aż do wilii dnia, poprzedzają.cego dzień zaręczyn.

Tualeta Julii miała być przygotowaną. na
tę uroczystość przez najlepszą. modniarkę
paryzką.; biała suknia
gazowa, ubrana
świeżemi kwiatami, na szyi i we włosach
perły prawdziwe, podnosić miały wdzięki
córki milijonerll, Wszyscy zawczasu zachwycali się już jej pięknością,; lecz chwila, w której suknia miała być odniesiona,
nadeszła, a modniarka nie dawała znaku
życia. Czekano jej z niecierpliwością, w hotelu Berloz~\ i nawet w obecności Wawrzyń
ca de Millo, Julija. nie mogła ukryć nieciel'pliwości, która najłagodniejszą. kobietę
';łgarnia, skoro modniarka nie doh'zymuje
··słowa..

-

Daj mi pani numer mieszkania, a
do tej niegodziwej - zawołał z ży
W t\wrzyniec.
Ojciec i córka. uszczęśliwieni tym nowym
dowodem miłoici, z chęcią. pcdali mu żą·
biegnę
wością,

dany adres. Po upływie jednak pół godziny, Wawrzyniec de Mille powrócił rozgniewany, donoszą,c, iż suknia jeszcze nieskończona, pod pozorem, że dziecko szwaczki jest słabe,
- Ale teraz musi się wziąć do robot ymówił dalej -co za zuchwalstwo zapomnieć
o obietnicy danej pani i nie wykończyć 1'0boty na taką uroczystość!
- To pmwda, to niegodziwie! - dodał
Berloz, podzielając gniew przyszłego zięcia.
Służt!ce Julii były tegoż samego zdania,
a jedna z nich zaczęła namawiać nawet swą,
panią" aby suknię komu ;nnemu dała do

Panie de Mil1e - przerwała znowu
Julija - ona musiała czuwać nad
dzieckiem... Nie bą,dź pan tak wymagają,cym... za nic w świecie nie chciałabym
-

łagodnie

nadużywać nieszczęścia.

Po sposobie, w jaki córka p. Berloz wymówiła te słowa, szlachcic Piemoncki przekonał się, że nie powinien dalej się upierać. Spostrzegł nawet, iż zadaleko się u ..
niósł, i łagodzą,c głos, rzekł zl'ęcznie:
- Zawiniłem, przebacz mi pani, pragnąłbym, aby najmniejsze twe życzenie było
natychmiast spełnione. Moją miłość ku tobie niech tłomaczy moje uniesienie. Przebacz, przebacz temu, który żyje tylko dla

wykończenia.

ciebie.
Tak, trzeba to koniecznie zrobić-zaMówiąc to, Wawrzyniec spojrzał czule
wołał szlachcic z Piemontu,- niech będzie na swą narzeczoną" a ona" wzruszona jego wy·
ukal'aną, za swą Qpieszałość i lenistwo.
mownemi słowy, malującemi gwahowne je- Ach, panie de Mille -zauważyła żY-1 go przywiązanie, podała mu rękę, którą. nawo J ulija, zwt"acają,c słodkie wejrzenie na miętnemi okrył pocałunkami.
swego narzeczonego, - czyż podobna praPrzestano zajmować się suknią. Reaztlt
cować, mają,c dziecko słabe i płaczą,ce?
dnia upcynęła na kupnie różnych sprawun- Pierwszą, powinnością, jest dotrzymy- ków, które Julija z ojcem w najpierwszych
wanie swoich zobowiązań - odpowiedział porobiła magazynach.
pan de Mille.- Zl'esztą mięszam się tu do
O dziesiątej godzinie nazaiutrz oezerzeczy, które mnie wcale nie obchodzą .... kiwanej sukni jeszcze nie było. Od moGdyby który z moich dostarczycieli postą- dniarki żadnej wiadomości. Rozpacz bypił w podobny sposób, umiałbym sobie po- ła ogólną. Dla mieszkańców pałacu zdaradzić, zaręczam panią.. Musiałby...
wało si~ to niepodobieństwem, aby śli- Dnjmy już ternu pokój - przerwał czna Julij a, bez swego wykwintnego stroBerloz.- Jest to tylko kilkogodzinne opó- ju, mogła podpisać w przyzwoity sposób
źnienie. Jeżeli przepQdzi cakl} noc przy ro- swój kontrakt ślubny.
bocie...
(d. c. n.)
- A kto jej przeszkodzi siedzieć całą
nocl- zawolał Wawrzyniec z wzrastają.cym
gniewem. - Do dyjabłal. .. czyż to kobieta
taka delikatna?
-

I

.\~
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ko nieszczesClem dla dnnej miejscowości i
dla zsylańych. Życzymy, ażeby zmieniło
. się zapatrywanie na Syberyję, jako na miej. ace kary, na miejsce zesłmlia, żeby tam szeroko rozwinęła się wolna obywatelska działalność, pod skrzydłami pokoju i oświa.t y ".
Mowa ta zostaJIt przyjętą okrzyknmi i
oklaskami.
- Na kościół w PrzYl'owie złożyli: H. S.
rE!. 1,- N. G. kop. ~O.
- Listy od Redakcyi:
Pann Czesłazcowi L. 70 Piotrkowie. Zanim poprosimy o osobiste porozumienie się z nami
co do niekt6rych wyrażeń.
-

mieścimy,

Nadesłane.
46-m "Tygodnia" wyczytaliśmy doniesienie z Częstochowy, że młody, uzdolniony człowiek,
szukający zajęcia w naszym zakładzie, nie został przyjęty,- a tl) przeważnie dlatego, ż e nie jest niemieckiego pochoElzenia. Aby do wieść falszu owego twier·
dzenia, doŚĆ będzie Sz. panu Redaktorowi donieść, że
w zakładzie naszym pracuje około 70-u os6b, i wszyBCY (z wyjątkiem jed/Jnego niemca, który u nas już
przeszło lat 15 pozostaje i kilku żyd6w)- są polakami
wyz9ania katolickiego.
Ow młody człowiek rzeczywiście się do nas zgła·
~zał i nie został przyjęty z dw6ch przyczyn: l) że nie
Jest dość nzdolnionym i fachowym; ~) że miejsce u·
cznia litograficznego obecnie nic wakuje.
Z uszanowani cm

-

w numerze

W: Kolm i OderJeld.

Kalendarz Obywatelsld
przez

x.

Listopad.
Dnia 28, roku 1561, przyłączenie Inflaut do korony polskiej. "Vol. Leg. Cod. Dipl."
Dnia 29, roku 1460, zawarte przymierze w Bytomiu. "Vol. Leg."
. Teg.oż dnia,. roku 1494, Jan Albert w Toruniu potWIerdZIł prZyWIleje ziem pruskich. "Vol. Leg."
Dnia 30, roku 1432, H.u~ zwyciężona u Morachwy
przez 'Vładyslawa Jagiełłę. "Bielski."
Grudzień.
Dnia l. roku 1374, konfederacyja generalna stan6w koronnych w Radomsku po śmierci Ludwika kr6la. "Vol. Leg."
Dnia 2, roku 1413, złlj.czenie pierwsze Litwy z koroną na sejmie wHorodle. "Vol Leg.·

G-

D

z

Dnia 3, roku 1582, ustanowienie biskupstwa In- Nowy olbrzymi tunel. W Hiszpanii i Francyi po·
flantskiego. "Cod. Dipl. Vol. Log."
wstał projekt puebicia gór l'irenejskich i przeprowa·
Dnia 4, roku 1582, prawa nadane Inflantom na dzenia przez nie kolei żałaznej. Inicyjatywa tego kosejmie warslawskim. "Vol. Leg."
losalnego przedsięwzięcin, Ilależy się Hiszpanii, kt6ra
pierwsza wypracowała odlJOśny projekt podpisany ptzez
króla Alfonsa w dniu 14 b. m. Projekt ten wkrótce
mil być przedstawiony do przejrzenia kortezom i vr razie przyzwolenia tychże, rozpoczną się odnośne per.
ROZMAITOŚCI.
traktacyje z rządem fl·ancuzkim. Połowę kosztóvr, ja.
kie pociągnie za sob ą przebicie Pirenej6w, bierze na
siebie Hiszpanija, a dmg, pol owę ma przyjąć FrauSprowadzono do Anglii 6,000 centna r6w kości cyja.
ludzkich, \,.ykopanych na pobojowiskach w Plewnie,
a to jako naw6z dla okolic BL"istolu.
Zmieniły się czasy - i o uczciwość dziś nader
Kości bohater6w plewnieńskich jłlż dziś są zmiaż trudno: z tem wszystkie m zdarzają si ę jeszcze ludzie
dżone w stępach i rozwiezione po polach, a tylko za- zacni, kt6rych post~pow~nie powinnu być <!la. wielu
trudnieni przy stępach owych robotnicy, ukradkiem ro- błądzących przykładem. Ze się zdarzają (lziś UI~H! ,,!yzebrali pomiędzy siebie co najpiękniejszo piszczele i jątki, choć rzadkie, zwtaszcza w świecie kuplecltun,
żebm, jako pamiątki z Plewny.
Ilajwymowniejszym tego dowodem czyn pana SalQmoNic zresztą, niestety, nie stało sili tu nowego!
na Landau, zlotnika, w mieście Piotrkowie, IV domu
W 1". 1830 przywieziono do Hull milijon ~pęk6w" p. Aleksandl'owicza zamieszkałego.
.
kości ludzkich z pobojowisk pod Lipskiem, Austerlitz
Przed paru tygodniami, niżej podpisanemu, zamiei Wlltedoo, które skruszone, użyte zostały jako naw6z szkałemu w Chęcinach, skradziono kzlka SZIlU,Tó lO p~
przez fermerów w Doncaster.
rei, wartości kilkuset rubli. Ze sprzedażą pewnej czę'
- Ślub z umarł~. Jeden z dziennik6w angielskich ści takowych zgłosił się do palla Lnlldau jakiś młody
opowiada, że w Portsmuth odbyć się miało wesele c6r- lat 14-stu chłopiec, i llieznając wartości towaru, z ażą '
ki pewnego oficera p. Mainwaring. Wszystko było już dał zań tylko rs. 5! .. Pan L. widząc przed sobą, perdo ślubu przygotowane, druchny już przyjechały, kie - ły, kt6rych wartoŚĆ wynosiła co naimniej rB. 100 dy nagle panna śmiertelnie zachorowała na serce. Mis dal: znać policyi, a tymczasem mIody 6w hl1ltaj zmial"
Mainwaring bardzO koehała swego narzeczonego, czu- kowawszy co się święci, wyszelłł ze ~klepu i zniknął
bez wieści. Perly złożone zostały u p. Policmajstra
jąc więc, że to jej ostatnia choroba, uprosiła go, żeby
miasta Piotrkowa, zkąd je dziś, za okazaniem odpOślubował, iż żywą czy umarlą pojmie jlj. za żonę. O godzinie li-ej mno paana młoda zakoilczyła życie, a o wiedniego świadectwa magistratll miasta Chęcin , CJde ·
godz. 4-ej po południu, w świetnie przystrojonych ko- brałem.
Dnia 20 listopada 1881 r.
laskach weselnych udał się cały orszak godowy do
kościoła św. Trójcy, gdzie już poprzednio przywiezioBOl'UCh Zweigenbawn.
no z\yłoki narzeczonej, ubrane j.\k do ślub". Pastor
kazał trumnę postllwić przy boku pana młodego i po
odm6wieniu przepisanych modlitw zamienił pierściouki
nowożeńców. ~ astępnie zamknięto trumnę, a pan mlo ·
dy przybił na jej wieku wieniec, kt6ry zdjął z głowy
swej małżonki.. . T el'IIZ pastor odm6wił modlitwy za
- W (L :l (15) stycz. 1882 r., w sądzie zjazdo.
umarłych i pogrzeb nastąpił bezpośrednio po wewym w Piotrkowie, na sprzedaż nieruchomości "IV m'
selu.
Piotrkowie pod M 452 na ulicy Kazańskiej położonej ,
- Nagroda za radykalny środek lekarski na dyfte- od summy 8-12-1 rs.
- W d. 17 (29) listop , w magistracie m. Toma.rytys . Donoszą z Paryża, że p. 'Wiktor Saint-Paul i
jego żona, ol'iarowali 25,000 fr. paryzkiej akademii szowa, na sprzedaż 3-ch koni, powozu i różnych me.
lekarskiej, na ustauowienie nagrody konkursowej, dla bli, od sumy 600 rs.
- W d. 7 (19 ) grud., 8 (20) grud., w kancelaryi
wynalazcy skutecznego środka przeciw tej strasznej
zwłaszcza dla dzieci chorobie. Nagroda będzie udzie- okręgowe~o urzędlt leśnego w PioLrkowie, na sprzedaż
loną wynalazcy, bez względu na jego stan i narodo- drzewa w leśnictwie GidIe i ŁaznolV.
- W u. 9 (21) grudu., w olkuskim urządzie leś
wość, byle środek 6w został uznany przez akadellliję
lekarską za zbawienny. Nim to jednak nastąl'i, pro- nym we wsi Gołon6g w pow'. będziń s kim, na sprzedaż
cent od sumy powyższej ma być użyty na zachętę dla Jrzewa.
osób zajmujących się badaniem dyfterytysu i sposobów
jego leczenia. Co dwa lata mianowicie dawana będzie
pewna nagroda za najlepsze studyja w tym przedmiocie.

LicytacYJ e W [Uberllli PetroKowslnej.
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grud~ia

dniem 2.0-m
t. r .. powracam z miasta ŁodZI do P1CJtrkowa
na z",,:ykly n;tój sezon zim?wy L~kCyJ Tauca, włączDle z gImnastyką I)okojową. na kt61'e
to lekcy je wszy~tkie osoby interesowane

.A_
Obwieszczenie.

D

ziałaj ą c w imicuiu Walentyuy lVylazłowskiej~ seo·

sownie do decyzyi Konsystorza
Kaliskiego z duia 16 (28 ) Paź ·
dziernika 1881 r. wydanej IV słowach :
Działo sili \,. mieście Kali1zu lla.
posiedzeniu sfł,du Kon sy~torza J cneralnego Kaliskicg,) dnin 16
»(3-1)
(28) pllzdziernika 188 i r.
W sprawie Walentyny Wylazłows !<iej
we wsi Raciborowicach, gminie BogusIa.
wice, powiecie Piott-kowskim, zamieszkałej pow6dce, przeciwko Stanisławowi Wy""\ATarsza."V7a. 7 Praga Nr_ 409
A.
Mierzwińskich
lazłowskiemu, pozwanemu Il!lężowi, ob~
Niniej ~zeUl mam honor zawiadomić osoby interesowa~e, że opr6cz
cni e z pobytu niewiadomemu, o rozłącze
w Sulejowie,
, . , kamieni młyńskich, dostarcza wszystkie maszyny potrzebne do mtynów: ....
nie co do stołu, łoia i pomieszkania Ulał
... '" alce ulepszonego systemu wszelkich gatunków, Aparata ma-., ma honor powiadomić W-ch Pan6w, po- ż eńskiego Ila czas llieograniczouy z winy
guety<:zne, Eureki, czyli obluskacze. do zboża; Trieury,:I» trzebujących wapna do rob6t wiosennych , męża. Po przyjęciu tej spl"llwy pod dalWialuie do czyszczenia zboża i kaszek, Zarna ręczne i do ma· .... iż całą zimę palić się będzie a tem sa· sze rozpoznauie, terruill stawiennic twa.
szyn. Enbryka posiadając ludzi kompeten tnych, podejmuje się ustawiać., mem, że codzieuuie można dostać wapna osobiście stronom w s ą dzie Konsysturza
takowe. Na składzie l'.najduje się zawsze wielki wybór kamieni 1·0· . . . świeżego w najlepszym gatunku, po ce Jeneraln ego Kaliskiegl w Kaliszu na
I'r' zmaitych gatunk6w, świeża gaza szwajcarska w najlepszym gatunku, #II' nie zniżonej kop. 70 za korzec dzień 4, ( 16) grudnia 1861 r., na godzi... pasy wełniane i rzemienne, oraz wszelkie przedmioty i maszyny w za.:II 230 Cunt. na miejscu; zaś Crauco nę lO-tą z rana wyznaeza, celem pogo·
kres młynarstwa wchodzące. Ceny o ile można najprzystępuiejsze.
PiOtl'ków kop. 80. Drobnego wa- dzenir. stron, lub usubstancyjonowania
pna z p')d ruezt6w, zdatnego do muro- sprawy. Z powodu zaś niewiadom ego
wania kop- 30; miału wapiennego na mi ejs"a pobyt l' Stanisła wa Wylazłows kio.
pola i łąki kop_ Ui. Wiadomość go, zapozwauie go postanawia obwie dcić
(R. i Fr. 8437)
(24-1)
ta może się przydać W-ym Panom; po- za pośreduictwem trzechkrotnego wezwania
I L e s personnes qui dćsireraint pren· 1'11 bowiem zimowa jest lIajdogodniejszą IV dw6ch pismach publicznych.
(pod p.) K s. P ullner pr e zydujący .
, .
..
'
.
dre des leyons pnrticul.ercs dc i najlepszą do sprowadzenia, a wapno,
mOWląca pO })oISku .llłlenUeclul
C ' lll-'ersation et de lan- zlasowane w doły i odleżał e, o wiele lep·
( podp .) X. F alkiewicz Notar. sądu.
może zara.z dosta ć miejsce za (lob rem wygue ł·l·alł«;aiS(~ vonrlront sze i spor,zc jest do )·ob6t.
( 2-1 )
Zawiadamiam ZII po śred n ic twcm nin iej.
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 s. cgo oglos, enia
Stmlislr.wa \Vylazlow.
nagrodzeulem, Jako
bien s'adresser ou burc1Iu tiu jOllrn:l.1 Ty·
ski ego, popl"l cdnio we wsi Raciborowidozorczyni niańka
'hicń".
(0-"10)
cach powieci c Piotrkowskim zamieszkaDentysta
do dzieci. H,Qflektnntki zcchca skla·la ć
ł ego, obecni e z pohytu niewiadomego,
swoje oferty pod:M 120 w UC 'I;kryi "Tylekcy
a by w da in 4 ( 16 ) grllfl nia 188 / r. o gogodnia".
( 2-:! )
dzinie 10·ej r:r. no, staw ił si ę w Konsystorzu J enernln ym IV Kal iszu.
z \Vnrszl1wy przybył do Piolt'kowa i rui e ·
Kalisz dnin 10 listopada 1881 r.
s.ka w botelu L itewsldul i przyjpodbita tum'tkami n pokryta czarnym jei Literatury
Adwokat Przysi ęgi y i Obro ń ca przy
muie l'lIcy jentów codzienuie od
dwabnym rypsem, jest d0 spr,ed,min. O
Kon systorzu
'Wiadomość
w
rednkcyi
n'rygodnia".
godziny
10
rano
do
i'i
}JO
})oadresie sprzedającego bliżs~ą wiauo mość
Alfons
Parcze
(3
-1)
(0-10)
łuduiu.
(2-1)
powziąść można w biurze Hedakcyi.
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«oraz maneżowe Drewitza i Fckerta, Wialnie Backe- :Ił
«ra, tudzież Berlińskie i Bostonskie Sieczkarnie, Sie- :b
«kacze, Szarpacze i Gniotowniki, PłU.gi różnych
stemów
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bryk angielskich i fr3llcllzkich. wszelkie w ustatnich czasach udo·
~
u... skOUlllone narzędzia dla Cabryk i rzemiosł. jako też """
naczynia i pI'zybory kucl~enne gospodarskie i
poleca. Szrllbszt~ki, Kowadła i Szneidklaby, PHy i Pilniki angielskie
..
w najlepszym gatunku, Szruby, Sztyfty, Nity, i Gwoździe ze znau... cznym rabatem od cen fabrycznych.
...
e
'Vagi Crancuzkie stołowe. belkowe i sprężynowe w~"'"
. . M najlepszym wyborze.
~:I»
u.. Iii'!
Okucia do drzwi i okien. Zatrzaski angielskie, fran- N ~
~ ct.lzkie i ame'·ykańskie.
~ lIIfIII
Zelazka do Pl'Qsowania stołowe i mosiężne od rs. 1
~ kop. Zelazka
50.
stalowe krawieckie, francHzkie i angielskie ~..
..,
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rSI.~ika żelazne składane dla dzieci od rs.

hrązowe z boczkami od rs.

3 k. 50.
7 k. 50.

"
n
dla doroslych od rs. 4 k. 50 do rs. 18.
liolebki i wózki dziecinne od rB. 10Umywa Iki. klozety i bidety od rs. I k. 80.
liuchenki na naftę i będzynę od rS. 1.
Maszynki «lo kawy n~ :węgle i spirytus.
Non p~us ultra.1 llln~ od rs. l k. 50...
Ma!!!zynkl d~ SIekanIa m1ęsa, wewnątrz emabJowane
najnowszej konstrukcy' od rs. 3 k. GO.
Młynki.dokawy W 30-tugatnnkach, z najlepszych
fabryk frll!,cuzklCh od .kop. 7 5 . .
•
_,
Wyzymacz~l 8~eryk8ńskl: •.,Empu«:: od rs. J 4.
'V~zelkie naczylll~ blRło lub me:Jlesko emahJowaue z blachy
-taloweJ sztancowane, .lak:
ltlieflnice. «Izb anki. talerze. garnki. brytCanny. patelnie. COI'my do legomin, krem6w, ciastek i masła.
Noże stolowe i kuchenne, ogrodnicze kieszonkowe, scyzoryki
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naprzeciw Hotelu Europe.J·skiego.
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Kupcom odstępuje stosowny raI ~ bat. Sprzedaż nafty uskutecznia ~
J ~ się nlwnież na spoos6b zagraniczny, ~
l N to jest na Cnnty licząc siedem
l~ ip6łfl1ntów nagar~iec, cokoI ~ rzystniej
dla kupująI III cycb wypuua; minrn bowiem garnI ~~ cy bywa r6żna.
. ~7-7)
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(jeny wszystkich ar1Jkułów zlIaczuje ZDlZOKilka tysięcy rubli
5-ty noweli oryginalnej przez
ne. a kupującym w większych ilościach odstępuje znaczny rabat.
Luslnwę
p. t. "Podwójny a1'Fabryka i sklad broni znajduje się w osobnym oddziale. (6-6)
:I) raczy zgłosić się do Adwokata Przysię· tysta" .
• UUUUUUUł...łUUUUU~!LA- - AA~J''' Iglego Hipolita .~ie.gużyńskie
\7V'V'VV'V'VVV'V'V'V''V''V''V'V'uVvv v'V''V go. w domu Wyzmk1ewlcza. (3-3)
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KAPSUŁKI

i PIGUŁKI
Z BROMKU KAMFORY
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Kapsułki i Pigułki D-ra Clin, z broml", kamfory U7.ywlI:j~ się wchoTobach neTlOO1rycń .
';1d:g?UJych, w ~legliwo8c,ach serCOWi/cI! i dTÓg orldecho1(Jycl" o.-az W następllj~eych przypadłościach:
Il.stmłe, bezsenno;,?, kils;lucl. 1ieTlcoll"y:h, spazmach. I'alpitacyach, kokilt.,;ach, opi,epsyi, h!lsteryi, konwlI .'f!lach, zawTotach g/:uwy, zaglfuzeniu, gorqczkach, migrenie, w chorohach p~cherza i d-róg uTyl/owl/clb i na
uspokojenie całego orgaltizmu.
Należy wystrzegać siQ podrobienia, i Icażdy flakon jako gwarancya zaopatrzony jest 1iI! markę fabryki, oraz podFis Clin et CI.j medaiem nagrody ntontyon.
Na.by.wac m~żna w Paryżu u Clin et Ci. ulica Ra.ssyna Nr. 14.
W Pl?tr~owle.s.kład główny u Pp. Gampf, Soczolowski i Spka., gd.zie znajdują 8i~ jedno·
cześme pigułki zeIasne d-ra Rabute&u.
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Pigułki Żelazne

~

D-ra Rabuteau

~

Laureata Instytutu Francyi.
Rabuteau s~ pokryte cukrem.
Liczne studya, dokonywane w szpitalach przez pro(essor6:v fakultetu J?a!yzldego wrkazały
stanowczą skutecznosć pigułek :1.elo.~ny.ch Rab'uteau w. naotępllJ:j;cych slabo~CJach: bl~d~IC!I, b~z-.
krwistości, UJ 'UtTataci. krU'i, w o.ą6lneJ ?/te/llor!J, wyc!eńc:emu, Ul rekonwalescencyl, w slavo8clack dZieCI
, w~7vRtkich w ogóle niedomaganiach spowoliowanyeh 1Jmki~m k!wi.
.
.
.
•.. " .• Piguii1~ :elązne Rabuh~au nie czerni~ zębów, daJlł SH~ traWiĆ naJ słabszym osobom, me
powodując obstrukcyi.
.
.
d
d
.
Kuracya żeIa71ua za pcmoćą pigułek Rabuteau uzywana., Jest bar zo oszczę ną, stanowI
ona bardzo mały wydatek dziennie.
•
.•
Należy wystrzegać się ~odrobień, i na wszy~'kich .Rakonach pl~ułf!k ze.aznych doktora Rabuteau, znajduje się jako Zabe3:pleCZema marka fab. ykl z podpisem Clin et Ct" i medal nagrody Montyon. _
Na.bywaó można. w Paryżu u Cli n et Ole ulica R.assy~~ Nr. 14W Piotrkowie skład główny u Pp. Gampl, Soczołowskl I Spka.
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Laureata fakultetn Ir.e~yczllego w Paryżtt.-Nagroda Mont!lon.
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Mirosław Dobrzański.

W drukl1rni .F.
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