Rok XII.
Prenumerata w miejscu.
rocznie . . . . rs. 3 kop. półrocznie . . . rs l kop. 50
kwartalnie. . . rs. - kop. 75
Za odnoszenie do domu kwartalnie kop. 10.
Cena pojedynczego numeru
kop. 7 i pół.
z przesyłką:
rocznie . . . . rs. 4 kop. 40
półrocznie . . . rs. 2 kop. 20
kWlLl"talnie. . ~ kop. 10

Petrokow, dnia 15 (27) Stycznia 1884 r.

Nr. 4.

Y

Ogłoszenia.
za. 1 razowe po kop. 7 za wiersz
petitu lub za jego miejsce.
za. 2-6 razowe po kop. 4 za
wiersz.
za 7-10 razowe po kop. 3 za
wiersz.
Cena ogłoszeń na pierw szej slro·
nicy podwójna.
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
Cena ogłoszeń zagra.nicz!lych po
10 kop. od wiel"l:lza.

_~_ _~ _ _ _ ~_._ .__.

Biuro Redakcyi i ekspedycyj a

główna,

w domu 'ty -go Micheisona

obok ~1:agistratu. - Ogłoszenia przymtłją: Redakcyj a, obiedwie
księ:!arnie IV Petrokowie, oraz po zagranicami guberni petl'o. ,'
ko,~tlkiej wyJą,cznie agentura "R:jchman i ~orendlel'" IV 'Varszuwie.

wy C h O d Z i

W

każ

PI'enumeraię

.________ ,

przyjmuj') w Potrokowia

Biuro RedakcYi i obie

stochowie .Nowa księgarnitl"-prócz lego.
częstochowie W. Zitlliński
w Łasku
w Będzinie
• Janiszewski Stan.
w Łodzi

w

w Brzezinach
w Dąbrowie

I
I
r:'- .. l"lrdeniewski Jul. w Radomsku

•
• Dzi··...'if:tkowic7. J.

w Rawie

księgarnie.

w Czę·

W. Grass.
" Janiszewski Leopold .
• Ruszkowski Erazm.
• Szewlodziński.
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I że to, co u nas zrobiono

dotąd dla oświaty
Teatl.. Dnia 16-go b. m. towarzystwo
ludu jest, zerem! A że tak jest, możemy pp. Trapszy i Kremskiego przedstawiło Dom
mieć oowód z ilości szkół ludowych w na- Otwarty komedyję oryginalnq. w 3-ch akszym kraju, z ilości czasopism i książek wy- tach M. Bałuckiego, graną u nas po raz
jClIJl.lC zawi(wającę wlók .GO W. CZ~Ill. 20 wlók
danyeh dla niego, których liczba jest więcej pierwRzy. Gm artystów była wogóle barlasu, z fryszerką, młynem 1 propnuwY-l1i dl'Ujak. homeopatyczną.
dzo (lobra - a i sztuka podobała się bardzo,
gile rozleg!e włók H; w dwóc!: t0Iml1:kH~~.
'\\1' ~u·ullkj })rl!iyslępue. 'i\ ladolllOtiC lJhz·
Ze to jest złem, nikt się p:-zecież z nami szczerze rozweselajq.c zebraną nielicznie, z
SZ:l n W-go :F. Jęlll'zejewicza, wlaricicicla księ·
spierać o to nie będzie, gdyż każdemu wia- powodu balu, publiczność.
To też zapewne
gami w Petroko'l"l"ic.
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domo, że od właściwego poziomu oświaty DYl'ekcy,ia jeszcze raz ją. przedstawi na 0;-~~~_~~;W~-~i$~-~4#~W~~~~B~§~łl!!!I!!m!!BB~!:~1ii!!fDI'"~
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tak wielkif.',h, jak i małych narodów.
medyję tłumaczon[~ z fl'ancuzkiego p. t. JJf.ąi
Narody zaś wszystkie, któl'e bogactw eko- na wsi, która byłaby wyszła daleko lepiej,
nomicznych i utral:oneJro stanowiska IV cy- ~clyhy role nie zostały tak niewłaściwie
do O(!Htąllicllia Z:lr:1Z Inb od Ś·go Jana 1884 r., od!egla wiliza~yi tlollijać się ll1USZfł. żelazną wolą., rozdane; rolę bowiem pani Jezierskiej poo wiorst 8 0(1 Kielc i lwIci, rozległa 400 mor., ze pamiętać winny, że praca u podstaw jest winna była dostać panna Milewska. panią,
znaczną jlrllj)iuaryją· W:e;; Ico~ci(·llla. Klmtl'akt ,pi· jednym z najpierwszych ich ouowiązków.
Kremskijo zaś zastą.pić była winna pani
sUlly na hal'dzo d,jul'ych warunkach. Zgłosić siQ do
J eZlers
. k"<I; wreSZCie
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W-go i:l<:dz,eg-o 'l'roczew kiego w KIC cac lo
(3-3)
J
ni~iszego "jak nieść oświaty Imganiec" tam. grał jak zawsze wybol'l1ie, rola T. ColumDO SPRZEDANIA NA DOGODNYCH WA- ~dzie jej najbardziej potrzeba t. j. pod bet wymaga kunieeznie młodszego uochateRUNKACH
wieśniacza strzeche.
ra. O maskaradzie, która miała miejsce za\Viemy: że w k;'ujn naszym i cesal'stwie L'az po niedzielnem pl'zedstawieniu, niema
ziemia znajduje się w znaeznej 0zęści w 1'!J- co mówić, gdyż maski niedopisały. 'Ye wtow Noworallomsku. przy zbiegu dwóch ulic położona, ka~h ludu-a czem jest lud nasz i w Rosyi rek uj rzeliśmy Giełdustdw, przerobioną na
i jednym bokwm ZIl stacyj,! drogi żelaznej od strony dotąu jako czynnik społeczny, wiemy 1'ó- scenę powieść "Ultimo" Mozera. Rzecz
ekspedycyi granicząca. Ob~jlllllje ona przestrzeni do wnież wszyscy. Jeżeli zaś wiemy o tem- jakklllwiek uwieńczona na~rodą, a może
32,000 łokci kw. i zawiera: ogród, dom i oficynę mied
.
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rolmctwa ez ośwlaa ego w~asme, meszczeg na, am pot
szkalne, zabudowania gospodarcze, oraz obszerny spici!· to nie ża. a.l·m.v IlOstepu
,
d
lerz. Pose~yja ta, oprócz bardzo dogodnych i przy- ty, nie ~ądajmy, by lud roszedł llaprzód.
względem scenicznego ukł'ldu, ani praw y
jemnych do zamieszkania lokali, przydatną jest z poMy dotąd jesteśmy przecież naro(lem 1'01- życiowej; pomimo to, jako balodzo wesoła,
łożenia swego i dostatku wody, na wszelId zakład niczym: nażeby zaś naród rolniczy-mówi zjednała. sub. ie dostateczne uznani:. Trzeba
przemysko·wy lub handlowy. Hypoteka uregulowana.
D
k
Bliższa informacyja w Red:Lkcyi .Tygodnia", lub w ekonomista-uczynić narodem rzeczywistym, prz~znac, ze szanowna
yre cYJa, p~m?a
Radomsku u A. Dobrzańskiego.
(0-6)
należy równocześnie podnieść wsie i miasta: snac na . karnawał! d~rzy na" samym snne.
.
.
tu ożywić przemysł r~kodzielniczy, tam na- che~;
w~z~stk~ch Joednak ~~s?łyc~ ."ka~
BIUro redakCYJ .Wlet::>Cl SIę na dać rolnictwu kierunek wyższy, przemysło- wałow ~aJwlę.cel. miał tresCl l na~,wIęceJ
l-~zeru piętrze w oficy!ue, w dOru~l
'yy, n.ależy .lud wiejski podnieść umysłowo~ IprzedstawIał ZajęCIa "Dom Otwarty.
NIIchelsona, obok Mag·lstra,tu. Dla mte-· Srodkle~ wIOd~cym ~o. celu te~o - mÓWI
- Zeszłosobołni, drugi z kolei bal na uboresantów otwarte codziennie od godzillY ek~lno~ls~a - Jest ~swIata puws~~chna, za gich miasta, jakeśmy przewidywali udał się
2 L 4
ł l'
Ogłoszenia l) l'ZYJ' - ktorq. IdZIe: moralnosć, oszczędnosc, praco- wybornie. I znowu par tańczących było
t )
po po ue lllU..
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witość i cywilizacyja."
przeszło 40. było też bardzo dużo g~ści przymowane są W tym samym czaSIe.
Do pracy więc u podstaw, do pracy bez- jezdnych z~ wsi. Bal 3-ci, na tenże dochód
* ustannej nawoływać należy zawsze, gdyż zapewne również dobre będzie miał powodzeWIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
ożywczą siłą każdego narodu i podwaliną nie, tern więcej, że tegoroczny karnawał naje~o wszechstronnego rozwoju jest oświeco- deI' ubogim ukaz:lł się w prywatne wieczorny lud wiejski.
ki, które, naturalną koleją rzeczy, zastąpić
Kto pilnie śledzi rozwój spo'łeczny ludów
Gdy on nie posuwa się cywilizacyjnie na- należy zebraniami publicznemL
w ostatnich czasach, ten wie dobrze, że dą. przód-n:trouy jałowieją., i muszq., pozbawio.
T"
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. , t"
a
żeniem ich jest zdobycie ekonomicznej i cy- ne naturalnych soków żywotnych, umierać na
rzecl , os a ~I wd'beczćor anbcu'tącYd ~
..
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ubogich miasta. ma SIę o y, W so o ę Dla
wilizacyjnej dla siebie potęgi.
anemln umys~owq. l eKonomiCzną..
9 ·go l u t ego b r. Ceny "tn l
'
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weJscla:
Oświata i pomnażenie bogactw narododam 1 ro., dla 1I1ężczyzn 2 rs. Początek zawych, oto hasła ocrarniające coraz szel'SZO
umysły-oto hasła: które zmuszają i nas do
- Koncert amatorski. Fakt niesienia po- ba wy o godzinie 0-ej wieczorem.
bezustannej pracy, czujności i rozwagi.
mocy kszt~t('ącej się młodzieży znajdował
- Rada Nadzorcza tutejszej Straży OgnioNiema ani jednego narodu, nie było ani u nas zaszczytne zawsze uznanie; z przyje- wej Ochotniczej podaje do publicznej wiajednego spoleczeństwa, któl'eby odegrał? jaką mnością. też dowiedzieliśmy się i tym razem domoś<li, że w dniu ;) Lutego r. b. w niebądź Lolę w historyi świata, ażeby me by- o gorącem poparciu tej myśli WŚI'ód amadzielę po południu, odbędzie się akt wyborów
ło zmuszone ciężką pracą i mozołem zdo- torów znanych już szerszemu kołu publina rok 1884 starszyzny straży ogniowej
bywać dla siebie prawa swojego rozwoju.
czności.
ochotlliczej, na który zapraszają się tak
Społeczeństwo nasze od lat dwudziestu,
W dniu 11 lutego danem będzie na cel członkowie czynni, jak honorowi, niezalegdy pod tchnieniem nowych ideałów ludz- powyższy muzykalno - dramatyczne przed- gający w opłacie składki. Dla członków
kości prysnęły przesądów lody, dało dowód stawienie, które międZy innymi mają uświe
czynnych uniform strażacki, dla honorowych
energii i żywotności w gromadzeniu ducho- tnić swym współudziałem pani Deryng- zaś kwit z opłacenia składki w ostatniej rawych i ekonomicznych zasobów. "\V (l;.J.że Walewska, pani U szyńska (śpiew) i pan Wł. cie, otwierać będą. wstęp na powyższe zeniu tem jednak do ogólne~o dobl'a, praca Klawer (fortepian).- Nie wątpim, że nie- branie. - Składki na ucztę przyjmuje kasa
u nas jest połowiczną, - dla ludu bowiem, tylko piękny cel, lecz i wspomniane nazwiska, straży w aptece W -go Rompalskiego.
przygniecionego dotąd jeszcze żelazną stopą oraz sam dobór sztuk w programie, potrafią,
- Kradzieże. W wigiliję d. 24 z. m. skraciemnoty, nie robi się prawie nic, a przy- zachęcić naszą publiczność do spiesznego
najmniej bardzo niewiele.
rozkupienie biletów, i przyczynienia się dziono dużego, pięknego, czarnego psa dwuChcemy tu mówić, woła Echo, o oświa pl'zez to do zebrania tak potrzebnego dla letniego, z rodzaju foxów. W duiu 5 b. m.
i r., do dnia, po świeżo przypadłym śniegu,
cie ludu IV naszym kmju! Każdy przyzna, ubogiej ml'odzieży fundu'3zu.
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z tegoż domu p. B. naprzeciw banku, a więc alu nu/ syropów i soków lU, z tych okazów watkę wygotować muszę, choćby mi to nana pryncypalnej ulicy, skradziono 6 sztuk fałszo\Tanych i szkodliwych 9; kosmetyków \"et i z trudnością przyszło. Miejskim gryzikrat żelaznych lanych, czyli przęzeł w de- zanalizowano 2-z tych jeden okazał się piórkom łatwiej coś napisać-wprawne to do
seń, służących do wmurowania między filary czystym merkuryjalnym przetworem; z 10 pióra; - a~e my, co na!vet gazety rzadko
w ogrodzie, długich około 2J/~ łokci, a wy- gatunków J:~ obić pokojowych-3'zawiera- prenumeruJemy, to co mnego. Kalendarz
sokich około 1 J/~ łokci, każde wagi 1 ce- Iy trujące metale, Jako to: miedź, baryt i rok rocznie nas objaśnia o wszystkiem, a
tnar i około funt. 20. Stały one przy ogro- Qłów.
wiadomości polityczne chwyta się co tydzień
dzie, wewnątrz dziedzińca za studnią, mu_ Z Łodzi. Stal'aniem p. Stanisława Kos- w parafii po nabożeńst\l'ie, od sąsiadów lub
siały być ze 6 razy, po dwóch ludzi, wy- sutha, inżynier pracującego w ?akładach proboszcza. Taki, co gazetę llrenumeruje, to
noszone za brlun'J i tam dopiel'o na furę Szajbierów, będzie uorganizowana w Łod7.i lumen! uchodzi za człowieka oczytanecro
kładzione, liście ze śniegiem z nich ogar- w ciągu przyszłego miesiąca wystawa wy- i światłego, pomimo, że do kalendarza rJe
nięto, a haty i oparcie ich na studni, oraz robów, wykonanych na warsztatach ręcz- pisllje. Takich też jest więcej w młodszej
ślad butów na ulicy, znać było jeszcze rano; nych w Łodzl i okolicznych miastach f'ubry- genel'acyi nii między n/lmi starymi.
dodać tu trzeba, że stróż miejski stoi przed cznych. Wystawa mieścić się będzie w 10W naszej okolicy niemiec wyswędził sobankie:n przez całą noc - za to, w po- kalu miejscowego Towarzyetwa KI'erlyto- bie wioskęj wnet więc sprowadził kilku
"brUderów" i szwagrów i cała ta . szarańcza
dwórzu, z którego skradziono, stróża niema
wcale, a brama i drzwi nie są na noc za- we.w' składzie kortów Hejmana prz.v ulicy osi~.dła na uzierżawach. Płacą dobrze niemykane, bo niema ioh kto otwierać. W d. Ceglanej wybuchnął dnia 13-go b. m. pożur. tylko włł1ścioielom ale i najemnikom, to też
znowu 11 styoznia r. b. w domu p. S. także Dzięki energii straży ogniowej pożar stIu- ci ostatni zwabieni dobrą zapłatą, handlu
naprzeci wko banku, o godzinie 1 J/~ po pół- miono i uratowano znaozną część towarów. "szwarcówką" jeszcze nie porzucając, tylko
do niemców na zarobek chodzą, czel'piąc
nocy, gdy dwóch ludzi czekało przy wejściu, dwóch innych chciało otwierać do pi- Weteran b. wojsk polskich. Dnia 15 od nich oświatę i zasady życia, podtrzymując
wnicy p. O. na 2-im piętrze mieszkające~o; b. m. mieszkańcy Zelowa i okolicy odpro- Pl,zytem egzystencYJę i dobrobyt propinacyi
mysz tylko obroniła piwnicę; złapaną bowiem wadzili na wieczny spoczynek zwłoki ś. p. -"mimca." Nasza brać-szlachta drapi.e się
w tej tlhwili w pułapkę - kobieta mieszka- Stanisława Kostki Dąbrowskt'ego b. oficera w głowę, narzeka i, na tern koniec. Zycie
hca w suterenach chciała wyrzucić, a wy- b. woj;'lk polskich, zmarłego w 81 roku ży- takie zatrute niesprzyjaj~cemi warunkami,
chodząc, spostrzegła jakichś czterech dl'a- oia. S. p. D. pelen dobroci i szlachetności zniecLęca rolników do zagona i do wkła
bów i na.powrót drzwi zatrzasnęła; zbudzo- człowiek, zjednał sobie ogólny szacunek dania kapit.ału w gospodarstwo; - przez to
ny pies zaszczekał i złodzieje spłoszeni cha- i szczery żul po sobie zostawit.
też niemcy prym trzymają, wyłudzając od
łase m, chwała Bogu uciekli. Tutaj stróż w
nas ziemię .
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- Któraś z dam-uczestniczek zes7.łosobutniego bauomu Jest-a e rZWI WI oczme me zamy a. lu, wychodząc, zamienila ciepły szal, ]lozostawi:ljąc
Do tej plagi kultUl'kampfu łą.czy się i in_ Pożar. W ubiegły poniedziałek około lll'zypadkiem s.wój na sali, ~ zabier~ją~ p~'aw~opollob?ie na, błaha na pozór, niemniej przecież docrouziny ] O wiec'lOre~l za młJ'nem parowym I ?udzy. Je3tes~y, pr08Z~l1GJ o f1011WSleme, ze szal ow tkliwa. \V mały-:h miasteczkach brak zur-.
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Jest do otlebraut:l, u I);łUl rotthus w domu p. Spana.
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wszczą.I Się pożar, oJ ktorego zgorz,\ła sto-,
, pe m~ ozol'~ na rzez,m mnll,
torzy 0dola ze zbożem, wtasnością mieszczanina
rzy.naH~ konczącą SWÓJ. Ż;:wo.t kro~ę!. cz~vVojciechowskiego będąca.
I
e owa.
stUJą I.męsem kaduk WIC JaklCm: .lesh me
W d k W d' 22 b
d'"
nndgmłem, to wrzodowatem, a zawsze po-:- ypa e .
m~
. n~. ZleSlęclOdeirzaneJ' wartości. Po mięso posyła się
letm chłopak syn wozneO'o z Izby skarb o
Co in/Jego pióro a co innego lemiesa.- Zwyci~z~
•
,
l' '
} d'
. two niemców. - Mię,ma plaga. - Demrrralizacy,ia zwykle w niedziele z kwitkiem konneO'o; po~eJ, z eObl~łws~y ~e slclo ow.. z trzeCIego
llldu. _ Potrzeba "zemiosl i oświaty. - Jedy"y mimo to, jeśli drÓb chuJy lub go "'niema,
pIętra, za l SIę mema na mIeJscu.
ratunek.
obiaull się nie je, bo mięso rzeżn'ik niekie- Ze sprawozdania z czynnos<.ll stacyi
Mówią, że pisać korespondencyj e do gll.- dy przyjmie z powrotem. Dozór nad 1'zedoświallczalnej w Łodzi pomieszczonego w zet-nietmdno. Ja też tu, panie dobrodzie- inikami powierzony zwykle wójtowi lub
N orze 11 "Dziennik Łódzkiego" wyciągamy ju, siedząc na wsi i czytując nan'oływania stróżowi be7.pieozeństwił publiczn,ego, inaczej
tu kilka lIanyoh statystycznych, które dadzą wasze, zbierałem się napisać coś z pod sto- "panem wachmistrzem" zwanemu, ściśle jest
nam miarę użyteczności i konieczności za- mian ej strzechy już od lat u'zellh blizko,- wypełniany tylko w jego kuchni, W której
ktallów tego rodzaju. Przez ciąg półtol·a- ale nie tak łatwo, jakby się zdawało, coś zawsze najlepsze mięso się gotuje.
roozllego istnienia stacyi doświadczalnej do- skleić do druku, a w dodatku człowiek
Na to już nawet i niemiec nie poradzi.
konano w niej, między innemi, rozbiorów zasiedziały na wsi, ma wstręt pióra, jak do
Z gazet też innych wiecie zapewne, jak
chemicznych: wody studziennej, stawowej i niemoa; nieurodzaje zresztą, choroba łysego to 11 nas I)a porządku ... nocnym są kradzieże i
rzecznej 36-z tych niezdatnych do pieia kasztanka i iune, jak to wiecie, kłopoty, rozboje. Scisk i tłok na "chubach" chlopskioh
20; octu 4-w tem 3 okazy liohe, a między wytrącaj.ą. wieśniakowi pióro z ręki. Dzis zniewala wędrować za łatwym zarobkiem.
niemi jeden zapl'awny kwasem siarczanym; jednak otoczony ze wszech stt'on cywiliza- bo gospodarstwa włościańskie coraz to w:ęcej
mleka 10 prób, IV których 8 było rozcień- torami z nad Sprei, zgnieciony, ściśnięty mając żołądków do nasycenia, częstokroć poczonych, z dodatkiem sody, kredy, borakslb, jak serek pod prasą, niniejszą literacki~ ser- zbawiają chłopa nawet suchego kawałka
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Zapuśćmy jednak zasłonę nieIJamięci na
ten nowy całkiem ubjaw naszego towarzyskiego życia i-na pociechQ-przypomnijmy
sobie to, że przynajmni(~j biedni naszego
XVIII.
miasta i niezamożni uczniowie miejscowego
gimnazyjum, skorzystajlj. z tych zabaw. któKarnawał w tym roku dość dtugi; trzebaż re zamiast nas jednocz} Ć, siejlj. wzajemne
mu poświęcić ohoć cząstkę niniejszego f'e~je- zazcl!-ości i rozszerzają zastarzałe mi~dzy
tonu - tem bardziej, że mieliśmy już kilka nami kwasy.
zabaw publioznych, które się nieźle udały,
a kilka jeszcze mieć będziemy któl'e się I'ÓOto bal dmgi na ubogioh miasta powiódł
wnież zapewne udadzą. Szkoda tylko, że się świetnie, :l jak słyszeliśmy, będziemy
i tu nie jesteśmy wolni od pewnego ale.
mieli jeszcze dwa inne: trzeci, na tenże sam
\V pra wdzie wszystko nll świecie ma swo- cel, i czwarty na rzecz miejscowej kształcą
je ale; każde jednak alf] na naszym prowin- cej się młodzie.iy. Na kOl'zyść tej ostatniej
cyjonalnym kontynencie przybiera zwykle odbędzie się również dnia 11 lutego amatorjakieś dzi waczniejsze rozmiary i zaznacza się ski koncert, na ktÓl'y złożyć się mają najw oryginalniejszy sposób... Możnaby się lepsze nasze siły muzyczne i artystyczne.
niewiem o co założyć, że każdy czyn, każdy, Powodzenie będzie miał niewątpliwe, gdyż,
najmniejszy niemal krok naszych parafij al- o ile wiemy, wszystkie niemal loże, już zanych wielkośoi musi mieć, jak zapisat, swoją mówione zostały, a do krzeseł panuje ścisk
komiczną stronę. Ujawniać się to już zaczyna nie mnieiszy. Należało się to już oddawna nanawet IV zabawaoh publicznych. Takie np. sz('j młodzieży; to też inicyjatorowie tej myśli
tamane sztuki,jak zaprasza.nie kogoś, a potem przynoszą jej dobrodziejstwo prawdziwe,
Wierzaj cie nam czytelnioy, że nasze toodpraszanie z balu, za.iste, śmieszne nam się
wydaje,-tem więcej, że nietakt jednostki, warzyskie karnawałowe życie, mogl0by ponieświallomym istotnego stanu rzeczy, daje zostawić po sobie tI'wałą pamięć ijak na:jmilnieszczególne pojęcie choćby tylko o ZM- sze wspomnienie ... gdybyśmy się postarali pojomości najprostszych form towarzyskioh u zbyć tych koteryjnych, nieustanny oh swarów
ogólu. Nie zaprosić mię, wolno każdemu- i zawiści, których Jedynem źródłem jest zawcale się o to nie obrażQ; ale gdybyś mię, wsze i za wsze tylko próżność i wygórowana
czytelniku, zaprosił, a potem odwrócił się ambicyia, stawiająca po nad wszystko swoje
odelOnie, sądzę, że WÓWOZilS uznałbyś slu_' ja-i nic, tylko ja. Częstokroć dlatego jedyszaiO~t\ mojej niechęci.
uie, że nie nasze ja dało czemuś inicyjatywę,

NI TO--NI OWO.

już SIę
ramię.

boczymy i patrzymy na siebie pl'zez
Ztąd 'to wytwarza się sztuczne ży
cie, sztuczna radość, sztuczny na wet smutek-i istnienie nie jednego z nas staje się
z czasem nieznośne!. ..
Równie nieznośną i mającą nadzwyczaj
podobny wygląd do naszego życia, jest tegoroczna zima. Mrozu, jak na leka.:·stwo;
za to ciąda l bElzust,anna szaruga. To też
nieszczęśni nasi ziemianie z naj wyższą tl'WOgą patrzą w swą przyszłość; znamy takich,
którzy niedawno rozpoczynali gospodal'stwo
w niezłych wcale warunkach, z gotowym
kapitałem obrotowym, a mimo to, obecnie
obracają na wszystkie strony ... już tylko gło
wą-nie pieniędzmi.

vVobec takiego położenia rzec?;y, dobrze,
od czasu do czasu gl'Omadząca się komisyja ośmiu-, wysadzona z łona zeszłorocz
nego zebrania okolicznych ziemian - omawia kwestyję kredytu i debatuje nad
środkami samopomocy.
O ile wiemy, prace jej mają się już ku końoowij z niekła
maną też niecierpli wością oczekujemy ich
owocu, dufając, że uędzie dojrzałym, czego
gwarancyję widzimy w samym jej składzie.
Daj Boże tylko, aby dobre chęci obywateli
ziemian miały lepsze powodzenie od dobrych
chęci obywateli naszego miasta.
Mamy tu
na myśli pl'(~jekto\Vane w niem od tak dawna
instytucyje: dobroczynności, pomocy naukowej i kasy zaliczkowo-wkładowej. Staranie (}
takowe należałoby ' naszem zdaniem ponowić:
że
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chleba. Barszcz i kartofle raz zaledwie na I szkania pijarów (w liczbie pięciu), mieściła. godne ławki po większej części z szufladami.
dzień spożyte, żywią całe rodziny; jeśli więc się pierwsza ich szkoła i kaplicu. Pierwszy Każda klasa miała tablicę do matematyki i
"tatuś nie pójdą" po owcę do Wojtka albo rektor, a następnie od r. 1684 prowincyjał katedrę drewnianą dla nauczyciela; na ścia
po krowę do Bartka, to często i w garnczek pijarów, ks. Franciszek, a Jesu Maria, Ha- nach wisiał,- karty geograficzne."
Za rzą.dów naj słynniejszego z rektorów
niema co włoż'yć. Co dzień też można spo~ ligowski, w dniu uroczystego wprowadzenia
tkaó Bię z takimi, co to nie sieją, nie orzą pijarów do Piotrkowa, na przyległym ka- piotrkowskich, ks. CyprYJana Małachowskie:;o,
a iywią się... A j9den drugiego wydać sig mienicy "Bykowskich'; placu, w miejscu na powstał pierwszy konwikt pijarski, który
nie ośmieli, bo wie, żeby go oskarżony pod- I kościół obranem, krzyż utkwit, Dla braku się mieścił w zbudowanej w 1738 r. ofipalił; w gromadzie cicho, a w gazetach bę- jednak odpowiednich funduszów budowa ko- cynie, (obok kościoła), znanej pod nazwą
boią cią.gle o nowych kradzieżach i rabun- ściub rozpoczętą została dopiero w r. 1689 nowego koleg1j"um.
Oficyna tli IV 1807 r.
knch. Tl'Udno jednak i. tak coś odkryć, bo przez ks. rektora Benedykta Zawadzkiego, a zamieniona na magazyn, z czasem zupełnie
najczęściej poszkodowany nie przygotuje ukończona )V r. 1718 za rektOI'stwa ks. Sta- spustoszała i obecnie nie istnieje.
subie dwóch ś\viadków. Nauka jedynie lZlsława a S. Barbara. (*).
Po trzykroć (1748-1762-1766) piasturzemiosł usunąć by mogła do pewnego stoKs. Ignacy I{rzyżkiewicz rektor W '1'. 1680 jący godność rektora ks. Fulgenty Józef
pnia ujemne te strony, trzeba tylko, żeby db rozszerzenia szczupłego kollegijum na- Gutteler Dobrodziejski "z naj większą. usilnobyła chęć do prucy, do uczciwe1ro zn.robku a był kilka sąsiednich domków i placów. Fun- ścią. zajmował się gospodarstwem, ozdobą.
tę znów, tylko szkoła, nauka zasad mOl'al- duszów na ten cel, oprócz pozostałości z za- kościoła i porządkami kolegijum, które ' skła
ności i poszanowania cudzego mienia wyro- pisu Gorczyńskiego, dostarcz1li liczni do- dając się z dostawianych, przerabianych,
bić jest IV stanie. Ale jeśli w ~minie OtIVO- brodzicje, przeważnie deputaci trybunalscy. lub naprawianych przez każdego rektora
l'zą szkołę, to chłop dzieck'J do niej i tllk
Na kościół zaś znaczniejsze sumy złożyli: domów, wcale nie miało przyjemnej postaci."
nierad pOiyła, z braku pomotly w gospodar- ks. Mikołaj Swi~cicki, biskup Po.znański 6666 Tenże Dobrodziejski, IV 1765 r. zakłada
stwie, lub, co się przytrafia częściej, z po- złp., Stalllsław Potocki, Starosta Halicki. w fundamenb pod nową_ okazałą. budowlę, któwodn kilko wiorstowej odległości wsi od przy- 1699 r. Marszałek Trybunału, 6,600 złp., rą. dopiel'O ks. rektor Zygmuni Bojen (1780
bytku oświaty. Obowiązkowe więc tylko po- Jan Mfjci1'~sh, starosta Wieluński, ks. Ber- -1786) wykończył. W znacznie zmieniosyłanie do szkoły ostatecznie by wyrugo- nard Za mskz , opat Sulejowski, llfikolaj By- nej postaci budowla ta zachowała się po
wato ujemne cechy naszego wieśniaka.
kowski, kasztelan Podla!lki, po 2,200 zlp. dzień dzisiejszy. Od lat 90-ciu mieśei się
Przy powyższych warunkach i braku ka- Nadto, wedle możności składali ofiary: kla- w niej-więzienie. Ks. Zygmunt Rojen lIadpitału utl'zym!lDie w pewnym stopniu do- sztol'y Bemardyński, Witowski, Panien Do- to wystawił zabudowania folwarczne na Byskonałości gospodarstwa wiejskiego jest nie- mini kanek, obywatele piott'kowscy, szlachta kowskiem i Rokszyckiem przedmieściach i
możebnem i to tłomaczy poczęści oddawanie i wieśniacy z okolicy.
domy mieszkalne upiększył.
8-go września 1786 r. nowy pożlir, rujpJ:zez ?bywat~li ziemi. tV :ęc~ c~dze.. Z~Dostawiając i dokupując sąsiednie domowlązame wspotck, .d~lałam~.l oplera~le SIę stwa, pijarzy stali się właścicielami prawie ca- nują.c ISO domów miejskich, zniszczył do
zgubnym prą.dum, mnbus umtls, może Jeszcze lej dzielnitly miasta, zamkniętej między ulicami szczętu dom szkolny i znaczne szkocly wypodtrz~mać ?yt .o?ywatela, ale przy b~ak~ S,ieradzką, Dominikańską., Rwańską i Nowym- rządził w innych budowlach pijarskich. Klę
t~g(~, Jak ~' o~mez przy b~ak~ prawdZIwej Swiaiem. W tym obl'ębie mieściły się ich ko. ska ta, jak zobaczymy niżej, stała się głó
OSWluty wsrod gmmu, plsamna wszelaka leO'iJ'um kościół szkoły i domy do wyna- wną pobudką do wyniesienia się pijarów z
o .
lk
b ęcl Złe.
.
" Kamienica
" , "Bykowskich" z tlzasem posiadłoś ci przeszło 100 lat przez nich zajpromą ty -o pracą zawsze
jętlia.
Ł. Gn...

przeznaczoną. została wylącznie na pomieszczenie szkoły, a właściwe kolegijum zwolna ufol'mowalo się z różnych domostw przy
ulicy Rwańskiej (Luterańska).
Pożal' d. l-go sierpnia 1731 r., zl'ządza
jąc wielkie szkody w posiadłościach pijar(Cią g rlnJ szy-pati·z Ni 3).
skich, dom "Bykowskich" w gruzy zamieIII_
nił.
Dzięki staraniom ówczesnego rektora
Losy budowli przez pijarów i jezuitów
ks. Jana Zawistowsldego, w tymże j~szc~e
.
.
.,
roku powstał nowy dom szkolny, rowmc
W PIOtrkOWIe wzniesionych.
jak piel' wszy mUl'Owany, wprost furty pp.
Kl1m~enica przy ulicy Klasztornej (później Dominikanek. ,,!3ył t? dom o dwóch pię
Nowy~Swiat, obecnie .Jekateryneńska) przez trach, .tak na gorze, Jak na dole, znaJdoStanisława BykQwskiego, na mocy aktu ~ wało Się po trzy klasy; w klasach były wysądzie grodzkim Zakroczymskim, w 1674 r.,
sporządzonego, pijarom ofiaJ'owana, by ta
(*) Rektora wielu kol egijów, wybomego gospodamiejscem piel'wotnego ich zamieszkania IV rza. Za j cgo staraniem stanął kościół i kolegijum w
Piotrkowie. W tej to kamienicy, obok mie- \Vi eluniu.

SZKQLy PIOTRKOWSKIE.
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nic się samo nie zrobi-pieczone gołąbki nie
przyjdą do gąbki. Dać inicyjatywę-przy
.znajcie sami-to nie dosyć. Trzeba jeszcze
ofiary i poświęcenia czasu, zdrowia i kieszeni.
Każda bezwarunkowo sprawa potrzebuje
zajęcia się nią. bezustannego i bezustannych
czyichś starań . .Nie uość jest stal'ać się tztjeśli nie tn ostatecznie sprawa się decyduje.
Sądzimy, że na poparcie miejscowej wtadzy
należy liczyć bezwątpienia.-niemniej trzeba
z nią współdziałać ...
~\ wiecie, moi pailstwO, jaki byłby naj·
pierwszy, a kto wie-kto wie, czy nie najważniejszy rezultat pouobnych, czysto lokalnych instytucyj?-Oto ten, że mając się
czemś zająć, przestalibyśmy może zajmować

się

plotkami i kopaniem pod sobą dołków .
Wada ta wreszcie, jeśliby nie całkiem znikła z naszego bruku, to na pewno można
twierdzić, że znacznie by się zmniejszy ta.
Pomyśltlież o tern ojcowie miasta. Proś
bę tę zanosimy do "as w imieniu wszystkich tych, co dotąd, okrom szal'pania sławy
bliźniego, nic inn ego do czynienia nie mają.

M. D.
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Chaimck i Bronia byli sierotami. On nie
miał matki, j~i rodzice dawno pomadi.
Jego wYtlhowaniam zajmował się ojciec, a
bardziej stara Fajga, mieszkająca wraz z
inmi na podclaszu; ją. stary Marcin kochał
całą. duszą, dla nicj jedynie wróeił po dlugiej tułaczce, by pracując w charakterze
stróża maleńkiego domu, nie oddać na poniewie~'kę c?rki je~ynego s,~e~o dzieci ę cia.
.Chalmek l. Br.oma kochalI SIę bardzo; ~n
mI?,! . lat d~leW1ęć, olla. za .dw~t tygodme
d~10~I.ęĆ ~onczył~. ~ akzc me było kochać
tej sl~czneJ Er.om, kiedy tak ładll~ .rz~~zy
opowladac umlał~; na. usteczkach Jej. rozowych za\~sze d:'zalu; pIOsnka, a ~łękltne ?~zęta ?I~l~ły tak mll)lchno patrz.e~! Broma
l ~ kSlą.~kl. c~ytać pot~'afi; co dZI~n po połudnIU ~zlecI slą.dą .soble za stud~lą .w rogu
pod worka, a Broma-albo czyta, aloo opowiada słyszaną. ocl dziadka historyj ę, albo
śpiewa, a wtedy Chaimek także jej pomaga.
~, ale to nic jeszcze. Dopiero w niedzielę, jak Bronia włoży niebieską sukienkę,
a we włosy kwiatek wepnie i zawoła Chaimka, toż się dopiero święto zaczyna! Zbiegają na dół, do sutereny, gdzie siedzi nad
książką stal'Y Marcin, gładzi długie, siwe
wąsy, a na piersi jego widać dużo różnokolo-

mowanej.

Dom przy ulitly ŁazienneJ (Gimnazyjalna),
przez jezuitów Pl,zed 1G67 l'. nabyty, był
miejscem pierwszego ich osiedlenia się w
Piotl'kn lVie. Rezyd'mcyja piotrkowska skła
dała się z 5-ciu członków zgromadzenia. pod
przewodnictwem ks. Michała Mazowieckiego.
Szczupł" w początku posiadłość jezuitów
szybko WZl'astać poczęła, a gdy-"miasto z
kamienic i placów przez jezuitow trzymanych, upomniało się o podatkowanie publiczne i spI'zeciwiało się im rozprzestrzeniać
kolegijum, zawal'to układ 1692 r. mocą którego miasto wzięło 6000 ztp. (przez Samuela Nadolskiego, kasztelana rawskiego, 1665
r. na c1obl'ach Łabku, na rzecz jezuitów ~m
bezpieczone) za łaźnię miejską i przejęło na
wych medali. Gdy dzieci zobaczy, zamknie
książkę, weźmie Bronię na kolana, Chaimkowi każe usiąść przy sobie i ... dalejże opowiadać takie cudne rzeczy, że Chaimek
zapomina nawet, iż Bronia przy nim siedzi,
że obiad już niezadługo, zapomina o wszy-

stkiem, a widzi siebie wśród dużego wojska,
': 0 Turków bij e pod cesarską stolicą.; to wypędza Niemców z kraju i jedzie już przy
Chrobrym hólu, to znów innemu królowi
pomaga złączyć aż dwa narody. Płakał,
ś miał si ę, ginął, to znów walczył, wreszcie
ś piewał l'azem z Marcinem i Bronią, !l w
końcu całował rękę starego wiarusa. Stary
z radością. widział , że słowa jego na żyzną.
gleb ę' padają i wszelkich dokładał starań,
aby zapal malca podsycić. Po opowiadaniu,
jeśli Chaimkowi do obiadu zostawało trochę
czasu, Gtwiel'ał szuflady pełne obrazków i
pokazywał je dzieciom, illu&trując niemi
powieśtli swoje. Dzieciaki pożerały je wzrokiem, a Chairuko ~ i często się zdało, że tu
wszystko żyje, że słyszy śpiew rycerstwa i
zO'ielk ~itwy i ' obrady mężów sędziwych.
'"
Właśnie w tej chwili wyjął pan Marcin
większy trochę obrazek i pokazywał dzieciom kr9la, co podniesionym krzyżem łączył
ze sobą dwa ludy. Chaimek wlepił w twarz
jego swe duże oczy, chciał z niej wyczytać
wszystkie myśli, wpatrywat się weń całą duszą
i.... o dziwo! zdało mu się, że usta się poruszają., że król co ś mówi uo niego... stu·
chał...
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siebie ciężary publiczncj nadto, jezuici ust~
pili miastu sumę 700 zlp. (przez Stanisława
Pągowskiego, 1661 r. na kamienicy "GI'amczewskiej" w Piotrkowie na rzecz kolegijum
rawskiego zapisaną) za prawo swobodnego
skupowania domów i placów pustych, przyległyćh swojemu kolegijum."-Wkrótce po
otwarciu szkól jezuickich, a mi:mowicie w
1707 roku, powstał wspaniały ich kościół.
Przyłożył się niemało do jego fundacyi ks.
Baltazar Wilxycki proboszcz piotrkowtlki.
prałat gnieźnieński,

złp.

W spomnioay

ofiarując

40,000
17iH roku,

sumę

wyże.j })ożar

zniszczył wszystkie jezuickie budowle. Na
gruzach da wniejszego kościoła, gtównie stnraniem prymasa Teoc,lora Potockiego, staną.ł
nowy, który po dziś dzień świadczy o wy-
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ny był na mieszkanie. W razie powiększa
nia się liczby uczniów jezuici wydzierżawiali
na pomieszczenie klas sąsiednią kamienicę
"Matyskiewiczó\"," a konwikt ich mieścił
się w kamienicy ... Tobiaszewskiej" (oIJecnie
na jej miejscu dom Endera).

(d. c,, n.).

ROZMAITOŚCI.
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wana
szego

trwała VI" uieruchomej postawie, bez l1ajmmeJpojęcia o tem, co się około niej dzieje. N~
stępnie Plauet i Torcy ułozyli sztywną zupełnie dziewczynę na dwa krzesła tak, ze tylko głowa i nugi
podparte były na nich. Lwy przeskaldwały szybko
przez nią, nie śmiąc jej jednak dotknąć. Torcy prz)wolrwał kolejno I wy do siebie i kładl im w otwartą
paszczę
napr7emian to głowę, to obnazone rami\:
uśpion ej, lecz żaden lew nie śmiał jej rlot.kąć zębami,
jak gdyby to było martwe cinło. Jeden lew skoczył
przytem na zam~gnetyzowaną; lecz ciało jej naj lżej
szem zgi'lciem lub drgeniem, uie zdradzało, ż e krąży
w niem jeszcze życie.
Widzowic patrzyli na to, co się dzialo, t~ml1jąc ocl-

- Nowy objaw germanizacyi. 1':1n Zakrzewski w dech w piersiach.
Pozn~ilskielll, założywszy folwark, chciał nazwać go
1'0 skoilCzonem doświadcz en iu, Planet zap~llził znów
Zakrzew ; gd)' jednak zwróci I się z pod~nirm do włatlz lwy do k·!ta, poczem '1'orcy rozbudził medium. Dzie-

o zatwienlzellic tej nazwy, otrzymał odmowną odpo- wczyna 1l:1tyclnniH.it zcrw:lłn się żywo i wCiola, nwicdź, jJollicważ nowe oS3dy mogą nO,jić tylko nie- ślIliecllllięta opmieila z m1gnetyzerclIl ld:ltk~.
mie kie miano. 1'. Zakrzewski odwoł;]! sic do wladz
- Uprzejmość powag lekarskich. Pomit:dzy lekarz:lwyższych, a jednol'ze~nie. U'l wyparlpk. gd)'by skHrga
jego nie zosblla U\yzglt:!lni0ną. ~Ilpropono\\'ał W1ZW,lĆ mi, w Nicmczech, zn~jcluje si<: ,,'ielu, którzy I)hok
twornym estetycznym smaku jego budo- folwark Grunwald lub Hundyfeld, i'ozo~ta\\'iając regeu- wielkil'j nauki, odznaczają sir. bczwzg-lęrlnością, ~rn 
niczącą z grnhialistW!1111.
wniczych.-Na miejscu zaś kilku odl'ębnyc!ą cyi wybór-wedlug życzellia.
I tak: sławny lekarz IV 'Wicdniu, profesor H., "dbudowli mieszkalnych, wzniesiono jeden
_ 1'!1inistl'owie hiszpańscy na scenie. l'iiellla ua świe- by;\'szy konsultacyj g z nitulIJcza1nym pacyjeutem,
gmach piętrowy, który ulegają.c rozmaitym cie swoboduiejszej sccn)' unII hi szllail~l~ą.
zwykł lll:n\'inć bez ogrórlki: .zamów pan sobie trnmn r." .
przemianom,
w
połowie przctr'rał
do
IY IJiszpnnji niem;] wcale cenzury teatralnej, którą
Pewien lckarz mouachijski jest .iuż nieco oglr.dniejobecnej chwili p_ od nazwą stal'ego kolegt/u:m, zastęlmje odllo,,·icrlzialllo:-i'; dyrektorów teatralnych. ~zy, ho sil} zwykł wyraża.ć: .Ic1~ sil] pall lepiej poNadzwycz~jncgo je<1u'l k trzeb;!, nalluzycia swobody, l'o.6l1111il'1i ze ~tolai'zem, a uie z lcbwzelll" .
(obecnie oficyna frontowa na dzieuzińcu aichy (lyrcktol"l 1I0 Ch!gilllO 110 o'lpowiedz ialności. JaQ doktorze F. IV Berlinie opo\\'ia<1~ją, że po kwagimnazyjalnym). IV gmachu tym mieściły 1:0 przyklad tej swol)Qlly może dosadnie posłużyć gra· (11'1ll5 trwająccj konsl1lt~cJi, kiedy go zapyt-Jl zatrwosię szkoły i mieszkania jezuitów. Ze WZI'O- na "'. Madrycie n~ początku. bi,eżącpg~ l,niesiąca ko- żuny Incyjent: "No i cóż mi j l~st wła~ciwic'?"-ollpo
stem liczby uczniów i samych jezuitów sta- 1ll\j(lY.l3 p. t. "Rol:1ll1l1 dawllIe.l,' w ~toreJ wycho~z~ wicdział lllll z Il:tjzinllliejszą krwią: - Tu dopiero
...
:
na SCCill} lIatnralu1'.l skaryl;aturOW:llll "'szyscy mUll- sekcyja wykaże-i od\\Tocił sig od chorego.
re koleglJum nI '!. mogło odpovilado.c }lotl'ze- strow i\' biszp:lilscy. Autor każllclllll z nich włożył dl)
bom zgl'omudzema, w skutek czego zapl'o-' ust jakic:ś glapst\yo, I:tóre wypowiedział bądź w par- Gdzie są powstańcy?! Koresponclent dziennika
1""~3 1'0 k
' JJą d'z IV racl"
. t erj'J'l
. lneJ.' w c.'ląg
. n 1'0 k'1,1, "Pester Lloyd" z l\lostaru opisuje z~lbawne qut pro
.
'u rozpoczęto l
no Wl~ amencle,
zle n.un.ld
J. e k towano I w
I
N
dt
k
d qltO, jakic mialo miejsce IV tych cZ'łsach w IIrrcegookazał:} budowle
znana pod nazwa nowego zesz ego .. f a prze s a'\VIe1l!l~ WSPOm:lluu.eJ :OI.UC II winie. \\' J'ednelll z ccntralnyrh binr a<1ministr:l.r'yi
.,
".. ".
- .
był lwll l w,zyscy przcdstawIPnl 11:1 scenIe lllllllstrokole!Jl.JllIn (obecme gJnlJ1azYJum męzkle>:, A wir, którzy śmi eli si<.) do rozpukn, uie myśląc bynnj- WOjskowej zaszła potrzeb:ll>owiQkszenia pcr~olleln kilpomeważ plac przyległy staremu kolcglJull1 Illniej sir. obrażać, II przynajmniej udając dobrze, że kil pl)uoficerallli, ullliejącymi k:Iligraticzllie pisać. \\"
,
ł
.
ł
. .
. . I, ' .
tym celn wyprol\,iollO do wszy~tkirh komend wojskoUI>:aza SIę zaszczup ym na pomIeSZCZClllC SIę llle oul'HznJą·
"'ycll ,,,i ększych i mniejszych ,,'ezwanie, by (lo wzmianprojektowanej budowli, przeto jezuici YI'Y- Nadzwyczaj wstrząsające doświadczenie magne- k.jW;lnego binra uadesłaly próbki pisma kan(lyd'ltów,
jednali u miasta pozwolenie wysunięeia no- tyczne,. w:ykol.lal nidawn? '" Reims m'.lg.ll~tyzer Torcy. pragnących Z :ljąĆ waklljąre posady. I\-ezw:lllie poweO'l) koleO'ijum na 12 lnkci po \(:l ob reb
\)(1 Jaklcgo~ CZ'~811 lJa\\~ w tem ml.e~clC pog:o.mca wyższe doszło i clo ,nłodego porllcznika, dowodzącego)
<= ,
."'.'. h
.
. - lwo\\', P hlll et, ktOl' . . codZlellne elo swe.lmen~zcrp sc;ą- nmłYlll otldziałem, stojącym na str;!,ży ,,, górach, w
murow mlc.~skIC: przyl'zekaJą~ w. zamIan ga tysiączne thlm)~ Korz\,stnjąc z tego lllaguetyzel' (I'l.ikie.i lesistej okolicy. Kaligrafa, umi 'jącego jalw
utrzymywac SWOIm kosztem sąsledl1le bramy '1'orcy o!!ło~il. ie ZObowiązuje ~it: l1ipić swe metliulll tako po ni~mieckll pi~ai;, zmllazl on i knal lUU si~
krakowską i wolborską.
w "Iatce z IW<lmi i l'ol~ii; z uiem różue .do~l\'iadczcn~a. ~\yo.ią szt nką popi~ywa\;: neo mi pau 1l0l'ncznik p:~ać
Nie wiadome są wszystkie nakłady no Otrz)'ma:",zr poz,,"olemc lllel'~, . 11l'zą(~zlł p~'zerbta~Vle- każe'?" pyta budydat.-"Pi:;z. co chcesz" .-"Bez :'oz. .
..
l
ule to lllerlawuo telllll w llaJwlększeJ s<l1I w Rellu~. kaznnie potrllfię".-"Pisz zatem, co ci podyktuję, pierwwystawleDle no \Vego kolegl,Jull1; tCl ty ko Na środku sali stała wielka pusta klatka, w nicj na szy lepszy rapol't " . -Podolicel'wykaligrafował ua rozkaz
pewna, że Jan Er'aniclci, kasztelan Kl'akow- dywanie krzesło i tabul'ek. Qbok znajdov;alo się kil- kilka następujących wierszy: "lIIam zaszczyt donieść,
ski i w. hetll1::1l1 k()ronny, przeznaczył na ka klatek z 1~\'allli: Q uaznaczonej gouz111ie wdzedł że dzisiejszej nocy zostałtllll ullllaclnir.ty przez lJQWsta ilten cel 20 000 złp. a Maryjaona z Dziedu- 110. n·ltłocz01~C.l salI pogr~ll~,'a Planet.. Qtworzywsz,Y ców. ;\!ój oddział jest za slaby, bym m,',gl dlugo upór
..
'Z
.'.
głowne drZWI klatek Wj'llSClł wszystlne lwy do gło- stawiać; npraszam o pomoc" .-Ta próba kaligl'alii, na
amoJska, komuszyna koronna, wnej pnstej dotychczas klatki, porZCll1 małemi boczue- pisana na zwykłym rajlortowym blankiecie, wyprawios,zycluch
(jO,OOO złp.
mi drzwiczh.ami wszedł sam do takowej. t;zpicrutą i uą zosbla zwykłą hiel'archiczną rll'ogą do centralnego
Budowa nowego kolegijum postępowała POt<:Ż~lYlll swym głos.cm zlllusił 1\\'y clo cofni~cia si" w biura. M~jor, stojący n'l czele takowego, wyczytawszy
wolno' jezuici do końca pobytu swojcO'o W przeCiwny kąt. klatki.
. .,
llziwny ów raport, i wieclząc, iż polożenie oddziałów
.
' .
d
' .
,.
"
Teraz weszli prz~z te same małe drZWiCzkI J'orcv armii nad granicą czarnogórską jest b1l'dzo niepewne,
PlOtl'kow:e z olalI. wykoncz.f? tylko mury: i jego me',1ium, młoch prześliczna p1nna Lncyja, którą poczytywa} sobie za oboNiązck przesłnli orle braną ,,'i~
główne l ostateczme uI'ZądZlC sutereny I '1'orcy uiebawem zamAgnetyzowal i pogrążył w sen dOlllOŚĆ telegraficznic dl)wodzącemu brygadą. Ten, nieparterowe piętl'O; obadwa piętra wyższe wy- magrl,etyczI~Y. I?zicwczę .uklękło na. śl'Ollkn klatki z wiele myśląc, podążył natychmiast w IlOlllOC zagrożo
kończyli już nastep(lY jezuitó .v. Za czasów ounaZOIH'llll rall1I0m~~I! llluruch~me .Iak. po~ąg." 1'0- uej ~1Ozycyi, n:l ~zele cl~\'óch ba~alijonów pierhoty, b,,.
, .k· .1
k t " . ,h
' . "1
.
,l
gromcli zacząl drazl1Ic lwy, ktore rzuClly SH) ku zn- tery! artylrrYI I oddzmłu sllnltal'1lego. l'rzuz calą
Jez\llc.. IC I SZ o Y 1C mlescl y SIę sta e w mf,g'lletyzowallej, kl'ążąe około nioj w (l;"ikiOl1 sko- noc, wśród wirhru i śniegn maszerowali hied:tcy, slll'akoleglJum starem; gmach nowy przeznacz u- kach, lecz nie (lotykając jej znpełuie. :r.amaglletyzo-I wiając się jakllajciszrj, by powstańr,ów zaskoczyć

'D

Chaimek, kim 8iojm, Tate gajtl-zawo-Iumiała te wszystkie rze llzy, co on opowia- 'I polsku bardzo mało unlie, a Fa.i~a mu mói pl'zez okienko wsunęła się da...
wiła, że ona nie umie wcale; ale po hebrajpomarszczona żółta twarz stal'ej Fajgi.
_ Ee t-rzekł niedowierzania tonem.- sku czytał pilnie, choć nic nic rozumiał i
~rzez chwilę nie zro,zu1l1iał C~laim.ek co To nie może być.
choć go Bro.nia ~zęsto wś.ród lckcyi na dóŁ
maJ~ słowa te znaczyc, nareSZCIe, .Jak 0_
Bronia prawdę mówi-dodał stary,-w ,~olala. A I to ,lcs,,"?ze, ze ~dy rano wstackmony, zawołał:
szkole wszyl:ltkiego dzieci mogą siA nauczyć, me, to ~aws~e z. F?.lgą. mÓWI "Mo~y any"
-:- Przyjdę zaraz.
ale do szkoły tylko g'l'zeczne dzi~ci mogą tak ~adllle, ze az s~ę ~)ll:~ Z teg? CICS~y, a
Zóltn. twarz znikła, do pokoju znów chodzić. N o, ale idi Chaimkuj pot~n ~ o po Cichutku pomodlI S.lę .l.esa'cze ~naczeJ, t.ak
wpadł słup światła słonecznego, a Chaim- tem; idź, idź mały. Schowaj obl'azek i J~k go n~uczyła Brom~, I tylko ..ledl?" zmlekowi trudno było rozstać się z obrazkiem. spiesz sie.
.
nI, bo tlle o p0w.s:edm, ale o swwzy chleb
Stary l\larcin pocałował 0'0 w O'łowę
CH " J e '
Pana Boga prOSI, dlatego, że czerstwego
_ No idź chłopcze dobdomuF' idz'
, . kI łOP,a." r~z Jesz~ze ucałował starego, u- nie lubi.
~
....
...
SClS"11 vroOlt': I znikł za drzwiami.
- Aloż to takie ładne, to takie śliczne...
~
Taki ze sobą prowadząc rachunek sumiepowtarzał, nie mogąc oczu oderwać.
ni a, postanowił prosić ojca, aby i je?;o do
- No, kiedy ci się tak podoba, to sobie
II_
szkoły 7aprowadzit Z tym zamiarem wszedł'
schowaj na pamiątkę .... ·
Rady jego jednak nie posłuchał. Nie spie- ?o. mieszkania, gdzie go zastal siedząceg()
Chlopiec, przypadł do ręki stal'ego I za- szył się wcalc. Powoli wchodził na po- JUZ za stołem .
. .
cząt ją całusami okrywać...
dwórko, a jeszcze wolni~j wspinał się po
Pan ~zlllul Kamyk rod.zlclel Chaim~a,
- A baw się ciągle z Broni;~ i przychodź wschodach nu poddasze wiodących. Myślą ~eklel' ~ faktor. z pow.olama, był człOWle
do mnie, to się coraz iUllych rzeczy do- pracował-rozwią.zywał ważne zagadnienie. klem naJzwy~le~szym ~ nad wyraz słaby.m.
wiesz ... nauczysz...
H.zecz przedstawiała się dość jasno. Skoro Gdy poczuł JUZ brzernl~ cz~val';egv kI'zyzy- Ale wiesz Chaimku-wtrąciła Broni!t- w szkole nauczyć się można tylu pięknych ka, spot~ało go, Szczę~Cle wIClkIe; wyswata.jutro przed obiadem nie bgdziem 8ię bawić rzeczy, to i on w sobie chęć do szkoły u- n~ za. mego corkJ bogatego kupca z prowcale...
czuwał. Pan Marcin powiada, że tam tylko Wl1lCyl.
:\oblec spojrzał pytającym wzrokiem.
grzeczne dzieci chodzi'Ć mogą, ale i on
Dziewezynka była piękna, młoda, mądra,
Bo widzisz- ciągnęła - ja do szkoty grzeczny... Niech stara Fajgli. sama po- posiadała posażck niezg(ll'szy, mogb więc
jutro pójdę... Dziadek mnie zaprowadzi.
wie, że ilekroć w piątek dawała mu mvz- była stokroć lepi~j wyjść za mąż jak za
- .A. co ty będziesz w szkole robiła? .. zo- dzierz, aby utłukł migdałów trochę do biednego meHem, nie ma.ją.cego nic za sobą.
stań lepiej w domu.
sobotni~j laguminy, to ją zawsze słuchał i prócz bojaźliwych ruchów i Illiękicgo jak
Zaśmiała się.
tłukł tak mocno, że aż rączki bolały, a raz wosk serca. Ale niepI'óżno przebą.kiwano
- A, to ty nie wiesz, co w "lzkole 1'0- to się nawet skaleczył i teraz jeszcze ma po calem miasteczku o pewnym przystojnym
bią? Uczą. różnych rzeczy. Dziaduś powia- znak. Couzień także czytał trochę przy lobywatelu z są.siedztwa; była snać cząstka
że oęt1'J dużf) czytać, rachowac, będę niej ... rozumie się nie po polsku • . bo on Pij I prawdy w t.ych głośnycI, szeptach, bo uziew-
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znienacka. Nad ranem zbliżyli się wreszcie do obsaczonej według raportu miejscowości. Panująca cisza
grobowa przeraziłr. ich. Czyżby wszystkich wyrżnięto,
zanim pomoc nadeszła? Tymczasem porucznik, mimowolny sprawca nieporozumienia, siedział spokojnie na
kwaterze i zapijał kawę. Naraz zawiadomiono go o
zbliżaniu się więks2'ego oddziału.
Zerwał się, przypiął pałasz i wybiegł na spDtkanie przełożonego.
"Gdzie są powstańcy?" -pyta jeuerał.-.Jacy plJWstail'
cy, proszę uuiżenie, panie jenerale?"-.Ci, którzy pana
oblegali, jak o tern w swoim raporcie donosiłeś·.
"W moim raporcie?" Biedny pOrlicznik uieprędko domyślił się, iż tó wysłana przez niego próba kaligraficzna w ten sposób zrozumianą została. Czy mu ta
pomyłka płazem uszła, i czy mu jenerał przebaczył
nadaremuą nocną wycieczkę,
o tern korespondent
dziennika nie wspomina.

Postanowiono z trzech róznych miejsc pompować olej
zft pośrednictwem sieci z ołowianych pływających rur;
by jednak módz krańcowych punktów portu dosięgnąć,
trzeba było wyprawić z pompą i zapasami oleju czół·
no. Morze było tak wzburzone, iż lękano się narazić
życie majtków, gdy sternik mający kierować wyprawą, wpadł na myśl użycia także oleju, dla toro\vania
sobie drogi. Zaledwie wylał kilka kubłów tegoż
przed siebie, gdy szeroki pas wody uspokoił się, czółno
przesnnęło się jak po gładkiej żwiereiadlanej powierzchni, pomiędzy dwiema ileianami wzburzonych
bałwanów, i dopłynęło szczęśliwie do zamierzonego
celu. "Vówczas zaczęto pompować olej jednoczeście z
trzech stron, i niebawem w eałym porcie zapanowała
cisza, jak gdyby na jakim stawie, podczas gdy po za
granicami powierzchni, pokrytej tłustą warstwą, szalała burza. Działanie oleju było skuteczne przez całą
godzinę, a koszta tego stucznego uspokojenia wynosiły
- Niemcy w Londynie. ,V klubie konserwatywnym zaledwie dwa funty szterlingi. Postanowiono zatem
w Berlinie mial w ostatnieh dniach dr. Petera z Lou · system ten zaprowadzić w porcie Folkestone na stałe,
dynu prelekcyj Q o Niemcach w Londynie. Prelegent i rozpoczęto już odpowiednie przygotowania.
stwierdził lwjsamllrzócl j~k .D. Tagel.· dono~i
smutny fakt, że ;,Niemiec z Hindnsem najmniej mają
poczucia własnej mlrodowości· . Londyn posiada ku10:Gi~ niemiecką, 100 150 tysięcy dusz wynoszącą,
zlożoną z uczonych, litel'atów, kupców, artystów, pie·
karzy, krawców, golarzy i kelneró,,-. Napływ Niemców do Londynu je~t tak wielki, że kwestyj a nieod Ex·Bociana.
mitcka tam jest tak ważna, jak 11 nas żydowska.
Niemiec emigruje z ojczyzny w celach zbogacenia się
pieui~żnie, a nic po~iaclając wielkiego poczucia na.ro·
Do Illojej gospdyni
dowosci własnej, zlewa się wkrótce z lin rodowośc ią
Katarzyny.
angielską.
Ostatec7.l1ie staje się tak zwanym "uiemcożercą" i nlljfanatyczniejszym Anglikiem, CZ(:sto do
(w trzydziesto letnią rocznicę j ej służby.)
śmie3zno8ci. Prelegent wyraził n:ldzicję, iż rzeczy
pójdą innym trybem, skoro cesarstwo niemieckie 1'0'
Trzydzieści lat minęło Kat1rzyno droga,
zwinie silną politykę kolonijaluą. \y toku dalszej,
.Tak mi gospodarujesz z łaski Pana Boga;
oZYIYionej dyskusyi, s lwnstatował dr. Blasitls z wła·
Przeżyłaś na tym 8wiecie kopę wiosen z górą,
suego doświadczeuia, ze tdn sam stosunek i te same
Z największą więc ochotą, biorę w rękę pióro,
fakta istnieją także i we Wło szech; sądz i wię c, że
Aby ci IV J:luileusz szumny wiersz wypalić,
polityka kolonijalna korzystną hyć może dla handlu,
l::>zczerze ci l)odziękować i słusznie pochwalić.
ale nie dla poczucia nlll'o llowości u emigrantów. NiePrzy twojej staranności, pracy i ochocie,
miec jest żywem srebrcm-Illlil'rl Oli-które si\) am'llWychOll'alaś mi prosiąt i gadziny krocie,
gamuje z wszystkiemi oiJcemi naroclowo~ciami. ChaKaczek, kur i lwgutów, indyk i indorów,
rakter Niemców jest wprost pneciwieilstwem konserKapłonów i jJcrlinek-gQsi i gęsiorów;
watyl\"nego semityzmu.
Co prz)'bzJo przez lat tyle na moje podwórze,
Zajmującym je.it ten są(l Niemców o Niemcach; my
l'cwnobym nie wypisał na wołowej skórze.zaś, na llocieclH~ własną, dodać możemy, że i llasza
Udyby razem to w3zystko jednocze~nie wrzasło,
nnrodowość posiadała już od \yjeków i posiada t~
Ziemia by się zatrzQdła-słollCe by zagasło.
wi('łka. siłę chemiczną, która l~rocic Niemców zamalCUlU zjadł z moją rodziną i gośt\mi 1l10jemi,
gamowala!. ..
","szyatko było stworzone, staraniami twemi.
cery-mas lo-gomółki ulof;one masą,
- Uspokojanie bałwanów morskIch 2 pomocą oleju.
Pewnoby utworzyły górę Chimboraso;
Znauy je.;zcze przez starożytnych ~rodel; uśmierzania
Z jaj, coś je dostawiła na różne potrawy,
na pewien czas wzburzonych balw:llIów, przez r oz]t\.Mógłbym szose z ]UZ\lro"'a sypać do " 'arszawy.
nie na ich powierzchni pewnej ilo';ri oleju, został oPracowała~ uczciwie przez zimę i lato,
becnie zastosowllny VI" Anglii z tak nndzl\"ycz~jDem
A ja człowiek niewdzięczny -cóżem ci dał za to?
powodzeniem, że towarzystwa żeglugi transatlantyckiej,
Co dzień, trochę z cykoryją pomięszanej kawki,
zastanal\-iają siQ obecnie nad kwestyją, czyh? nie wyJakby na śmiech żołądka, jakby dla zabawki,
padało w'szystkie wyprawione na ocean paro,,"ee Z'l.I te kilka słów dzisiaj bardzo nudnej treści,
opatrzyć,," zapa3 olejn i w aparaty rozlewające takoZa wierność i truu ciężki, lat przeszło trzydzieści.
wy po morzu, by w razie burzy, otoczyć chociaż na
Tak, moja Katarzyno, na świecie się dzieje.
pewien czas okręt spokojniej~zą ,,"arstwą wody i uTacy to ludzie dobrzy-tacy,Dobrodzieje!
tworzyć rodzaj portu wśród lozszalalego żywiołu.
Czy pracujesz uczciwie ręką czyli głową,
Port ł'olkestone w Anglii jest liiedostatecznie zasloRzekną ci ku star08ci szumnych pochwał sł\Jwo,
niQty i każde silniejsze wzburzenie bal wanów morskich
Przed śmiercią trybularzem pod n03 ci podkadzą,
w nim Rię odczuwać daje. 'l'am teZ uczyniono w tych
A przez życie cyl:oryję za napój podadzą.
czasach najciekmvsze doświadczenia z olejem jako
środkiem uśmierzania wzburzonej powierzchni wód.

wO I n e

czynę starano się jak najprędzej wydać z
domu za pierwszego z brzegu. Tym pierwszym szczęśliwym, był pan ~zmul Kamyk.
Mówimy "szczęśliwym", bo był nim rzeczywiście przez ciąg krótkiego pożyci::. z żoną.
Mówiono i jemu o owej miłości Racheli;
dobrzy przyjaciele długo i szeroko rozpowiadali o wszystkiem, co tyczyfo się j~i niedawnej przeszłości; ale pan Szmul jedno
tylko zrozumiał', że żona jego nieszczęśliw!l,
bieunll, a obowiązkiem męża pocieszyć, sI6wem i czynem koić cierpienie.
Niestety, wszystkie stal'ania epełzły na
niczem; młoda kobieta więdła, nikła i w rok
niespełna po ślubie, wydawszy na świat
dziecię, wyda,la i ostatnie tchnienie. N a
kilka godzin przed śmiercią długo ze Szn1Ulem mówiła, a każde jej słowo CZIDIlI mógł
by dziś jeszcze powtórzyć. Nacisk kł"adła
na jedno-na to mianowicie, aby dziecko
lat młodych swobodnie użyć mogło, nie było zgnębione p,'acą jakąkolwiek. Mąż przysiągł, że życzenie jej spełni i słowa dotrzymał.

Próżno stara Fajga przypominała panu,
że już czas dziecko posłać do szkoły, poznajomić go z wiarą ojców i choć powoli
przyzwyczajać do przyszłego zawodu cadyka lub rabina. Oh, jakżeby ona chciała,
by jej wychowanek, jej Chainolek drogi, mógł
zostać cudotwórcą.
Ona się codzień o to

do Boga modliła. Ale cóż ... pan Szmul się
uparł, powiada, że chłopiec ma czas jeszcze

Żar t y

do nauki a ona pamięta przecie dobrze, że
mu już dziewięć lat mija. - I dziś rano i
teraz przed obiadem Fajga o tem samem
prawita, pan Szmul z uiechęcią, jak zwykle,
głowQ. potrząsał i na drzwi spoglądał oczekując malca, aby go obecnością swoją od
gadatiwości starej kobiety uwolnił.
Nie czaka! długo. Drzwi się otwarły i
Chaimek zawisł na szyi ojca.
- Gdzieżeś ty był, mały hultajll?-spytał
przyciskają.c chłopca do siebie.
- U Marcina... u pana Maróina-poważ
nie jakoś odpowiedział. - Ale mój tatuniu,
ja mam ,prośbę wielką..
Pilno mu było.
- Ty ... prośbę? Hm, to pewnie chciałbyś
tych dobrych karmelków ... co ?...
- Nie ... co innego wcale... zupełnie coś
innego. Ja chciałem prosiś, żeby... żeby
mnie ojciec do szkoły zaprowadził.
Pan Szmul osłupiał. Wypuścił z rąk
syna, wpatrzył się w te duże, rozumne oczy,
i prawie groźnie zapytał:
- Czy ci to Fajga kazała powiedzieć?
- Fajgal?.. nie ... To mi pan MareiQ powiedział, że w szkole to się można różnych
rzeczy nauczyć... On sam jutro Bronię do
szkoły zaprowadzi.... Mój tatuniu drogi,
przecie ja byłem zawsze grzeczny, posłu
szny.
Pan Szmul jeszcze do siebie przyjść nie
mógł.

Fajga stawiala

właśnie wazę

z

rosołem.

5
Ponieważ

doszło

do wiadomości mOJeJ, że ludzie

fałszywe wieści, jak.oby
ajentura ubezpieczenia z powodu choroby
złej

woli

rozsiewają

została

mojej

zwinięta,

że czynności tyczące się

ogłaszam przeto niniejszem,
ubezpieczenia w tejże ajen-

turze, przerwane nie

były, ł

nadal z

całą

akuratnOl~~ił\ będ" załatwiane.

Ajent Warszawskiego Towarzystwa

Ubezpieezeń

Ksawery Szwej cer.
Licyłacyje W obrębie

gubernii.

Sądzie zjazd. w
na sprzedaż nieruchomości tamże przy
Nowym Rynku pod N! 174 od sumy 26000 rs.
- 20 mar. (1 kwiet.) tamże na sprzedaż niernchomości w os. Krzepicach pod]v' 15 polic. od sumy
2500 rs.
- Tegoż dnia, tamże, na sprzedaż nieruchomości ''I'"
Zawierci u p·cie Będziilskim, od sumy 400 rs.
- Tegoż dnia tamże, na sprzedaż nieruchomości w
m. Częstochowie przy ul. Panny l\bryi pod Ni 29 od
4000 rs.
- 23 stycz. (4 lut.) w Kance!. leśnictwa Pajęczno
na sprzeuaż 18 partyj drzewa od 54 1'8. do 541 rs. i
26 (7) lut. w Kance!. leśnictwa Olkusz na sprzedaż
25 partyj drzewa od rs. 413 do 6977.
- 18 (30) stycz. na komorze Niezdara na sprzedaż
skonfiskowanego spirytusu za sumę 669 1'3. 5 kop.
- 1 (13) lut. w Kance!. Zachodu. okI'. górniczego
w Dąbrowie na dostawę węgla Kamiennego dla zakładów górniCzych tegoż okręgu wciągu lat 1884,

W d. 26 mar. (7 kwiet.) w

-

Częstochowie

1885 i 1886.
- 31 stycz. (12 lut.) w magistr. m. Zgierza na buclowę

jeduego i

reparacyją

dwóch mostów od sumy

681 rs. 20 1/ 2 kop.

Cena Tygodnia. w miejscu wynOSI:

roczmo

rs. 3 kop. -

półrocznie

kwal·talnie

" 1
"

Za odnoszenie do domu

" 50"

" 75_
dopłaca się

kop.

10 kWllrtalnie.
Na prowincyi prenumerata wynosi z kosztami przesyłki pocztą, opasek i ekspedycyi:

za.
~~

kvva.rta.ł

pół

roku

.,., rok

rs. 1 k. 10~
~~ 2 ~., 20~
.,~ 4
~~ 40.

- Panie Szmul-rzekła uroczyscIe,-czy
pan nie widzi, że to wyraźnie palec boży? ..
Dziecko samo przychodzi prosić o naukę...
niech się pan już nie wzdraga. Ja już pana tyle razy prosiłam, pan nie chciał mnie
słuchać, niech pan choć dzieciaka posłucha.
- Toś ty już prosiła ojca? ... Jaka ty poczciwa! Wiesz co, prośmy razem!
l dzieciak przypadł do kolan ojca, złożył
błagalnie rączki i duże swe oczy ku twarzy
jego skierował.
Z panem Szmulem coś dziwnego się stało.
Zdało mu się, że głos ten proszący, to
nie głos syna, ale konają.cej jego żony; w
tych oczach widział prośbę, matki błagającej
go o opiekę nad sierotą. i... powoli coś go
dławić zaczęło, li w całej swej istocie poczuł
wielką. żałość i głośnym wybuchnął płaczem.
Po niejakim czasie przyszedł do siebie.
- Jutro Chaimek pójdzie do szkoły
wyrzekł uroczyście.

Tej nocy pan Szmull'ozmawial z nieboszFajga widziała ulubieńca swego wielkim rabinem-cudotwórcą; a Chaimek
położył pod poduszką obrazek i śnił o królu co złączył d,,.a narody ...
czką. żoną;

(dok. nast.)
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Polecając się

P,P. Oby'\Vs"teloln zieDlskiln i kupcom zbo'
do komlRowej sprzedaży zboża w W Srszs ~ie i w Gdań·
sku, upraszamy transporty zbożowe wysławne do nas do Warszawy, adresować:

żo'\Vym
przedają się dwa folwarki. lIIogą być również rozkolonizowane na działki. Lasu 4600 morgo Wołyilskej Gubernii,
Kowelskiego Powiatll,-Odległc 50 W. od miasta Kowel gdzie kolej NadwiślaJlsl,a łączy się z kqleją BrzeskoKijowską; - 50 W. od Zalipia, stacyi kolei Zabiilsko-Piń

~

skiej; -25 }V. od zaprojcktowanej Kowelsko-Dąul'owickej
stmtcO"iczn . kolei, ~tacyi OkoilBk; - ol5 W. od miasta
T... lllJie~z
portu nad spławną rzeką Stochod (dalcj PryIW ..·., DnierJt'); - 15 W. od zarządu gminy, IY mielicie ](amieil Koszrl'ski;-15 w od poczty IV Czerwiszczl1.
1. Folwark IiI'yUIUO, grunta żyzne, zaokrąglone;
ornej G62 lllorgi;-L:1k 454 Jl1org.;-Lasu mieszanego 164
m. nieużytków 32 m.-Ogół 1280 m. -Dwur z ogrodcm odewsi,-ob~zcrnc blldynld folwarczne pośród pól-uhespieczone razem 8600. rB.
2. Nowo-utworzony folwark Skomorocba, grunta żytnic, 
ornej 92 1U.-LRk 100 l l l . - LllSIl dobrego mieszanego 762 m. z nich
w!ęk~za cz~:i\; m'oże llyć dobrą pod orkę lub ląki;-nicużytków 7 m.
ogół 963 morgi.
3. L:łs.-w nim Sadyl>y z ogrodami 20 morg.; - Łąk 220 m.
Sosnilly ocl JO-60 letniej 1600 morg.-mieszanego 1200 m.-czarnolesia 400 m. którego wi~ksza cz<!Ś\; byłaby korzystną pod posiewy
lub Ląki;-Zllrośli sosnowych 800 m.;-Blot z krzakami 400 m. Nieużytków 30 m.-Ogół 4600 morgów.
Bliższyeh szezegółów udzielą:
IV Krymnie zarządzający Nikanor

1) na micjseu
Iwanowiez
lIrynicwiecki.
2) w Lublinie, Adwokat P. Władysław Rogowski.
3) w 'V~l1'l!!za.wi c, córka. właśeicielki P. Ludwika Bielska,
przy 'Wspólnej 20.
4) UJuocowaua do Slu'zedaży córka włascicielki P.
Joanna (Ludwikowna) Zawaclzka w l'lomlu,-:\Iogilewskiej Guberni.
Agentom sprzedazy będzie wypłaco!ly umówiony procent za pośrednictwo.
(R. i Fr. 12933)
(3-3)

~~~~~~§~..",v""_Y"""\\Ir..._ ..

w przestrzeni 700 do 800
morgów z dostateeznemi budynkami, na lat 12. Kancy.ia może
być wyplaconą w il ości 1'8. 2000,
jak równi eż rOC7.na z góry eena
dz i erża w na. Bliższa iufnrmacyja
w :s'owo-Radolllsku, Hotel KrukO\vski N 6.
(3-2)

Kuczyński i Makomaski, Warszawa

Magazyny tranzytowe
i objaśniamy, że zboże z magazynow tych stosownie do konjunktul'Y, za opłatą:
Jrachtu podług taryf miejscowej komunikaeyi, może być sprzedane na miejscową
konsumcyję; za opłatą za s frachtu podług t.aryf taniej bezprośredniej komunikaeyi,
może być sprzedane na eksport wprost młynarzom i kupcom za.granicznym. W magazynaeh tranzytowycb. za opłatlJ: bardzo nieznacznego składowego, zboże przez
dni 30 nie utraca przywileju dalszej wysyłki zagra.nicę podług taryf bezpo ś red
niej komunikae)'i.-TransJlorty wysyłane do Gda.ńska prosimy jak dotąd adresować: ,.Kuczyński i MakoD'laski"-Gdańsk.
'Worki pod zboże na żądanie nadsrł/tmy. Na wysłany tOWItl' dajemy zaliczki. Na zamówienia dostawiamy do każdej stacyi dróg żelaznych, wszelkie gatunki zboża; Panom ziemianom polecamy głównie tani rosyjski ovvies
i przy tegorocznym nieurodzaju kartofli kulcurydze. do wyrobu okowity.
Wszelkie objaśnienia co do cen, miejsc wysyłski !ltc., udzieJ:t.my odwrotną: pocztą:.

Komisowo-zbożowy Kuczyński

Dom

i Makomaski w War-

szawie hotel Saski i w

Gdańsku.

(R. i 10'1'. 10882)
ptWJWiił§ł@

(12-10)
fi

rrmm

SKŁAD WĘGLI

Włonzimierza Sapifiskie~o
przy rogu Aleksandryjskiej alei.
Sprzedaje węgle w dobrym gatunku. Korzec grub~go wagi 2*0
fun. po 85 kop.-kostkowego po
83 kop. ~a miarll w skrzyniach
zamknięty eh (p rzez mag istrat warszawski opieczętowanyeh) po 5,
10 i 20 korcy, gruby po 83 kop.,
kostkowy po 81 kop. korzec z odstawą. ~la całe wayony z dostawą
przed drwalnię , wllgon węgla {;TUbego 11,000 kilko metr. (110 korcy)
stoso wnie do gatunku (,d 7G rs.,
takiż kostkowego od 73 1'8. Drzewny wegiel kurzony 1'8 1. Koks 1'8.
1 ko-rzec. VV składzie sprzedaje
sie każdą: ilość. Zwózki węgla obcrgo dopełnia: z osobowej sia·
cyi-za wagon rs. 4. Z towaro.wej
stacyi-za wagon rs. 5 za fur-

Do sprzedania

DOM DREWNIANY,
z ogrodem owocowym
w mieki(, powiatov,el1l Brzeziny.
Bliż~Zll wia(lomość przy nlicy Pocztowej,
w (loml\ ,V-ej Jaworskiej nA. BójJlo.

(7-1)

najtańsze

rs. 4; smnochocly
mojego systemu rl!!. ?O; podłng
oryginalnych ::lacka do rs. 30.
Cenniki wysyłam frllnco na ZIł
tądanie. Alh'es: przcz Xo,,'oradomsk
(1.3-3)

Jozef SUChelli WGidiach.

mankę·

Zamówienia. wszelkie należy robić w składzie z góry opłacając.
(13-2)

Konie, Karety, Powóz, Bryki
na resorach.

stosunkowo:

Pług mały

~~~~<:>~~~~

Zaklad S toIar slri
pod

firmą

~~L~@~~~~&~3

do wynajęcia. Zama~i.ać .można w skła
dzie węgla W. Sapmsklego, na rogu
alei Aleksandryjskiej, oraz w mieszkaniu
W PeŁrokowie,
i stajniach tegoż, w domu W -go Gołem
bowskiego, ulica Kaliska wprost Poczty. pJ'z~niósł swój Magazyn Mebli do domu
Karet.y i powozy na wesela, chrzty, po- W -ej Gra bowieckiej naprzeciwko cerkwi
grzeby i spacery - wynajmują: s ię na l'ol~ea gol owe Meble po cenach umiarko·
godziny.
(13-2)
wanych, przyjmuje wszelkie zamówienia
budowlane i roboty koścIelni e, tak gład
kie jak i rzeźbione; poleea także Meble
gietc z fabryki Wojciechów i Trulllny
metalowe po cenach >l-al'szawskich.
(0-15)

~ Do dzisiejszego nume..... ru dotacza sie arkusz
24 powieści z f;'ancuzkiego p. t.
"Tajemnice patacu ~prawiedli
wości".

Redaktor i wydawca Mirosłs'\V Dobrzańsld.
,n;08no.'JeHo :O:eHBypoIO-

W drukarni E.

Pańskiego

w Petrokowie'
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Paulina jest szczęśliwa. "V końcu do czego prowauzi cała ta gadanina?
- Do tego mój drugi, że nic trzeba nic robić
na poty, i, ze często, jeżeli dzieci popełniają błędy,
winni temu rodzice.
- Błędy dzieci... powtórzył machinalnie Renoult.-Ależ tu nie chodzi o Paulinę ... sądz~. W czemże by ona za winić mogla?
- Biedne dziecko!..
- Ale mówże ... mów prędzej ... czy Ule czujesz,
że unlleram ...
- Ah, m0j Boże! ależ to bardzo proste ... Paulina nudziła się tu ...
Renoult zadrżał.
- Tak-mówił sam do siebie- powinienem był
to przeczuć. Nie puszczać jej w świat, w którym żyć
nie miała.
- Ona sobie tego nie mówiła, ale pytała dlaczegoby' tam wejść nie mogla? ...
Renoult zbliżył się do Lambardier'a i uc~wycił
go za rękę.
..
- St~chaj,-rzekł,-nic nie ukrywaj przedemną,
ale powiedz wszystko co' wiesz,
- Otóż,-l'zekł Lambardiel·.-biedna dziewczyna
powtar'zuła sobie tak często, że jest nieszczęśliwą, a-ż
w końcu uwierzyła temu . .
Ren(mlt przygnębiony opuścił ręce.
- I moi e ma żal do mnie, ........ mówił.-że jej nic
daję powozu i koni jak hrabia Andre:.l daje Mai'cie,
że ją sadzam za kantorem, że nie jestem tak boga -.
tym, by z niej zrobić księżuę ...
- Nie,-odpowiedział Lamhardier,-Paulinie zawróciła się głowa, ale serce pozostało dobre. Mogła
ona pragnąć tego, czego nie miała, ale nigdy nie skarżyła się na nierówność losu, A gdyby się oto gniewać miała na ciebie, mój biedny Renoult, to byłoby
szaleństwem; to też tak nie jest. . Dumną. jest, żeś jej
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- Ten człowiek?-odpowiedział FOl'estier-aIeż
to wice-hrabia Andl'ea.
_. Czy jesteś tego pewnym?
- Cóż za żart!...
- Ależ bo podczas naszej rozmowy, szczególniejsza myśl zajaśniała mi w głowie.
4-!- Przecież ja go znam.
I widujesz go często?
Ile razy jestem w Paryżu.
I ni~dy nie widziałeś go gdzieindziej. w innym stroju, w innem położeniu? Przypomnij sobie?
- Nigdy,
- A to rzecz dziwna! dziwna!-powtarzał Lambardier, trąc czolo rękami.
Forestiel' zadrżał; i jemu nagle błysŁa jakieś
światełko przed oczyma. Od kilku chwil zdawało m'.!
się, że Lambardier wyraża głośno t.o, co on już sobie
mówił w duchu.
W prawdzie, myśl ta nie przedstawiła mu,' się jeszcze nigdy wyraźnie, ale miał niepewne
podejrzenia, a była chwila, sam to uznawał, w której
podejrzenia jego posunęły się znacznie dalej, niż podejrzenia Lambardier'a. Ten ostatni podniósł oczy i zatrzymał je na twarzy FOl'estier'a.
- Oszukujesz mnie-dodał z mocą,-założę się,
że wiesz coś.
Czytam to z twej twarzy. Strzeż się
i nie" igraj ze mną.
- Ależ przysięgam ci ...
Uczucie kierujące Larubardier'em było silniejsze
niż , jego wola.
Wyciągnął rękę i palce jego lich wyciły chustkę otaczającą szyję Forestier' a.
- M6w-rzekl- chcę, byś mi wszystko powiedzi.. Ty wiesz coś. Ty także u ważałeś i odkryłeś,
prawda? ... przyznaj się, Mów!...
Forestier z trudem uwolnił się z uścisku Lambardier'a,
- A więc tak, - odpowiedział rzucając wkoło
Tajem.
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-182 siebie spojrzenio b:Hlawcze, jakby się obawiał, by go
kto nie usłyszał-ja także, równie jak ty, mam pewne
podejrzenie, Oddawna już człowiek ten ma dla mnie
dziwną. postawę i dziś jeszcze, na chwilę przed twem
przybyciem, zdawało mi się", Ależ to szaleństwo!..
Nie! nieI powiad:tm ci, to niemożliwe; zresztą, tak ogólnie znany jest pod nazwą wice-hrabiego Andrea, żyje
tak jawnie!.., że niepodobna by nas o.8zukiwał.
- A jednak, ja ci mówję,...~~e jesteśmy jego igraszką,

-

Ależ

brat jego z nim

żyje,

a gdyby

mógł

są.dzić,.,

Lambardiel' przebiegł kilka razy przez pokój,
ciężko oddychając, i zaciskając pięści.
- Ah tak, tuk,-szeptał przez zęby, - hrabia!'"
hrabio. Andrea Gavioli, .. Ah, co za wspaniała rękojmia ...
- Jednakże ...
- No, tego będziesz bronit, spodziewam-się,
Jesteś jego sprzymierzeńcem, powiernikiem; jego narz~dziem.
- Kto wie?-dodał Forestier ironicznie, może
być, że jest€lm jeszcze czem więcej,
- A więc tak, masz sl:uszność, może jeszcze czem
więcej - a IV dniu, W którym się dowiem prawdy, co
do zabójstwa hrabiny Andrea, dowiem się pewne wiele i o tobie,
FOl'estier uśmiechnął się,
- Doprawdy,- rzekł probując mówić wesoło
nie pojmuję, jaki interes ma dla ciebie ta sprawaj oto
powracasz do niej po raz drugi,
- A tak; tego nie możesz zrozumieć, to prawda-odpowiedział Lambardier.
- Nie znałeś hrabiny?
- Nie, hrabiny nie znałem; ale znam nieszczęśliwego obwinionego,
Znasz goL-rzekł Forestier,
- Nie tyle jerlnak, co ty. Ozy przypominasz

różnice
wpłynąć

° jakich

mówisz, a które muszą kiedykol wiek
na oziębienie ich stosunku.
Ty to rozumiesz?
- N o rozumiem, rozumiem dlatego, że ty to
mówisz, i dlatego że wiem o ternj ale tego me przy·,
puszczam w tym wypadku, Moja Paulina sto razy
więcej warta od Marty, I cóż ztąd, że Marta jest
córką hrabiego?-nie jest ona ani ładniejsza ani więcej
elegancka od Pauliny, Jeżeli utrzymujesz, że Marta
więcej warta, to się mylisz; Paulina przewyższa wszystkie hrabianki i sercem i umysłem.
- Nie mam nic przeciwko temu, mój przyjacieIu,-rzekł Lambat"dier, - Zresztą jest to także i moje
zdanie, że Marta i Paulina warte są siebie. I dlatego to właśnie, jedm jest szczęśliwą a dl'Uga-nie,
- Co ty mówisz?'
- Marta dziś jest wprawd2!ie nieszQzęśliwlh bo
opłakuje stratę matki, która ją ubóstwiała, ale z innej
strony nie brak jej niczego, ma wszyst.ko na zawoła
nie". konie, powozy, k08ztowne zachci:;mki .. sam m~
wiem czego jej brak,
- Ależ i ja jestem równie bogaty, a nigdy nie
pomyślałem, że mogę mieć powóz,
- Ale któż ci zaręczy; że Paulina o tern nie myślała? widziała konie Marty, jej powozy, widziała przepych w pałacu Andrea; nietylko zresztą widziała, ale
i używała tego w~zystkiego a potem powróciła tutaj,.,
- Do domu swego ojca,.,
- Tak jest, do domu swego ojca, gdzie wszystko
j eat proste, gdzie mówi się tylko o handlu, o sprzcda,;;ach terminowych, gdzie jest sklep, gdzie się waży od rana do nocy, gdzie jest wielka księga rachunkowa; jednem słowem na ulicę de la Vel'l'el'ie, gdzie
dzień za dniem upływa monotonnie, smutno.
Renoult poruszył się niecierpliwie,
~ Przesadzasz-rzekł z goryczą,-J estem pewien,
o

