Petrokow, dnia 5 (17) Sierpnia 1884 r.

Rok XII.
Prenumerata w miejscu.

Nr. 33.
Ogłoszenia.
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za 1 razowe
7 za
t'
I b po kop.
.
. . wier'3~
pe Itu u za Jego IllleJsee.
za 2-6 razowe
po kop. 4 za.
wiersz.
za. 7-10 razowe po kop. 3 za
wiersz.
Cena ogłoszeń na pierwszej stro~
nicy podwójna.
z przesyłką:
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
rocznie .
rs. 4 kop. 40
półrocznie . . . rs. 2 kop. 20
Cena ogłoszeń zagranicznyeh po
kWltrtalnie. . .;.. ....;,l';;;S.;..:.l..;k;.;0;"l;p,;.. ..;l..;O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _lO.;-.k_·o.;.p_._o_d_,_v_ie_
,l'_8z_a_._ __
. .
roczme

. . . rs. 3 k op. półrocznie . . . rs l kop. 50
li'warta lme.
.
. . 1'8. - k-op. .75
Za odnoszenie do domu kwartalnie kop. 10.
Cena pojedynczego numeru
kop. 7 i pól.

główna,

Biuro Redakcyi i ekspedycyja

Ogłoszenia

.obok Magistratu. księgarnie

w Petrokowie,

Prenumerat~ przyjmują

w Petrokowie Biuro RedakcYi i obie ksi'tgarnie. w Częstochowie .Nowa księgarnia"-prócz tegu .
W. Grass.
w Częstochowie W. Zieliński
w Łasku
• Janiszewski Leopohi
w Będzinie
n Janiszewski Stan.
w Łodzi
w Brzezinach
• Kn-:emieniew8ki Jul. w Hadomsku " Ruszkowski Erazm.
• Szewlodziński.
w Dąbrowie
" Tomaszewski J.
w Rawie

w domu W -go MicheIsona

przymują:

Redakcyj a,

obiedwie

oraz po zagranicami guberni petro-

ko,~skiej wyłą.cznie a.gentura "R:ljchman i .l1·rendler" w \Varszawie.

wy C h O d Z i

W każ

d ą Ni e dz i e I ę w r a z z o d d z i e I ny m s t a ł y m Do d a t k i e m P o w i e ś c i o wy m.

Otrzymawszy pozwolenie władzy szkolnej mam ho110r :zawiadomić SZ:lUowuych rodziców [ Opiekunów,
iz przyjmuję

UCZNI NA

STANGYJĘ,

z l;orepetycyją i z zapewnieniem nad n:cmi ojcowskiej
opieki - ulica SłowiailJka w dUInn po Stobiilskim.
(2-1)
l\'ęgleński .

PAŃSTWO i SŁUGI.

Nauczyciel-Inspektor
Szkoły Aleksandryj skiej

4·klasowej miej skiej

(Dol:ończcnie-patrz ]\l,

31).

IIL

w Tomaszowie,

Rzeczą jest niewątpli wie wagi niemalej,
gdy przyjmujący do służby i Pl,zyięty da
niej, mają względem siebie odpowiednie i
wzajemne rękojmie. \V praktyce 11 nas
dziej-J eię tak, że tak ,jedna, jak i dl'Uga
strona, Vt'szystk,) to po lVier·zają. ślepemu PI'ZYpadkowij pani mówi: trafilam na dobrą słu
gę, slnga mówi: trafiłam na złych państwa.
Mniej by toby też owych trafów, zbyt często
zawodzą.cych, gdyby się tt'zymanlJ przepi.sów i prostej, zdl'Owej loiki. Większośó
sług, zwłuszcza kobiet, przyjmowanych bywa.
za pośl'ednictwem
stręczycielek, znanych
UJ
pospolicie ntJfllrkami. Owe imoście, bywaj:}
to przeważnie baby pijaczki, indywidua ma....J
ją.ce częstokroć za parawan str'ęczenie stu 0',
a:::
a w rzeczywistości, kiedy się sposubność
~
zm:obku nadal'zy, handlują.cy bez najmniej"
Iszago skrupnłu sumienia uczc:wością i lo<E
sem biednyeh stworzeń, które się im powierzają dla wyszukania miejsca do bytu i
Pl'oszek
ka,ieuny.
UJ
PRZEŁOŻONA
pracy. Baby te, same niegdyś pI'aktykantki
J>aJ)ier lIa Inneby.
....J Trucizna ua SZCZiUy i JJlyszy •
P~ n .. 4.-l sowej W m. Petroliowie lżejszego zarobku, dopóki im wiek sprzyProszek do czyszczenia metali.
jał - są częstokroć najohydni ejszem i kusia:: Papier do owiązywania komfitllT.
•. ~ .t. Wg~~\ ~$g~l1;~~
cielkami do złego; niej edna nn:i poczci wsza
Ul '''odę kohniską wybol·OWł1.
awiad:lInia szanownych rodziców i opickunów, że wpierw istota, im zawdzięcza EwÓj upadek,
Perf'ulIly
angielskie
i
fmnc\
h
Z
.3pis uczenn ic tak przychodnich ja k pensyjonarek, poniżenie i niedolę; one, pod poZl)rami wyUrochmale i f:łI'bki.
r
rozpoczni \) SIl,; dnia 18 sierpnia, lekcy je zaś 1 wrzeszukania służby, uprowadzają nieraz z pod
śnia.
(3 -2)
strzech ubogich istoty :niewinne, a czem
lo ~
Koperwas
żelaz:,.
Z
dniem
1
lipca
1884
r.
otl'orzyłem
wi ększa bieda między wYl'obniczną rZeSZI!,
CI Kwa!!! karbolowy !Ol )
l i czys1y •
PRACO'''NIĘ
tem szer.:3zfJ dla nich pole do działania 5
Q
Chlorek i })roszek •
»lr,wy.
przy ulicy Petersburskiej ""prost cerkwi w domu obfitszegn połowu. Jak dyjubeł kUilzą.<ly S.
Na(lulaugauiau po
SS-rów Grabowieckich - i przy.imuję do reparacyi Antoniego na r'uszczy, tak one umieją. luin
Ceny niz\t - TO'
vyborowy. zegary i zcgal·ki. Nadmieniam przytem, żc dzić pokątnie, tumanić i w eieci swoje s(1o;;MFM~
"'MA
te
Gdzie
zaopatrzony jestem, jak i d~wlliej, W okólary i bi-, wijać niedoświadczenie l,' lUłodoŚć.
(7-1)
llokle wszystkich llumerów
djjabcł nie może, tam babę pośle ", m~)że się

podaje do wiadomo~ci 8zanowuych r udli l~ów i opiekunów u~ząct'j się młodzież)', że zapis llczni6\1' i egzamina wstępne do wspoll1llillnej ~zkoły , r ozpoczną si't
dnia 7 (19) sierpnia i trwać będą do dnia 14 (26)
sierpnia r. b.
\V szkole Tomaszowskiej wykład1tne są na.st~pu
hO\! przedmioty: l) nauka rpligii, 2) Język rOSYJski,
il) arytmetyka, 4) geometl'yja, 5) historyj'" r<>syjs. i
hiatoryjR powszechna, 6) geografij a rosyjs. i powszechDa 7j fizylm, 8) nauki przyrodnicze, 9) J'tzyk niedawniej
mi~chi, 10) język pulski, 11) ry~unki, 12) kaligrafija,
13) n3uk·\ śpiewu i 14) gimnastyka.
Kończący całkowity kurs nauk otrzymują atestat
dojrzałości, który im daje ł)l'erogatywy i l)rn\I! ~.etNko~·ie
\n, na równi z kończącymi pl'ogilllnazyja. kl:JsyPlac Ekateryński (Nowy Rynek Maślany), ezne i realne.
dom po Koczorows~icb.
Ui<,js('a wolue są w(' wszystkich 4-cb
klasach. Dla przyjęcia nczr.in. do szkoły, rodziee
PoleCi!:
lub opiekunuwie winni podać prośb't na ręc e NauczyOliwy Nicejskie i }u·ow:uwliie.
ciela-Inspektora, doll!:czlljl!:c do takowej: świadectwo
OH'wy do maszJ'lI i tło ]HlIeuia.
urod~eniJ, świadectwo szczepionej ospy ochronnej i świa
Ocet Ekstrakt i e8ellcyję octową. dectwo 80 jakiego staIlu "oJzice "a~żą.
:ł'arby i Lakiery.
Odpowit'dne srancyje dla '1 1"\'''''''''niQ 'lczniiw wskaltlasy do }}odłóg.
że Nauczyciel-Inspektor.
(3-2)
Proszek IJCI'ski i (lalnułCki.
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PAMIĘTNIK 11~ ~ŁAWY
jako tom VI t;lniego, zhiO t ,"
sławnej

autorki, wyszedł ) ak"
z druku i jest do nabycia we
niach.

\ vdani:t dzieł tej
S. Lewellthala
tl:ich k s ięgar
(2-2)

z pensyjonatem

od l-go lipca do

iłomu

W-n ej

illioi'lhaleckiej. (gdzie cukiernia. W-go Rachalew-

A.gent " Tarsz:l,wsliiego TowarrlIyst_.Jl
UbeZllieezmi. 0(1 Ognia,
~."

W szkole IV ldaso,vej lL ~

J. SZUKAlSKIEGO
został

skiego). Zdjęcia uskutecznia sposobem nowym, momeutalnym, Uli. kliszaeh własli~go przygotowania.
(7-6)
Niżej

podpisar,y,

mając

za

sobą

kilkadziesilJ!t lat

;0 pracy nauezycielskiej w zakładach naukowych publicz-

z nych-przy odpowiednim lokalu, stosownym nadzorze
,- i troskliwej opiece, przyjmuje uczniów na stancyję po
eenie nader umiarkowanej, o czam ma honor zawiado• mić n)dziców i opiekunów.

eJ

L. Rzeczniowski,
(11-9)

b. prq{esor ginm. w Petrokowie.

w ID. P e t r o J, o 1'.' i e
zapis uczniów tak miejscowych ja!;. i przychodnich roz.
p.oczni~ się dnia ~ PS) si9rpnil!., wy kład zaś nauk 20
sl~1'IHlIa (l wrzesnm) r.
'r
~ciśle zasto- potrzebnym jest do gospodarstwa oficyjalista, samotny,
opatrzony świadectwami, znający się na g('Spoi.larstwi~
.50wany do wymagań gim ,
.nego.
pf}st~powel11, w średnim wieku.
Whdom o~ć 11 wła
Przełożony
JltkuJ; .....
w.,ki
ścici~la Pytowie. Juna Z:uemby, stacyj a
(3-3)
Kandydat naul..
matml1al!Jcz"!lcn.
Dr. Z. W.-W. Gorzkowice.
(3-3)

ZA:RAZ

wyją.tkowo o~nosić do rajflu'ek.
JeżelI nawet uczmWBze z nich.
nie osłaniają. ku plerskiego r'zellliosla strę
czycielstwem służbowem, albo nie korzyst~j ~
z niegodzi wego zarobku p'rzy zdal'zonej sposobności, to rzadko któI'a z rajfurek tl'QSZCZy
się o to, uby państwu nasunąć dobl·ą. i odpowiednią do obowiązków sługę, a sługę wprowadzić do państwa spdniających uczciwie
moralno-prawne obowiązki względem domt}wej pt·acownicy. R,.jfuI·ka troszczy się przedewszystkicm o złotówki od państwa za
nastręczenie, jak również o zapłacenie jej
takie~oż hUI'aczu 1)I'zez sługę z obfitym w
dodatku poczęstunkiem w szynkowni. Nic
więc dziwnego, ze pl'zy tak pt·akty kownnych
stręczclliach sług, wytw9.rza się w czasie
jaknajkI-ót8zym mnóstwo zobopólnych niePOI·ozUlnień. ze w dni już naw6t kilka po
wejściu do obowią.zków pokazuje się jasuo,
iż pań8two zawiedli się na słudze, lub sługa
na państ wu. Niepośledni więc czynni!': w
Ill'zedmi()cie slużbowym, stanowią. rajflll"ki.
Ze względu przeto, choć na małozuaczącą
pozol'Die, lecz w gl'Uucie rzecy ważną ich
działuIność, stręczycielki slug winnyby ulegać tl'oskliwej pit~czy policyjnej,
Nie każ-

I u nas niemal.

Zaklad fotograficzny
przeniesicny

KAZIMIERZ BOBOW'SKI

w Pelrokowie.
Przyjmuje do ubezpit'czenia od o~nia WSZ!'
' rodzaju ruchomości, inwentarze żywe i martwe
krescl'ncyje. Ulic;, Cmcllt,ul'un dom
Cuickiego.
(8

W. DALITZ.

(7-3)
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dem u indywiduum powinnoby być do.zwo- wające inne widoki i cele. Ponie\yaż tak spl'uwiedliwości jest dla mej niesłychanie
lonem stręczycielstwo; nieupoważnione do sumienie jak i prawo wymag:lją, ażeby pań utrudnionym, a częstokroć na wet niemoże
x:iego owliistości, zakazem i kar~ od rzucania stwo, nie unosząc się ani powziętą złością lmym do osiągnięcia. Na napisanie skargi,
się na ten rodzaj zarobkowania, wstrzymy- ani błędnie skierowaną względnością. i mi- stępIe i koszta, potrzeba pieniędzy, a zkądżo
wane być powinny. Stręczycielki należałoby łosiel'dziem, wydawali sługom, przy wyjściu ich weźmie sługa niezapłacona? Potrzeba '
podciągnąć pod ścisłą kontrolę, wybrać z ich z obowiązków, zaświadczenia z prawdą jej zatrzymanych sukien, bielizny, pościeli,
pomiędzy nich kobiety nieposzlakowane, nie- naj zgodniejsze, więc też jaknajnieuczciwiej potl'zeba pilno i nagle; a tu należy wyczedwuznacznego zarobku, ale dujące rękojmie postępują ci, którzy przez niechęć potępiają kiwać stosunkowo długo za. rezultatem pl'Omoralne tak władzy, jak i publiczności, tak I:!ługi przez wydanie niekorzystnych dla cesu; potrzeba wreszcie dopilnować swego
pall&twu jak sługom. Każda z nich powin- tychże opinij; również nierozsądnie czy- interesu, chodzić, czas marnować, a kt6ż
na się legitymować zezwoleniem policyjnem, nią tacy, co słudze złej i nieznającej obo- na to pozwoli, i czy pozwoli w nowej służ
udzielonem jej na prawo stręczenia; nadu- wil}zków do jakich się zgodziła, powodowani bie?. vVymiar sprawiedliwości w teO'o rożywającl} takowego należałoby pociągać do jej prośbami, wydają zaświadczenia dobre. dzaju wypadkach powinien się re~~lować
mniejszych lub większych kar, albo utraty Ten wypadek ostatni je:lt niczem innem do form jaknajprostszych, najpręd5zych ijakprawa do zajmowania. się stręczeniem. Co pół jak tylko dobrodusznem oszukiwaniem in- naj mniej, a raczej wcale niekosztownycb,
roku, a naj wyżej co rok, wypadałoby spt'aw- nych, wprowadzaniem ich w błąd. Ta opty- bo z prl/stej logiki i praktyki życiowej wydzić miejscowej władzy odnośnej szczegóły mistyczna strona zaświadczeń, powoduje, nika, że słudze, jak,) osobistości ubogiej,
tyczące się stręczycielek i te, odpowiednio iż sługi nietylko nie popra"iają si~ IV zbyt trudno, a na wet częstokroć i niepododo zajść mogącej potrzeby, zl'egulować, za- swych w:.tdach, ale owszem, coraz utrwalają bna usunąć mnóstwa nastręczających się w
sięgnąwszy przy tern wiadomości od mają- w takowych. Gdyby ujemne przymioty słu procesach takich przeszkód. Mimowolnie
cych prawo stl'ęczenia, czy się zajmuj:}. ta- gi, jaknajskrupulatniej i najsprawiedliwiej przychodzi tu na pamięć filozoficzne orzekowem i inne indywidua przez wtaclzę do w poświadczeniu zazJHlczonemi były, nowi czenie luuowe, że "nim tłusty wół schudnie,
tego
nieupoważnione.
Ponieważ
służba państwn, zryzykowawszy sig na przyjęcie do to chudy zdechnie". Natura więc sporów
męzka gedzi się zwykle za pośrednictwem służby, wiedzieliby z kim mają dl) czynienia; tego rodzaju wymaga koniecznie, że kwefaktorów i ze wz~lędów swej płci ma za wzajem zaś sługa., widząc zdemaskowanemi styje zdal'zyć się mogące, bądź nddzielny s:}d
Bobą więcej natu:alnych środków obrony i swe wady, stlll·ałaby się je utrzymywać na policyjny w miastach większy~h, bądź wła
() wiele mniej jest narażoną na złe następ- ściślejszem wgc1zidle: krótnica mniej by roz- dza administracyjno-policyjna w innych
stwa stręczenia, aniżeli słuiba żeńska, przeto pośeierała buzię, plotkarka oględniejszą, miejscowościach, przez za wyrokowania doto wszystko, co tej ostatniej dotyczy, skru- byłaby IV sianiu bajek, w rajco l'miu po raźne, naj szybsze i o formach jaknajprostpulatniej refl.ęktowanem i przestrze~anem całych godzinach z innemi sługami i ku- szych, rozstrzygaćby powinny.
być winno. Scisłość) 'lntl'Oli nad rajful'ka- moszkami po mieście, i t. p. Mimochodem
mi, poczytujemy za ,~ ".' z głównych czyn- przypominamy sobie proces, jaki lat temu
ników w ładzie i porzo! ' ~ l kwestyi służbo- kilim miał miejsce w niemczech. Pewn::t. doWiadomości Bieżące.
wej.
broduszna pa.ni, słudze, która. ją. kilka. razy
vVażną rolę w pl'zyjmowaldu !,h-g, po- okradła i często się przeniewierzuła, ubła
winna odgrywać ksią.żeczka służb,; I d, ~tó\'a gana przez nią, wydała. jaknajlep5ze świa- Ba,czy konłitet .~("nita'rny po-,
literalnie wyszła już u naR z pl.
' cz- dectwo. Złodziej ka w nowej służbie do- prosić pp. delegowanych rewil'ów, aby ci enernego użycia, chociaż jej utrzyj 1/\ < .\iu konaIa. znów wielkiej kradzieży u innych giczniej czuwali nad spełnianiem ich wła
wspomnione wyżej postanowienie n,t'lli .' - państwa, a że była w związku z innymi snych poleceń przez niechlujnych gospodanika Kl'. obszerne i szczegółowe ~(,
łotrami, chociaż występek na jaw wyszedł, rzy lub lokatorów; dochodzą nas bowiem
63-84) poświęciło przepisy, m:upełnione l
stratfl bezpowrotnie przepadła. Pokrzyw- skargi, że przywrócony chwilowo porządek,
stępnie lub zmodyfikowano postanowiem\o , b'eni, dowiedziawszy się ze śl:dztwa, ~e po paru dniach IV dawny zamienia się nicb. lady administracyjnej Kl'ólestwa z d. 24 \
a p~8~ępov.'a.ła tak samo ! ,w . slnżbl~ lad: wypędzona np. z drwalń nierogacizna,
maja (5 czerwca) 1854 r. (Dziennik Pl'aw pL.
~dDlOJ, a mnno ~o, od. p~Dl sWIad?n;'e] a z komórek w sieniach i korytarzach gę8i
T. L. str. 313 i n.). Książeczki takie, leo dok"..tanych prze.z .mą u. sl~b~e kradZlezy, i kaczki - zaczynają. powrttcać na swojegalizowane przez władz!} policyjn~, obej. została w atestaCIe Jakn~Jle.pteJ zarekomen- miejsca, zarażają.c swym pomiotem powiet"ze
mując w sobie zaświadczenia państwa
u- do~aną" z~ wprowl' 7,en,re Hlh w ?tą~ przez we wszystkich mieszkaniach danej pose'3yi.
zdolnieniu, moralnem prowadzeniu się i t~k16 ZnSWla?~Z~n.
" ?rzymlOto~ stu- Dobrzeby również było, aby zeszła specyprzymiotach indy\viduów słu7.bowych, jak gl, wytoczyh J~J pr
ą,dy, uznając zu- jalna komisyj a z lekarzem i budowniczym
dla tych ostatnich stanowityby wiarogodną pelną. zasudnosć tako, .
lf''-~Qduszną a na grunt niektórych masami, gdzie się wylegitymacyję ich sposohu życia, tak dla rac~eJ słabego ch~rakter",
r 'oz"lą~k~ rabiają wędliny. Prosimy np. wyobl'azić sobie
państwa pr~yjm~j~cych ich do o~o\~ią.zków, pan.ll}" . ska.zały . na zapł~"elll ! \: Ihm te) I trki zakład np. ~ suterenie, w kt?rej niedawałyby memme] powużną rękojlmJę. Ale, W~It08Cl skradZIOnych plZez słu O '" I '
-,
"-wet podłogI, a okna wszystkIe są poi wtem zachódzi konieczność, przez rozsą- mIOtów.
tt UCZOllt;
po nad któl'ą jednak mieszkają
dek i sumienność, przychodzenia w pomoc
W kwestyi stużebn~j zachodzi jeszcze ludzie 'la
lerze i na piętrach, pozbawieprzepisom. Gdyby państwo nie Pl,zyjmo- jedna bardzo ważna okoliczność. Sługa n;e- ni całkiClu .. . ,' ''() powietrza i bezuiltallnie
wali do służby osobistości nieposiadających zapłacona przez państwa, pokrzywdzona, zmuszeni albv l,li' !,ać smrodliwemi wytakich ksią.żeczek, nie wciilkatyby się do fami- mająca sobie niesłusznie zatl'zymanemi rze- ziewy, ,a lbo dUSl.
71ieszkaniu z pozalij i rodzin podejrzane, przybłędy, istoty czy, musi się po satysfakcyję uduwa6 do f'ą- mykanemi ".u~zeIDle " amio
zdemoralizow:me i zepsute, niejednokrotnie dów zwyczajnych. Z samego stanowiska
Jak miłe je:;t takie życie ... kto nie wieprzyjęciem obowiązków służbowych pokry- sługi wynika, że w razach takich wymiar rzy, niech przymie',,?:v.
4

°

STRACONE GNIAZDO
Obraz dramatyczny w 4-ch aktach,
oryginalnie napisany
przez
Ka..-ola Hoffmana

sną pracą. a nie przez uśmiech niespodzia- dłonią-powinny H'~ razem w tej sprawie ..•
ny fortuny, lub przez poświęcenie swoich A nie zważajc: pl n ie dobrodzieju, na to,
tlkres działalnośei mniejserc, swego spokoju, słowem - przez za- że będziecie mIC.
przedanie siebie i swej wolności osobiEtejl.. szy, szczupk:,i!z)' niż dawniej, że dobra poCieszy mnie to nawet, żeście weszli w te krajane, l" }(J\,~,(;rtolVane na części ... (figbll'że z biegiem czasu te części
progi, nie jako posiadacze tych dóbr, lecz nie) RF
mogą się jeszcze połączyć w
jako używający ich chwilowo; bo tym spo- o " ollnh
sobem nie będziecie spożywali gotowego, j Jną C:J OS '}... Panie Władysławie, Zosill'~
, "':.1" ,"o Ol '\voluję: czy może nieprawda,
lecz musicie praco\vać, ciężko pmcować,
chcąc odzyskać stracone.
Los o tyle wam D 'je ·~tU . . I· ' ..
, ~awstydzona) Ja ... jfl dopl'awdytylko posłużył, Żl} wam pozwolił usłać
c

.AKT IV-ty_
(Dokollczellie-patrz Ni

go ~niazda nie 'zbolali i smutni, ale silni wolski z pomocą. Ur'!,l zajmie się gospoi radośni; żeście doszli do niego swoją wła darstwem. Rozu n '''t gŁowa z pracowitt}
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SCENA 8-ma.

Cd i ksiądz Pociecha (wchodzi glfjbt'ą).
gniazdo na dawnem miejscu. Teraz od was r,
I{s. Pooiecha-"A słowo stało się ciałeml" samych zależy odzyskać je z czasem
Witam was, w imię Boże, IV tem waszcm
gnieździe, moje złotka!...
Wszyscy, 0Pl'ÓCZ Ruck~'ego (otaczają proboszcza, witając go po kolei). A nasz dodobrodziej!...
witamy!...

nasz

proboszcz!...

witamy) ...

I{s. Pociecha-Cud spełniony. Przepowiedziałem wam przed dwoma laty, moje zło
tka, że was tu jeszcze wszystkich zobaczę.
(rozglądając się po obeenych) A nawet powiększyła się jeszcze gl'Omadka. No, cieszy
mnie to, niewymownie cieszy, moje złotka!
Cieszy tembal'dziej, że powracacie do swe-

!Zupełnie, lub utracić na nowo. Praca wy·
da wam się teraz, moje złotka, bez porównania lżejszą i przyjemniejszą, boście złą
czeni z sobą w jedno ognisko, a me rozstrzeleni w różne stI'ony jak dotąd. Zresztą - przywykliście już do niej. Każde z
was zajmie się tern, do czego najbardziej
zdolne. Juljan i Zosia, moje złotka, zajmą.
sig szkółką. wiejską; dotą.d ona opuszczona,
czeka. waszej opieki. Naspgdzam wam do
niej, moje złotka, cały putk wisusów i urwisów, któl-ych macie wykierować na porzą, dnych obywateli kraju.
Pan Wieliw-

"..

." t!,

,nelfl •••

'dcki-(d. s.) Rozumiem! Zacny ksit}uz

)szcz! (gl.) To być może!..
ciecha- A widzicie... a widzicie ... N o,
lip ,, "że się tu rt>zejl'zę, moje złotka ...
a
lil
'e, dziwne,.. Nic się tu nie zmieniło, :,1I,
~ą trochę razem z nami ku starości
l'
A więo mi pl'l\wdę mówiono, że ,
'\ Z Ork[}, tlziedzie zmieniŁ
się kórz,
- każdym razie to dziwne!.. W y ,.dzt ... ( l żyd umiał uszanować
pamią.tki nas?,
1" eszłości i nie tknął nic
w tej sali, rr
zl. tka ... ZostawiŁ tu wszystko tak, ja)
_ A wieluż to z nas samych nie...
czy nic chce, uszanowu(}
p

x~
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oszczędnoŃci przy matutejszym istniejąca, posiadała 'v
uniu 1 kwietnia l'. b. w kapitale rs. 6289
kop. 251/~, należącym UO 216 uczestników;
w ciągu kwartału II przybyło nowych u-czestników 21, którzy łącznie ze 121 poprzednimi wnieśli w tymże kwartale rs.
1765 kop. 5; doliczając zaś procent od tych
kapitałów wynoszący rs. 282 kop. 74- razem kasa miała w przychodzie rs, 8337 k.
4 1/ 2 , ·Wypłacono w kwartale II 1'. b. 18 uczestnikom w całkowitym wraz z procentem,
i 15 w częściowym kapitale rs. 847 k. 43;
a zatem z dniem 1 lipca r. b. 219 osób
sktadkująeych, posiadało Ikapitat rs. 7489
kop. 61 J/2 •

-

I~a.,a

gi~trlłcie

jp'rzy.fięga. Dnia 9 b. m., składali
przysięgę w tutejszej Dyrekcyi Szczegóło

wej nowonominowani delegaci taksowi, któryl.lh nazwiska podaliśmy w przeszłym DUmOl'ze naszego pisma. Z ogólnej liczby 26
nie stawiło się, z powodu nre~ożności przyjazdu, tylko 4, od kt6rych przJs ięga odebra ną zostanie oddzielnie. Po wykonaniu
jej, wręczono przybyłych delegatom, wydane im przez Komitet Towal'zystwa nomi!lacyje, oraz odnośne pl'zepi~y i instr'ukcyje.

właściciela

dóbr Dzbanki, p. Niepomucena
Chrzanowskiego, którego poparciu i zabiegom zawdzięczamy również i odbudowanie
spalonego kościoła jeszcze przed przybyciem
ks. Morawskiego dl) Szczercowa.
S. T.

-

Z Łodzi donoszą, że znowu robią
starania w PetersbUl'gu, mające szanse
urzeczywistnienia pl'ojektu budowy kolei
łó(lzko-kaliskicj. Między innemi stal'ania te
przed8iębierze bogaty kapitalista berliński
von Bl'ucler. ,Jak \\ iadomo, ministel'yjum
komunikacyi przed tl'zema laty dalo odmowną odpowiedź z powodu, że nie chciano
pomnażać w Królestwie Polskiem kolei wąz
kotorowej. Otóż staraj~cy się obecnie o
koncesyj ę rrojektowanej kolei, w podaniu
swem kładą silny nal.liilk, że przeszkoda powyż~j wymieniona, może być usuniętą przez
wybudowanie dl'Ugiego szerokiego toru szyn
na kolei łódzkil:j, mające go się ł'ączyć z odnogą. szel·oko-t.:>ro wej kolei i wallgrodzkiej ,
na stacvi Koluszki.
Wedtug zapewni enia osób zainteresowanych Spl'awą kolei lódzko-kaliskiej, spoJziewaną j est wkrótce pl'zy~hylna odpowiedź
wbdzy.
się

pl'zyk~(ul budzącej si ę soi sumiennej pmcy ziemian znaj- Gi'l'lut azyja i pTogi1nnazyja dujemy w nadesłanej nam korespondencyi
na pl'ou'incyi ogłosiły w kancelaryj ach aż ... -z powiatu m lawskie,ąo w gubm'nii pło
swych no\ve przepisy ministeryjum oświaty, ckiej, "\Vi elu z wa s czytelni()y nie zna
obostrzaj :fce l,omies7,czanie uczniów po stan- zapewne tego zaką t ka kmju. tej niecyjach. U ('zniowie, mieszkają.cy u osób nie gdyś deskami-jak mówią-zabitej okolicy,
mających pozwolenia na to od władzy gi- tej F olski~j-jak nazywano ją. ni e gdyś-sy
mnazyjalnej, zostaną wydaleni z gimnazy- beryi, n ędzllie uprawnej i nieurodzajnej .
jUlIl. U krewnych Rwych woloo umieszczać Otóż m o żemy was zapcwnió na podstawie
uczniów za specyjalnem pozwoleniem wła osobi ~ tej znajomo ś ci stron owych, że nie
dzy szkolnej, u<lzielanem po spl'awdzenin prędko nasi ziemianie przyjd t! do tych
wzglę dny ch rezultatów, jakie tam osią.gni ę
legalnych duwodów pokrewiCJlstw:1 ... <!)
to już , w stosullkolVo krótkim prz e ciągu
- Nltdesllł'lW. Szanowny panie Re- uzasu. Nic bo dziwnego; słuchajcie np. co
daktorze! IV :\~ 31 "Tygodnia" powtórzoną. donosi nam jeden z naszych przyjaciół, 0została z ;lKuryjera Porannego;) wiadomość siadły tam od lat kilkunastu:
l; Stosunek między dw(!)rem i włością, pra~
o założeniu kapeli kościelnej w Szczercowie,
pl'zyczem powiedziano, że zorganizowała ~ię wie wsz ędzie jest zadawalający, <:hoć bardzo
ona za inicyjatywą i staraniem proboszcza l mało separacyi przeprowadzono. Zy uie wGród
mIejscowego ks. 'V ucta wa Morawskiego" ziemian pod wz ;r l ę dem ,ekonomicznym Z1'Októremu autor przypisuje także i zasługę biło Z'laczne p ostę py. Swieżo zawiązały się
restauracyi koś cioła.
w powiecie Tow;ll'zystwa ziemiallskie wzaDalekim jest ou.emnie zamiar uw r' 'lzania jemncgo ubezpieczenia od ognia i gradobiw L -"..,' kol wiek ,;asługom ks. Mo r. " 'I}~~, cia. ,y r. z. kil:-;:u obywateli na koszt wepólw szakże w interesie prawdy i 111
Cł, ny, sprowadziło sobie lokomobilę aż z Anjako dobrze świadomy rzeczy .11 ,.e\ _v mo- giii. ,y spólnell1i tei sitami ugodzono wetegQ, że piękna i SZt:lz Qśli wie ,1"7 'czywistnia- rynarza, który za stałem rocznem wynaj ąc a się myśl założenia, _ kapeL •• Szczerco- gl'odzeniem, ma obowiązek czuwać nad inwie, z miejscowych llI'l eszczan złożonej, jako wentarzem swych chlebodawców. Istnieje
też pierwsze i główne pieni ężne ś rodki na też zamiar sprowadzenia sobie w roku przyzakupienie instl'l:men J W, pochodz ą od zna- szły m, wykwalifikowanego ogrodnika z o~
nego tu pow<:zecr nJ> z obywatelskich tru- grodu pomologicznego w "Val'szawie, któ<.łów, wzorowego a Fil:! ' r wego gospodarza, ryby miał pieczę nad powierzonemi sobie

tych relikwij przesz !
' ielu ż to, w dziwn~j zaiste zapami ~ ta
u'ZY i niszczy,
zamiast zachowywać i 1,_, v ać ... Hm, dziwne j smutne zurazCJn!..
Adu:olcat - (do Linie"j ·_.1 Ten wasz
wi f'j iJki pl'Oboszcz po prostu m nic wzrusza!..
Czy to s łyszane kiedy!..
~
L inicki - O, nic wstydź si ę '.(""'. d wokacie. Ty na trybunie, on na
~ i' II ' :,.
jednakie nieraz macie zad:mie.
Ks. Pociecha- Ale widzicie, moje ~ ,{a,
co to jest-starość nie ra<lośó! J
z gadam, tobym gadał i gadał, a J Ullli ~
ni eraz o naj ważniejszej sprawie.
JOl
u
ula asind ź ki, panno ""Yamio, moj r :dl.> ),
podarunek nielada, któl'y mi p( ',") L. \O
w depozyt...
Wanda - Podarunek?.. czy być D :,c?.
6d kogo ?..
Ks. P ociecha - Od siostry Felicy
lllegdyś zwanej Matyldą Zagmbek.
, to
cała histol'yjal..
"Więc t eraz sobie
dę ...
Otó:i., uważasz, moje złotko, i" k ci
lewnie wia.domo, Matyltla, pr o
0 OC7jSC.Ć od
skazy parni~6 BWCC.' O <'jc" ( " .. cały swój
maj l!tek N ęclzkiemu i j ~-'
:()... Ten
znów, człowiek pełen ~ I '.c,
,.
mOJ e
złotko, żadną. mlt1rą nil! ( cia .
. J <jĆ ud

a'

-
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lidarności

3
sadami owocowemi. Myślą też niektórzy i
o zakładaniu pasiek z ulami ramowemi systemu Lewickiego i tuk zwanemi ch topskiemi. Słowem, krzątamy się jak możemy"
ażeby ta bieda, która nas tak serdecznie
ukochała, nie ścilikała nas tak bardzo. B()że błogosław tym poczciwym usiłowaniom,
gdyż one dobro kloaju mają, na celu!
"Co do urodzajów tegorocznych, to w ogóle są, więcej niż śl'edniej miejscami nawet
bardzo dobre. .Owsy tylko w wielu miejscach chybiły. Zyto wszędzie zebrane, część
jarzyny także. Pilzenicy u nas mato sieją,
gdyż gleba przeważnie żytnia. Sprzęt zb()ża odbywa się prawi~ wszędzie kosami. Buraki, które tu sadzą dla otwartej w tym roku we wsi Szczurzynie cukrowni ziemiań
skiej "Ciechanów, ;) są. wogóle wcale niezle
i zapon'iadają plon dosyć obfity. Buraki to
produkt "pas ex\!ellence," tej okolicy, który
tu bardzo troskliwie pielęgnują. Ziemniaki,
jeden z glównych naszych produktów, w
znacznej ilości do krochmalni w NowymDworze odstawiane, są bal·dzo smaczne i
mą,czyste, ale w skutek długotrwałej suszy
w lipcu, nie będą. plenne, Deszcze, które
spadły 1 i 2 siel'jmia, wpłynęły zbawiennie
na wzrost kartofli i buraków, choć przeszkodziły bardzo zwózce oziminy z pola.
Urodzaj owoców najzupełniej chybił, tak
dalece, że w wielu miejscach, sadów owocowych nikt nie pilnuj e. \Varzywa i włoszczyzny są dobre.
Yv. D.

- Zwracan~!J u'wagę naszych czytelników na krytykę powieści ;, O ~niem i
Miecze:!], " opnlco wa.ną przez Bolesława
Prusa, i zamieszczoną w tl'zech ostatnich
numerach llKI·ajU. " Surowy a racyjonalny
sąd tego utworu pod wz glę dem społecznej
i historycznej wartości, z pOl'ówna.wczem
wystawieniem artystycznych jej zalet, zwię
zlość i jędrność słowa, wYI'óżniają krytykę
Prusa z romi ędzy wszystkich dotychczasowych, jakie już czytaliśmy.
- 11Jl(t pou'odzi(t'lt złożył p. F. R.
z Łas!m rs. l-razem z popl'zcclniClui 1'5. 16
kop. 15.

Komitet Centralny wsparcia i pOmOCj
dla

dotkniętych powodzią.

Tegoroczny wylew Wisły i j ej dopłp,ów niezwykł e przybrał wymiary; to też zniszczenLL pr7.p.z powódź zrządzone są wyjątl ~owo wi"lki e i ciężkie, i
występują z doniosłoś cią og ólnej klę s~d kl'lt](I\\-ej_
Dotknę·la ona s zeM guberni i, ale szczeg,i Jn ej Warszawską, Ki elecką i R a domską, Przeważnie zilczynając od ujścia Nidy pod Korczyn em. !Li do Nieszawy
i C~echocinka, rozszahły żywioł porozr y wa ł w ",ielit
mi~lscach wały ochronne albo mocno
j e uszko-

niej wszystkiego, zapewmaJąc ją, :%e mu się teraz nie wnika!"
Adwokat - (w rozmowie z Linickim) A
należy tyle tylko, ile zogta wił jej ojcu; reszta zaś, t. j. 10,000 rubli stanowią jej 0- prawda, :%e nawet i Dyliński, nolens, vvlens
sobisty mają.tek. Matylda odmówiła ·stano- przyczynia się do te~o. (do Wielko wolskiego)
wczo ich przyjęcia i wstą.piła do klasztoru. Pan dobrodziej pozwoli, że idąc za przyktaN p,dzki znów odesłał j ej tam tę ilumę, za- dem panny Linickiej, przyrzeczone m i ła
klinają.c ją. n:t wszystko w świeci~, aby pie- skawie przez pana bonoraryjum, przeznaczę
nią<1ze te, jeżeli już ich sama odebrać nie w całości na tenże sam cel. .. (d. s.) Temz
chce, u żyła na jaki cel szlachetny, byleby mi lżej i J·aźniej! ..
Wiellcowolski-Z ochotą, pod wal'Unkiem,
tylko nie odrzucała zupełnie tego, co jej się
z pl'awa jaknajsłnszniej należy. Siostra Feli- że go sprocentuję nieco ...
ZOfljC6 i Ju.lUan - A my dołożymy doń
cyta, po głęb s zym namyśle, przyjęła, moje
złotko, tę sumę i odesłała ją w całości nusz grosz wdowi.
Li71icki-I ja pr'!:yrzucę, na co mnie stać. __
na moje ręce z proś b.} o oddanie pannie
Es. }1vciecha - O to, to! To lubi Q, moje
andzie na wyprawę weselną i jako posag
od przy,iaciołki ...
złotka, to lubię!..
Tak, t:tk, gl'osz do ~l'O
liVancla-(d. B.) Szlachetne serce! (gL po sza, ziarnko do ziarnka, a zbiel'ze się miar-o
chwili) Ojcze Albinie! Ja t aj ofiary przy- kfl, któm da miarę waszych set'C i umyMiekiewicz, 111 oj e złotko-to kolos,
jąó sama nie mogę; nie ollrzucam jej je- słów!..
dnak, ows<:em, przyjmuję, tylko nie dla sie- to nasz skat'b, nasza chlula n::trodowa!..
bie. Te pieniąuze odsyłam zaraz nn, po- Fundując mu pomnik, fundujecie Robie, moje
ll1nik naszeg o wiesz(~za Mickiewicza,
złotka, wiekopomne ś \ viadectwo, ż eś cie ni eAdwok li - "Viesz co, Władziu, :%e mi się odrodne dzieci naszej ziemi, ż e mnieci e
tu li was coraz głupiej rJbi na sercu! W 0- czcić h1 minarzy ducha! To lubi ę ! dal~j tak,
dalej, moj e złutka!"
lałbym wyjechać ...
TVt·elko wolski--Brawo, brawo, panno "\Vanclu!
Orka - (pl'zeatępując z nogi na nogę)
(n. str. ) Kto by się był tego spodzie\\ al! .. Pro s z ę k~i ę dza dobrodzieja, czy to ten sam
Gu zie to t a 8 z bchetno ść i bezinteresowność Mickiewicz, co to opi8at Lite'\' 5'A:ie borT
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Kilkadziesiąt ty5ięcy ludności @powiś)a. stramnil\j więcej mienie, dobytek oraz nadziej" żni
wa i inny eh zbiorów. Według żródeł urzędowych
wielkość klęski, na przestrzeni 150,000 zalanych morgów, oblicza się na cztery milijony rubli nad sam~
Wisł~, nie licz~c strat zrz~dzonych w okolicach nad
dopływami tt'j rzeki położonych.
Najjaśniejszy Pan na piel'wsz~ wiadomość o lip uetoszenia!'h przez wylew zrządzonych, wyzn!l.czyc ra~zył 200,000 rubli, dla natychllliastowego poratowania
dotkniętych klęską.
Hojny ten dar już doszedł
swego przeznaczenia, albowiem Jaśnie Wiel~ożny
Orszaku Jego CesarSkiej Mości Generał-Major Zurow
umyślnie ku temu przez J. C. Mość wydelegowany,
n:L Dlocy danych, przez Komitety miejscowe dnstarczonych, dupełnił już osobiście podziału i rozwiez'enia pomiędzy mieszkańców nadbrzeżnych powyżllzego
daru,
Prócz tego, ofiarność publiczna. z osobistego popę
du, i przy udziale obywatelskich Komitetów miejscowych, niosła z niebezpieczeństwem nieraz życia
doraźn~ pomoc głodem i nędzą zagrożonej ludno ś ci.
Tym Sl'osobem rozdano już kilkadziesilJ:t tysi~cy rubli
lV żywnosci i pieniądzach.
'
Na.1pilniejsze zatem potrzeby powiślan BIJ: w tej
chwili zaspokojonE'.
Pomimo tt'go Komitet Centralny nie uważa swego
zadania za załatwione; wielkość !'owiem Idęski wymaga dal~zych wysileń i pomocy. Obuk zadania
usunięcia głodu i nędzy natychmiastowej, pozostaje
drugie, równie ważne: dostarczenia ziarna do zasiewów jesiennych i wiosennych zubożałej ludności tych
spustosilollych po zatopieniu okolie-oraz dopomvże
nic mieszkańcom pasów nadbrzeżnych do możliwego
zabezpieczenia ich od ponawiaj~cych się co lat parę
powodzi. Dopóki wały ochronne nie będą: na nowo
usypane gdzie rozerwanemi zostały, a do porzą,dku
uoprowadzone gdzie większtlmu uszkodzeniu uległy,
dopóty bezpieczeństwo życia, pra.cy, dobytku, zasiewów i plonu rolników nadbrzeżnych wystawione bę
dzie katdej cwili nĄ grozę wzburzonego i rozhukanego żywiołu, O taką: też pomoc, mimo widol,u otaczajIJ:cego ich obecnie zniszczenia i nędzy, błaga przedewszystkiem nlljgłośniej, najusilnirJ wi~jska ludność

dZlt
ciło

powiśla.

W tym też kierunku upatruje główny swój cei
zadanie Komitet Centralny, rozporządzeniem Jaś. W.
Naczelnika Kraju ustanowiony, i ku niemu skieruje
obecne i pnyszłe usiłowania. swoje.
Cel ten i zadanie spełnione zostaną tern obszerniej,
~upełniej i lepiej, o ile ofiarność publiczna. poprze
działanie Komitetu hojnemi na. rzecz powodzian dara.mi. Dla tego Komitet-Centralny wzywa uprzejmie
w~zystkie osoby, redakcyje pism, instytucyje i towarzystwa, które czy to posiadają już fundusze na
ten cel im powierzone, czy to zbieraniem ich da.lszem
zająć się raczlł, aby takowe składały w Warszawie
na ręce członka i Kass!Jjera Komitetu-Centralnego W-go
Aleksandra Goldstanda, w bitfrze Jego prZ!! ulic!! R!!mar.kiej Nr. 6.

Wykazy ofiarodawców i Ich wniosków, zaczynając
od dnia dzisiejszego, w pismach publicznych ogła
szanemi b~dą .
Ze swej strony Komitet.CeBtralny zapewnia, iż
wszeli<ich dołoży starań, aby ofiary dla. powodzian
składane, użyte były po dokładnem zbadaniu na miejscu rozległości klęski danej okolicy, i położenia pojedyńczych poszkodowanych;-aby wsparchL i zapomogi w kierunku i celach powyżtj wytkniętych, rzeczywiście, sprawiedliwie i korzystnie obróconewi były. W spełuieniu tego zadania nie cofnie się przed
osobistym trudem swych członków, i liczy na. doświadczoM już gorliwe współdliałanie Komitetów
miejscowych.
Główną, jak powiedzieliśmy, usilność, zwróci Komitet-Centralny ku wsparciu i zapQmogom na. roboty
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około

uporządkowania DlI.dbrzeżnych "\\ a,łów, gdyi:
klęską dotkniętym mieszkańcom
możność dłuższego i niezbęduego obecnie dla nich
zarobku; ulgą w niesieniu ciężaru, kt6ry wobec
istniejących przepisów, spada na zniszczoną wylewem
Indność pasów nadbrzeżnych, zobowiązuje ją: do buwy i utrzymywania wałów ochronnych, oddzielnie na.
ten cel rozkładanym corocznie poda.tkiem i sza.rwar-

tym sposobem da

ObowilJ:zek ten w latach nawet zwyczajnych
i przerasta szczupłe
ich sili, - ale staje się zgoła niepodobnym i niemoiliwym do wykonania po takiem j:tk tegoroczne znisZllzeniu.
Tego rodzaju roboty wymagajIJ: znacznych nakła
dów i funduszów, i dl:~ zebrania. takowych KomitetCentralny śmie liczyć na gorliwe, hojne i wytrwałe
poparcie przez ogół spułeczeństw:~.
Warszawa dnia 16 (28) Lipca 1884 T.
Prezydujący Baron Medem.

kiem.

przeciaża. mieszkańców powi śla,

Cz łonkowie:

KSIIJ:ie Manw e łów.
Napoleon Mi1icer.
Aleksa.ndcl" Ost,rowski.
Felix Sobańsl!i.
Wacław Szymanowski.

J. Andrejew.
Stanisław Brun.
Aleksander Goldstaild.
Adam Goltz.
Konstanty Górski.
Ludwik hr, Krasiński.
Ozłonek

Kom,tf.tu i S ekretarz Kazimierz Dobiecki.
D~.A.

LISTY
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Lipiec 1884 roku.

II.
Poznawszy dobrze Solec i uprzykrzywszy
sobie monotonne chouzenie po nim, rozglą
uam się po okolicy i zabieram rotrochu
znajomość z tern, co godniej!!ze "idzenia
lub poznania. Najbliż~j Snlca, bo tylko o
2 WiOI'sty, leży posiadtość p. \Valichnowskiego, wieś Zborów; do niej też najpierw
się udamy. Idzie się do samej wsi szosą,
obok której uderza. prze(lewszystkiem u wagę godne widzenia, obszerne zbiorowisko
wody źródłanej, nakryte szopą drewnianą ,
tworzącą. Sili generi8 rezerwoar; ztą.c1, za pomocą. drenów, dochodzi woua do Sulca, który własnej wody do picia nie posiada: na
skutek tego zdarza się niekiedy, że skoro coś
się w zbiorniku z borowskim popsuje, kuracyjusze soleccy nie miewają wody po dni
kilka.
Następnie zwiedzamy ogród właściciela
Zborowa. Jestto wspaniały park. z 3-ma
obszememi stawami, ocieniony rozrusłą topolą. srebrzystą. i mllje!!tatycznemi kasztanami, po obydwu stronach ciągną się bo~ate
sady fruktowe i warzywne, a w pośroJku
wznosi się piękny dom mieszkalny z gankiem i werendą.. Wszystko tu nosi na sobie startą już nieco cechę zamożności i pań
skości-i nic dziwnego: wszak niegdyś była to rezydencyj a potężnych Zboron !!kich,
wstrząsających posadą Rzeczypospolitej!...
O kilka wiorst w bok leży wioska W ójcza, której, być może, przypadnie z ·czasem

przecie: siostry Dylińskiego ...
trzy-przed sobą... Czytał mi to mój Ka- Przejeżdżała tędy w zeszłym tygodniu ... wizik przeszłych wakacyj ... Raz, dwa, trzy- działem się z nią w kościele ...
ZofiJa- Tak? ... o, dziękuję księdzu. I jakśliczności!..
Ks. Pociecha - Ten, ten sam, mój Mate- że się miewa pani Petronela?
Ks, Pociecha - W yduta mi się bardzo
uszu.
Orka-A na co mu pomnik?... Może już, zmienioną, moje złotka, jakby 10 lat starszą.
Musiała widać doznać jakiegoś wielnie daj Boże, umarł nieboraczysko? ...
Ks. Poctecha-A już, już dawno spoczy- kiego zmartwienia. Wspominała mi nawet,
że jeździła do miasta dowieuzieć się od
wa w grobie - i to na obcej ziemi.
Orka - Umarł! raz, dwa, tr:r.y! UmarlI Nędzkiego o losie jakiegoś Tadeusza... ZaSzkoda go! Wieczny mu spokbj! Kiedy tak, pewne krewnego ... widocznie drogiego jej
to niechże ksiądz proboszcz pośle i ode bardzo... Nędzki zawiadomił ją. o śmierci
mnie na ten pomnik - raz, dwa, tl'zy-te swego dawnego towarzysza i oddal j ej pamiątkę po nim ... Pokazyw:iła mi ją... Jest
kilka głupich rubli ... (daje mu).
J{&. Pociecha-Sit nomen Tuum laudaturn!.. to prześlicznie odrubiony krzyż z pełną. wyAdwokat-( do Liniekiego ) N a miłość Bo- razu i cierpienia postacią Zbawiciela, w
skąI wyprowadź mnie ztąd, bo mało brak, ciel'lliowej koronie n~ czole... Było to mozolne dzieło rąk tego ś. p. Tadeuilzn. Straż( ~ bym się rozbeczał, jak dziecko!..
Ks. Pociecha - (d. s.) Przecież nie mogę wił on nad niem, moje złotko, dtugie lata
d~tć się im zawstydzić: w tym kwartale nie i przeznaczył na upominek dla Petroneli,
wezmę swej pl}nsyi, tylko odeślę ją. do projektując sobie, moj e złotko, sam go jej
vVarszawy ... (gł., powstając) Ale czas mi to przywieźć... Bóg chcia'r inaczej~ ..
Zoflfa-( J. s.) Biedna, lIieszczęśli WII. isto5uż do domu ... a potem do kościoła ... Dziś
sobota... Niedługo trzeba będzie odpl'awić ta!.. Tel'az l·ozumiem i~j słowu!..
nieszpory, moje }Jotka... fi tu jeszcze kaKs. Pociecha - No, komu w dl'o z ę, temu
wałek drog-i do domu ... Aha, prawda-Zo- czas, moje dotka! Ale nie mogę wyjść
SlU, mam dla ciebie ukłony od cioci Petro- ztąd, nic pobłogosławi wszy was wprzódy w
t:l.k pięknie, jak bym jo widział, raz, dwa, neli, wiesz
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w udziale szczęśliwie konkurowuć z Baku
Kaukazkim, lub Borysławiem Galicyjskim.
Z całego serca życzymy tego jej właścicie
lowi, p. Popielowi, który nie szczędzi trudów i kosztów w celu wyszukania nafty
podjętych. Przed lO-ciu jeizcze laty trafiono tu na ślad nafty, ale dopiero oJ paru
miesięcy wzięto się do rzeczy umiejętnie:
sprowadzony został inżynier górniczy, w
osobie p. 'Vykow8kiego i 2-ch majstró,v z
Galicyi i rozpoczęto wiercenie 2·ch studni,
z których ~dębokość jednej sięga 20-stu kilku, a. drugiej kilkunastu metrów. Zapach
nafty w studniach i wykopywanych z ' nich
mincl'ałach , istotnie silny; zdołano nawet
zebrać koło l/Z beczki ropy tłustej i silny
naftowy odór wydającej-ale to i wszystko
dotychczas; na żyłę naftową nie natrafiono
jeszcze.
Z innych okolic Solca wymienię tu: Czarkowy, o kilkanaście wiorst odlegte - z kopalnią siarki; Winiary z zanadto przechwalonym ogrodem, Nowe-Miasto KOl'czyn o
9 wiorst - komora gl'aniczna nad Wisłą,
drugi brzeg któl'ej stanowi jui posiadłość
m(lnarchii Habsburgów, wreszcie Stopnica,
także 9 "iOl'st odległa osa.da, w której koncentrują !!ię władze powiatu stopnickiego.
VV drodze do BU8ka, zaraz za Kikowem.
leży wioska Sułkowice, słynna z wyrobu
sera owczego, w który się zaopatruje z powrotem do domu każdy niemal kuracyjusz
Solca i Buska.
Ale już się wyczerpały wycieczki w okolice soleckie; cóż więc tu robi~? A no-cierpliwie cze:':ać niedzieli lub czwartku, UO w
te dni goszcząca tu trupa p. Okońskiego
daje widowiska. Dziś właśnie czwartek;
chodźmy więc do teatru! Dają: "Flisacy"
obrazek ludowy Wł. Anczyca i nową rzecz
"Babie Lato," utwór jednego z goszczących
tu kllracyjuszów, pana G. obywatela z guur
lubelskiej.
Teatr mieści się w sali, położonej w Pl'awem t'krzydle hotelu. Artyści za pomieszczenie nic nie płacą; oświetlenie tylko kosztuje ich rs. 2 i muzyka l'R. 4, razem więc
wydatków ponoszą na rs, o. Pomimo to.
życie pędzą bardzo niewesołe i na wet wprost,
z brakami dotkliwemi skojarzone, a to z powodu, iż do teatru mało kto choJzi, chociaż
ceny niebardzo wysokie: 75 k. krź<.."to,
50 k. hlwka i ~O k. wejście. Prawdę mÓwiąc, mogiJby te ceny być i o połowę tarlsze, sz!',zególn i·') bilety wejścia, i kto wie,
czy aktorzy nie lepiej by na. tern wyszli?
Na dzisiejezem pl2.b wwieniu naliczyliśmy ost>b zaledwie )O
a twarzach ich malowało się raczej u _U.~lC litości, niż zadowolenia ... Wyobraź
f· ;e, czytelniku, 70-cio
kilko letniego bezz~
,.0, niewyraźnie mótym pierwszym III
!tszego pobytu w dawnem waszerr g, i"źuzie. Byt ongi zwyczaj, moje zt OL.~.
.tziś rugowany pomału,
że przed W\ r '
lzeniem się gospodal'zy i
domowI ·l-l.\\ l
no ,"ej siedziby, kapłan
święcił

lej.

wzywając błogosławień-

stwa .
eki Bożej nad mieszkańcami. Dziś,
w t ' .... \l.nvięconem odda wna już gnieździe
WP zem,
tary wasz przewodnik, moje z10p,}kol'ą i wiarą wzywa błogosławień
tk )
s. fl B ożego nad wami... Niech miłość
bratw ll zapanuje IV waszem kole, niech
pl·aca dni wasze umila i dostatek pod wasze strzechy sprowadza, niech nigdy od
waszych progów nie odejdzie bez wsparcia
i pomocy potrzebują,cy chleba i otuchy,
niech nigdy IV waszych sel'cuch nic zagaśnie ""a"ść Boga, bliźnich i kraju, miłośćdobr
iękna, a Bóg odwl'óci od was,
:a, wszystko złe i Ivesprze was w
mojt
każe '
~ia chwili, zsyłają.c wam pociechę
i z(
aż po naj dłuższe dni waszegOo
żyW0

W

(pochylając głowy)
'7 ~n J" na
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wiącego stara, nieustannie mrużącego oczy.
nie ZJ\OEzące już światła kinkietów, i chwiejnym od starości krokiem chodzą.cego po deskach teatralnych. Takim jest p. Okoński, ów
weteran polskiej sztuki dramatycznej, zmusz,)ny przy schyłku życia tak samo ciężko
pracownć, juk za młodu!... Smutna to dola!
więc też nie dziwcie się, że wiuz się nie
śmieje i w dłonic nie klaszcze!...
.Flisacy" Anczyca są. wam już znaDI;
o ~ich więc nic tu mówić nie rędę; nl\tolI1iast streszczenie "BaLiego Lata," sądzę,
nie będzie pozbawione dla. was pewnego interesu.
Cierpiący Da podagrę stary hrabia, srodze
7.agniewany jest na sweg~ bratanka ZdziEla wa za to, że ten ostatm, będąc w pl"Ostej linii wnukiem po wojewodzie sanuomier!'.kim, odrzucił partyję, która mogła przyczynić się do uświetnienia (!asnącego już
tlu i ożenił się z pro!>tą uziewczyną, mewiauomc!!o pochodzenia, jedynie z miłościl
lIra bia nie rozumie, jak można było postą
l ,ić tak nikczemnie, boć przecie, jeśli już
bardzo ją. pokochał, to mógł z nią żyć, nie
wiążąc się ślubami malżeńskiemi. Tymczasem sam tak silnie zają t się cza~O"\TO ba wią.
cą w jego uomu siostrzenicą gospodyni, że
nie zważając na ród swój, ofiaruje jej nagle
serce, rękę i majątek. Na uwag~ gospodyni, że zapały miłośno w jego wlOku przypominają. babie lato w jesieni, która to pora roku jest zimną. i bezpłouną, hrabia z
urazą odpowiada, że dostatecznie obliczył
Eię z i!itami i że nie jest jeszcze tak st.al·y,
gdyż dopiero pięć lat temu skoTlczył 50-ci
rok życia; że wreszcie gdyby nie nogi, pokazałby co jeszcze może! Chcąc dowieść
swej ukochanej, jak wypoko ją ceni, hrabia
za jej wstawiennictwem nietylko przyjmuje
Zdzisl'awa w swym domu, ale nawet nkcep-

1:0-

tuje jego małżeństwo i proponuje mu, aby
nboje przy nim zamieszkali, oświauczahc, że i on postanowił ożenić się z proEtern dziewczęciem, siostrzenicą swej !roBpo~

uyni. Tu się dopiero \'vyd:tje, że ta rzekoma siostrzenica, jest żoną Zdzisława, przybyłą uo domu hl·abiego umyślnie, by swym
k ' '
b'
dl
wp t ywern uzys ac Jego prze aczeme
a
męża. Hrabia wpada w gniew, nawet wypędza. oboje ze swego domu; w końcu jeonak daje się przebłagać, zapewniony, że do
samej śmierci będzie przez nich kochany i
troskliwie piel~ r.
·any.
Sztuka kończy
się uwagą, gospu
że tak, jak się stalo,
'l'
h
stało się ja k nUJ l:·fn>
l, że porywy
rabiego były niczerr. : Ilem, jeno babskiem
latem.
Temat juk widzi. '
1sy6 ?'użyty; przytern postacie kreślon
. słabo, nie'Nyraźnie; o żonie Zdzisław l l.ic więcej nie możerny powiedzieć, jak t '!
że autor chce

'

ją mieć ładną. Czem tt.
lila serce sta'as zagadką;
J"ego hrabiego- pozostaje
boć jeśli tylko samą pięknuAIą, to dlaczeg óż, wedłu!!' sll'ej zasauy, nic zaproponował
~

jej pożycia i majątku bez ślubu; owszem na
jej propozycyję w tem sensie, wręcz oświadczyI, że pragnie ją poślubić. Czy z punktu
psychologicznego taka raptowna zmian~
prze k onań i przesądów kastowyc h moż liwa
w człowieku blizko 70-cio letnim-to kw(!Etyja, dla rozstrtygnięcia której więcej f""",_
su potrzeba, niż mata godzinka, w n l J

której wszyst k-o to się stało. Nast. [J "
czy nie zaprędko wyrzekł się stary J ,h·"
tak ś'vieżo wymarzonego przez się i " I
Posiąść młodą dziewczynę, bodajby
•
Kosztem wiekowych przekonań, i 0il"Zt ll .. v
zgrzybiałą swą starość żarem jej
.
Prawda, autor mówi, że to tylko-L !ibi" •
to; ale życie przeczy temu, a i obsel , c 'ja
luuowa, wyrażająca się w przysłow ~u r w
stal'ym piecu dyjabeł puli"- nie bl i ~ bynajmniej autora...
Wogóle, jlrawda ~yciowa wdan., komeJ yjce, zdaniem naszem nieco zapoznana,
c zego dowodzi między innemi i fl)rma utwo.
U
d
ru WlerSł>OWana.
twory I·<lm.atyczne mają za zad:mie odzwierciadlać ż-zwłaszcza
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ich kardynalne warunki - a w życiu potocznym ludzie nie wyrażają swych uczuć
mową wią.zaną; nikt się nie oświadcza pannie, a tem mniej gniewa się na wroga wierszami. Inne były wymagania od sztuki dmmatycznej przeu latu kilkuJziesig'liu, a inne
obecnie, i dlatego dramaturdzy-wierszopisy
nie przestaną. być uważani za niefortunnych
epigonów ś. p. klasycyzmu. Tern też mię
dzy innemi tłomaczyć należy, dlaczerro utwory muzy starego Fredl'y, pomimo iż ich
po większej części cechuje talent prawdzi·.
wy, nie sprawiają. dziś takiego wrażenia,
jak niegdyś ...
Na zakonczeuie tej korespondencyi, uważam za obowiązek poinformować Piotrkowian, ż@ wracać z Solca można i nie przez
Kielce. Nlljlepiej byłoby jechać na Tarnów,
odległy ztąd o pięć mil, gdyż ztamtąd do
Piotrkowa. jedzie się już koleją; ale na to
trzeba by mieć zagraniczny paszport, bez
którego można się uostać tam, gdzie człowiek
wcale nie uą.żyt; w braku terro specyjalnego
śl'odka, otwierającego czarodziejskie drzwi
Sezamu, trzeba jechać z Solca do Za wiercia,
Furmanka na miejscu zawsze się znajdzie i
kosztuje 9 rubli; ze względu jednak na stan
uI'ogi, a sZ0zególniej szosy od Pilicy do Zawiercia-ci:!gnącej się tylko przez wiorst 18,
ale tak obfitej w doły i wyboje, że odchorować ją. musisz - stano\vczo tej podróiy
nie radzę.
Rwiryn.

ROZMAITOŚCI.
Nielada przygoda przytrafiła się w ostatnich
czasach szachowi perskiemu a. raczej szefowi jego
eunucbów. Szef ten podróżuje co rok kilka !"azy do
Heratu, miasta w Afganistanie, słyIlne~o z handlu
kobietami. Odbywa on tę podróż raz dlatego, aby
pewną iluiić l:obiet z haremu przcbrakow1\nych, 8przedać na rynim hllrackim. a powtóre-co bywa głów
nym celem podróży, aby dla słynnego z pięknot haremowych NazredimL zakupić tamże młode i piękne
diewczęta. Lecz podczas ostan:ej podróży spotl<ało
starszego rzezańca nieszczęśeie. Banda zbójców napadłszy go, zabrała mu nietylko kobiety, mające
slużyć do wymiany, lecz także i 3,000 tOlllansów.
około 20,000 rs., przeznaczonych na zakupno świeiych odalisek. Wrócił więc z próznemi rękoma bez
pieniędzy i kobiet. Na szczęście, ma atoli Nazredin
w haremie tyle jeszcze zasobu w tej mierze, że bez
obawy prowadzenia życia. w posępnej samotnoRci
może spokojnie nastcpnego oczekiwać jarmarku
_ Alkochol grasuje niepomiernie, a
naWtlt zatrwazają,co i po niemieckim lądzie. Pisma
niemieckie podają obecnie, że w Niemczech umiera
corocznie 10 tysięcy ludzi na delirium, 46 proc. opilc6w bywa więzionych po domach karnych, 53 proc.
bywa pijaków okolicznościowych, &. 61 proc. nałogowych.
_ Wielka nowina geologiczna. Niemcy
odszukali u nas pokłady gipsu! 'l'aką nO\l'inę, zuI'ełnie poważnie, podaje berliński nBerson Ourier"
donosząc, że kapitaliści niemieccy wysłali iniyni~rów
geologów w celu poszukiwania u nas rud miedzianych i Boli. Panowie ci zaopinijować mieli, ie formaeyja geologiczna mianowicie gub. kieleckiej wielce
podobll3 jest do pokładów okolic Wieliczki i Bochni
i na początek ~a potwierdzenie s~y~h ~niemań, zaznaczyli obfitosć odkrytego przez IIlebte glpSU.
Co tu więeej podziwiać należy? Nieświadomość
korespondent6w czy naiwną, radość berlińskiej redakcyi? Boć chyba o nieznanem dokładnie wnętrzu
Australii w tern sposób wyrażaćby się moina, a przypisywać sobill zasługę odkry~ t~k nie~mierni~ dawno
znanyeh może tylko butna memlecka fantazYJa.
To pewna w tern wszystkiem, że nietyle tu chodzi
o pokrycie zapomnienia falą zasług Staszica, Puscha,
Zejsznera, Fr. Kossowskiego, Hempla, Winc. Kosińskiego, J. Trejdosiewicza, Miehal~kiego, Kontkiewicza
i innych; i le o skorzystanie z otwierającej się przez

5
wskut.ek badań do wniosku, że formacyj a geologiczna w: pOJl'.ienionych gubernijach, przypomina zupełnie formacyję pokładów wielickich i bocheńskich.
Odkrył on (!) nawet gips i anhydryt, najlepsze zwiastuny pokła.dów solnych.
Równocześnie z polecenia redakcyi Wszech·świata.
oddaje się trzech naszych przyrodników także badaniu naszego kraju. Pan Eismond i Majchrowski badają florę w północno-zachodnich stronach Kt·ólestwa.
p. Trejdosiewillz zaś odbywa. w Lubelskim badania
geologiczne. Jest to wyeieczka fizyograficzna, puedsięwzięta kosztem składek imienia Jastrzembowskiego.
znalazł zastosowanie w artyleTym ra.zem jest.to wynalazek seryjo, a armata
rzueająca pociski dynamitowe wynah'ziona w Ameryce i wypróbowana w foreie Hamilton, zwródła
uwagę sfer kompetentnych.
Armata ta jest właściwie wiatrówką i pocisk naładowany dynamitem, zostaj!J wyrzuel)ny siłą zgęsz
czonego powietrza. Śt'ednica armaty zaledwie 5 centymetrów, za. to długość jej dochodzi do 12 metrów.
Pocisk je.st odp?wiedni~ dług.i, zkłada się z cienkiej
metalowej rurkI, zakonezoneJ szpicem z miękieO"o
metalu; na końcu znajduje się kapiszon wybuchają~y
za uderzeniem. Przy ciśnieniu powietrza 32 atmosfer na cal kwadratowy, odległoM rzutu ma sięgać
do 2,000 metrów; wynahzca zaś spodziewa się doprowadzić ciśnienie w armacie do 136 atmosfer a.
w takim razie, pociski dyn:enitowe dosięgłyby odiagłośei 4:800 metrów.

-

Dynamit

ryi.

-- Telegraficznie zabity. Niedawno temu
skazaną została

\'I"e Florencyj niejaka Venterini, dziewczyna niezwyklej piękności, za fałszowanie weksli.
Korespondent tamtejszy pisma .Gazeta d'Italia" doniósł
o tem swemu dziennikowi, nadmieniając, źe syn bankiera z Florencyi, nazwiskiem Engen de \Vitt, doprowadził nieszczęśliwą dziewczyII(~ do tej zbrodni.
Na
pod8ta,vie tej korespondencyj, przedstawił współpra
cownik dziennika rzymskiego "Capitan0 Fracassa" w
w dłnższym m·tyknle owego "\Vitta jako włnściwego
zbrodniarza. Engen de Witt wystosował ua to list do
rerlakcyi tej treści: "Pański współpracownik, kryją!)y
się pod pseudonimem Jaraun, jest tchórzliwym kłamcą,
mo ze on uważać s:ę za wypoliczkowanego przezemnie.
Oczekuję tego, że teraz wymieni swoje nazwisltO.
Tak napadnięty dziennikarz, niejaki Luigi Lodi, zateligrafownl do Witta: • 'Vypoliczkowany listownie, zaIJijam pana telegraficznie. Uwazaj się pan za ni<,ż r
wego i chciej donieść mi o dni n pogrzebu."
Niestety! cała awantura nie zakończyła się tym żar
tem, gdyż Witt wyzwał dowcipnego dziennikara na
pojedynek i zrauił go cięzko.

- Zycie w głębi morskiej. Uczony francuzki p. Regnard, podaje niektóre zajmujące szczegóły
o życiu w głębi morskiej. P. Regnard dzieli morze
niejako na dwa piQtra. Górne piętro liczy na 2,500 do
3,000 metrów W głąb. Zwierzęta zajmujące górne
piętro znane są dostatec:rnie, podczas gdy na dole kryją
się twory albo bardzo mało, albo wcale nieznane.
P.
Regnard starał się o skonstatowauie, czy zwierzęta ży
jące w górze utrzymać się mogą na dole, a dolne na
górze. Z wielkim trudem przedsięwzięte doświadcze
nia wykazały, że mieszkańcy głQbin morskich, trzymani w wodzie górnej, tracą wszelką siłę muskułów,
miękną, a następnie giną. Odwrotnie, zwierzęta górne, trzymane pod ciśnieniem odpowiadającem głębi
morza, wyprężają się, sztywnieją i również giną. Mniej
rozwinięte organizmy pod ciśnieniem zostają tylko
uśpione, uwolnione od ciśnienia powracają do życia.
Drożdże piwne np. pod ciśnieniem 1,000 atmosfer zupełnie nie oddziaływały mt cukier, po uSllUięcin zaś
ciśnienia odzyskały całkowicie {lierwotne własności.
-

Podr6ż

gilotyny.

Miesiąc

lipiec jest w

miesiącem krwawym, w nim bowiem tylko
wykonywują się wyroki śmierci. Raz w rok kat odbywa podróż po kraju i zgładza tych wszystkich,
którzy w przeciągu 12 ubiegłych miesięcy na karę
śmierci skazani zostali. Obecnie właśnie statek wo-

Grecyi

jenny "Parelos", zabrawszy na swój pokład gilotyn~
i jej groźnego mistrza, jeździ od portu do portu, do
których dowożą skazanych z najbliższych prowincyj.
i podróż ta trwa dopóty, dopóki całoroczny zapas
zbrodniarzy wyezekuJących w więzieniach na. ostatnią godzinę wyczerpallym nie zostanie. Lecz rzecz
dziwna, iż w Grecyi, gdzie życie ludzkill nie jest zbyt
szanowane i o pehnięcie nożem niezbyt trudno, niJtt
dobrowolnie nie chciał być katem, nawet za wysokie
wynagrodzenie, i rząd do spełnienia wyroków śmierci
musiał użyć zbrodniat'za, któremu darowano życie
drogę dąbrowską sposobności zawładnięcia wnętrzem pod warunkiem, iż innych na tamten świat wyprabogatych w pokłady mineralne, a. dotąd nieprzystę- wiać będzie. W lipcu zatem używa on wzglę
dnej wolności, to jest jeź(lzi okrętem od portu do
pnych okolic.
Historyja wyścigów w nabywaniu prMI' do wnętrza portu-i ścina głowy, a resztę roku spędza. w wię
ziemi praktykowana. kiJl~anaśeie lat temu pod Dą zieniu.
brową, Będzinem, Sławkowem i Olkuszem, powtó- Niezwykłn pokut~, "Odesko Listok" dorzyu się teraz może i bezwą,tpicnia powtórzy w szernosi, że dwaj włościanie z wioski Korneszti, znaleźli
szym jeszcze zakresie. Właściciele ziemi w pobliżu w lesie ezłnwieka, przykutego grubym łańcuchem do
nowej kolei żelaznej, powinni się mieć na baczności
i za misę soczewicy nie zawierać umów z przyby- drzewa, który na wszelkie zapytania nie dawał ża
dnej od~owiedzi. Zawołali zatem żandarmów, którzy
Bzami.
nie mając klucza, rozerwali kłódkę łańcucha, i zapro_ Badania zieDli i roślinności w Królestwie wadzili uwolnionego człowieka do miasteczka. PrzyPolskieOl, podejmowane przez Niemców i Polaków. szedłszy do siebie opowiedział, że nazywa się StaniWedług .Berl. Gaz. Giełd.~ odbywa kilku inżynie sław G. z guberni i po:l.olskiej i liczy lat 40. Poczur6w, z poleceni~ kapitalistów niemieckieh, poszuki- wając się do ciężkich grzechów, przykuł się sam do
wania I(opalń miedzi i pokładów soli w gubernii drzewa, a klucz odrzueił. Znaleziono przy nim moKieleckiej i l{adomskiej. Jeden z tych iniynierów, dlitewnik i pismo święte. Nieszczęśliwy cierpi na
urzędnik górniczy z Inowroeławia , doszedł niby obłęd religijny,

l'

6
Nu, przeżycie. W tych dniach przpdjednym
z rejentów zOdtał zrobiony oryginalny al.t między trz~
ma starymi I,awalerami. Zapisali oni sobie swoje
majątki na przeżycie, to jest, który pierwszy umrze,
po tym spadek do równego podziału dostaje Ilię dwom
żyją;cym. Następnie po śmierci drugiego trzeci obejmuje cały majątek. Postawiono jedn/Lk dla tl'Zeciego
oryginalny warunek. Oto musi się ożenić i, jeżeliby
po rol:u nie miał własnego dziecka, winien będzie
adoptować obce dziecko za swoje, poczem dopiero
może ob,iąć spadek. Winniśmy dodać, że naj8tarszy
z tych panów liczy obecnie 57, młodszy 53, a najmłodszy 51 lat wieku.
CiekIOwa rzecz w którym też roku życia wypadnie
ostatniem u żyjącemu zawrzeć związek małżeński.
- Największy zegar IlU, świecie znajduje się na wieży westminsterskiego pałacu w Londynie, objęto ś ć czterech tablic cyfrowych wynosi 22
st6p, a z każdą mmutą posuwa ~ię wskazówka o 7
cali. Zegar idzie 8 J/ 2 dnia, u.lerza godziny jednak
tylko przez 7 1/ 8 dnia. Nakręcenie przyrządu do uderzauia godzin wymaga dwie godziny ezasu. 'Wahadło ma. długości 15 stóp.
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Z I

wO I n e

wprost cerkwi w domu W-go Kańskiego.
Poleca Szanownej Publiczności: ka-

pelusze,

ne i

tąnie

z

s

o

ty m~zkie, żaboty, Czel)(~czki,
bl·o!.l!zki i l)ończoszki dziecinne,
tasiemki, miniardyzy, tl'ynłingi,

oraz wszelkie drobiazgi.

H. Jacew,do:o,.

(3-2)

,V Jl~jlepszym
nagrodzoną

gatunku

w Warszawie
Zielony Plac P/r. 11.
załatwia

E

I

W Petrokowie
złoźona z trzech domów mieszkalnych
drewnianych stajni i obory, oraz dwóch
ogrodów, a przynosząca rs. 600 rocznego
dochodu, jest do spl'zedania, zaInianę na Colwu,rk, albo dzier-

nnznnl'a Z· ynl'
own'lJ, ogl1la,
dożywot.n ~a ~t~rość, ?l'a~ ~bezpiecz~nia ~d
UlJ
lJlJ lJ
lJ
Jak l'owmez ubezpieczenia od wypadkow
UhnZPl'
w
Wszelkie
pismiennc
ich

podróży.
odwrotn~ poczt1ł

.l"".VJ.arkBk'
US an ler

przyjmuje

objaśniellia

w Petrokowie, w domu Flatowpj
obok kościola Dominikanów.

Agentura sprzedaży pożyczki premiowej po rB. li i :I. O miesięcznie.
30, w Warszawie, Po wniesieniu l-flj nt y, wygrana należy wyłącznie do nabywcy.

Handluj~cym odstępuje się
rnb ~ t.
(R. i FI'. 7988)

stosowny
(a-2)

OSTRZEZENIE.

życząca sobie mieszkać wspólnie moze
znaleźć wygodne stosowne pomie,zczen:e. ,\Yiac1ol1Jość w ksiqgarni lU. p~\-

Doszło

(3 -2)

do mojej

P~JjJ~łN~HL W

wiadomości, że

ZŁYM

G·A'.l'UNHU

z jakichś poką.tnych piakul'Jl, Z.urówno W Warszawie jak i na proZAPIS UCZNIÓW
wincyi, podstępnie sprzedawane s~ pod 1l10j~ fil·mą. Aby więc
UOW01YSt~plljąCych
ustrzedz Szanowną Publiczność ou tego rodzaju nadużycia,
Szkoły
ośmielam się zwrócić uwagę na mój .de'łJtpel "fil'IUOWy~ któ'
rym
opakowanie pierników sprzedawanych na paczki i kaid!! sztukę
w Sosnowicach
w
większych tafelkach u spodu zaopatrzyłem,
odbywać się uQr1zie od 20 do 31 Siei'pnia,

do 4 klasowej

Realnej

b. 1'. J\Iiesięczna opłata wynosi
działach kI. wstępnej po 2 1'8.

St. IIJ·ubant.
(R. i Fr. 7156)

(3-2)

OSOBA
MŁODA
gruntownie
francuzki,

posiadnjąca

język

niemiecki, oraz muzykę, pl'agni~ udzielać
lekcyj. Wiadomość w Księgarni 111. Pacewicz.
(3-3)

WARSZA lVA ul. Kapitu.lna.

IBl Cement P or t I a n d z k i i Gi Ps.
I Zakład Drukarsko-litograficzny

dom Bartenbacha,
przy j atk.llcb.

Ekateryń:lki,

(10-3)

Maurycy Wiener.

z'

~
~

OJ)

o

=

Skład

1)0

WYDZIERZAWIENIA

P!R~WA FARRYKA SL~DU

v.;r l?etroko",,",ie_
Poleca J. W. i W. P. Regestru, Gospodal-cze, Dzien-

niki najnuł, Księgi, Kusowe, ),ensyi i o."dynu,ryi,
lltlojn ntlcka, liwitUl'yjnsze leśne, I{wiiki na J'Obocizll~.

po cenach llmial·kowanych.

Materyjały piśmienne
Redaktor i wydawca

SKŁAD ~VĘG LI
przy rogu Aleksandr yjskiej alei.
Spry,edaje węgle w dobrym gatunkI! z dostaWI! do drwalni po cenie: Korz<!c grubego wagi 2!0 (t.
kop 85,-(I'{1z~yła się w koszach
1/~k orc{1wych wagi 130 rft.) Na miarę w skrzyniach zamkniętych przez
mag'istrat warszawski opieczęto
wanych) po 5, 10 i 20 korcy, po
83 kop. Kostkowy o 2 k. taniej na
korcu (w sl:ładzie tylko w porze
zimowej). Na całe wagony z dostawą przed drwalnię, po cenach ndpowiednich do cen kopaluIanych.
W ęgiel kowalski korzec po k.7u.
Koks najlepszy zagl'l1.lliczny pud 25
k. (franl,o skład). Drzewny węgiel
kurzony rs . 1. W skł:tdzie sprzedaje się każdą ilość. Zwózki węgla
obcego dope,l nia p'l 1'8. 5 za furlIIankę od wagonll.
Zamówienia \\'szell, ie nalp.ży robić w składzie z góry opłacając.
(13-5)

Konie, Bryki
_. Karety, Powozy,
na resorach.
..-

0-

cr=!
...,

do "·ynajęcia. Zamawiać można w skła
dzie węgla W. Sapińskiego, na rugu
~ alei AlekłJandl'yjski~j, oraz w mieszkaniu
..., i stajniach tegoż, w domu W -go Gołem
~ bowskiego, ulica Kaliska wprost POCZ!y_
~ Karety i powozy na wesela, chrzty, pogrzeby i spacery - wynajmuj~ si~ na
§ godziny.
(13-5)

Druki dla Jeometrów, Sądów, Zarz!!dów Gminnych, Go.,
rzelni, Browarów i Dystylarni.
Przyjmuje wszelkie roboty w tenże zakres wcho- c:>
zące, które spiesznie i starannie Sl} WYkOnYW;;Jne
'

L:;

Rl;e},a Cen1ua.l.·owIQ.
do siania na sciernisku kop. 65 funt.
:31. Cltmielowski j S-!) , w Warszawie.
(R. i Fl'. 7226)
(6-5)

Pap't'eru

E. PAŃSKIEGO

r-

pra- ~
lekcyi muzy_ .;.;.
ki i uczyć dzieci lllale. Wiadomość w . ~
domu '"Y-go Dutkiewicz:1.
(3-3)
~
Sprzedaz hurtowa i detaliczna mąki ~
.~
ruskiej "KRUPCZATKA"
znanej z piękności, suchości, Wrd!ljności ~
i taniości, w różnych gatuI1kacb. Plac
SZ?SCIU,

(3-3)

(R. i Fr. 7786)

o
~

1 OSOBA.
posiadająca patent z klRS
gnie udzielać korepetycyi,

Jan Wróblewski

w 3 odW kI. I

1's. 3, a w kI. II 5 1'8. Po rozpoczęciu
lekcyj w d. 1 Wr7.e~nia nikt przyjętym
nie bedzie.
"
Przełożolly Szkoły Sosnowicki'1J'

o 16 wiorst od Zawiel'cia i 16 od
,V ol bl'oma st. Kolei Dąbl'owskiej
je.:lt zaraz

Włodzimierza SapińskiB~O

( 7-2)

Osoba przyz\\'oit:\ (kobieta)

cewicz.

Wdobrach Pilicy pow. Olkuskim

z in wentarzami zaraz lub od S-O'()
Jana roku przyszłego, wiadomC:-ść
we wszystkich kombinacyjach: kapitałów po- na miejscu W Zarządzie dóbr, poczta
śmiertnych, posagowych dla dzieci, dochodów w miejscu.
(R. i Fr. 7732) (5-4)

OLIWĘ MINERALNĄ

:\~

zakończyła. życie

AG EN TURA UBEZPIECZEŃ

medalami

L. T, K, PASZKIEWIGZ

Dnia

wszelkiego rodzaju S!)rawnn- żawę majątku ziemskiego. urz~dzona wedle najnowszego "y- .
Id, zakupy tO'w arów i })):o- Bliższa wiadomo:5ć w Petrokowie u pana stemu oraz browar piwny w miaduktów oraz wysyłkę t:rchze. Romana Elzanowskiego, 111. Słowiańska
(3-1) (dawn. Krak. Przed.) JI& 105.
(3-1) steczku Pilicy, jak równia,;. kilka
większych i mniejszych f<llwl1r~ó\v

do smarowania lokomobil i maszyn parowych, po Rs. 4, 25 kop.-oraz narzędzi
rolniczych i lżejszych maszyu, Rs. 4 za
pud netto, w beczkach od 8 do 10 pudiJw,
posiada na Skład~ie i poleca,

ul. Chmielna

b. m., po długiej i ciężkiej chorobie,
w na3zem mieście, ś. p,

12
Let
ontyna z Gorzecltowskich Saryjllsz-

y

p OSESYJ A

f. fłAtKOWSKł' C-o.

kołdl'y atłasowe, wełnia

Żar t

.N2 33

T

Dom Handlowy

tyftykowe dla uczni, )o:rawa-

Ń.

Wolska, żona doktora medxcyny, przeżywszy lat
24. Z wyższym polotem mysli i uczuć, obdarzona.
cnotami naszyeh prababek, skonem swoim pograżvła
w ciężkim smutku zacnego męża i siostry, tudzież
S K.\ p I E C.
osierociła jednorocznego synka-kochana i szanowaBaJka.
na przez wszystkich co j~ bliżPj znali. Wie('zny
(1-1)
Zeby szcz~śc;e lllHłzeńskie wpro",adzi~ w Rwe progi, spokój tej pięknej duszy!
Pojął skąpiee za żonę panien kę boz nogi;
, Doś.ć liczna gromadka krewnych, przyjaciół i
Choć bankiet na weselu nie był bardzo świetny,
znaJomych odprowadziła 10 b. m. na mi\ljsc.)wy
'Wielbili go Rąs i edz i za czyn tak szlachetny,
cmentarz katolicki, zwłoki ś. p. Karola Rudol~ pytali ciekawie, co było przyczyną,
fa, 76 letniego starca, który zmarł w n1szem mieZe się ż e nił z kaleką, ubogą dziewczyną?
seie 8 b. m.-Zmarły był długi czas sekwestratorem,
Ka to odrz e kł pan młody:
następnie zarządzał mająt.kami ziem~kiellli i był poZacni przyjaciell'!
siarlaczem niewielkiego folwarku. Cichy i skromny
Kie mogę mając mało, ekspensować wi ele:
,\"y, kiedy chcecie prezent dać małżonlwUl IV dal'ze, prowadząc żywot, odznaczał się poczciwoś~ilł i staremi cnotamI. które miłą pamięć zjednały [11'1 u o;;6b
lIIusicie im kn[Jować trzewików po parze,
bliższych. Ciało jego złożono obok zwłok jego żonv
A moja ukochana, dobra magnifika,
ś. p" Karoliny z Rowieńskich, staruszki, zmarłej WBędzie zadowolona z jednego trzewika.
roku przeszłym.
(1-1)

A

Nowo-otwarty
MAGAZYN STROJÓW

E

od Ex·Bociana.

Ł

G-

Y D

i wszelkie Farby.

___ Do dzisiejszego nUflle...... ru dołą.cza. się arkusz
4 powieści p. t. "Przepaść".

Mirosłavv Dobrzańsld.

W drukarni E. Pańskieg'o w Petroktl\\'ie_
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Wilding-mam parę słów do pomówienia z Jarwalem, Proszę cię, poszlij natychmiast prosić pana
Bintrey'a,
Jarwal zanim ~yszedł z pokoju, położył list na
stole,
- Od naszych kurespondentów z Neufszatelrzekł-na liście znak pocztowy ze Szwajcaryi,
scenę w(.;ł oazą
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71Znak pocztowy !. tl S z'Vajcaryi,"
Wilding po tem \ '
',jem, co się dowiedział
od pani Gohlstraw, nie l
lowl!tl'zymJlć pomieszania
usłyszawszy te wyrazy,
- Co ci jest Wilding- & J 1 Wendal-co się
~tało?

l obejrzał się wkoło, jakby BZU ( w otoczeniu
przyczyny zakłopotania Wildillga,
Ten wziął go za rękę z pośpiech _
- Dobry mój Jerzy-zawołał-patrzą.c nań bła
gającem spojrzeniem i ściskając rękf ~wcgo wspólnika, jak gdyby szukał jego pumocy,
- Mój dobry Jerzy-powtórl. vł
jcha - taki
cios mnie uderzył, że nie wiem, l~
edykolwiek
przyjdę do siebie, - Co mówię? cz, ,I yr mógł kiedy
przyjść do siebie, skoro już nie jee ,1 1( )ą?
Nowy wspólnik, piękny, mlod)
'iek, w równym wieku z vVildingiem, postawy ZI"«v nej, z okiem
żywem i śmiałem, wzruszył na te słowa ramionawi,
- Jakto, przestałeś być sam ·
~obą? -zapytał.
- To jest-odparł Wil<.lin<'
~stem tym, kim
się być sądziłem,
- Ależ na miłość Bos' l kI n/.c więc jesteś, jeżeli nie jesteś sob~r
W ~!1o~ie Wendala, t)
oy1o wsp6łczucia i litości, iż obud~itby zaufanie , człowieku naj skrytsze-
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I opowiedział historyję zakwefionej, rozmawiaj/)eej z nim podczas szpitalnego obiadu kobiety, oraz to,
co potem nastlłpiło, Mówił to wszystko z prostotą.
cecbują.cą wl!zystkie jego czyny,
- Biedna, droga moja matka-mówił, - niady
nie byłaby mnie znalazła, gdyby nie była swą b~le
ścią wzruszyła jednej z dozorczyń szpitala, która si~
nad nią ulitowała, Obiecała jej ona dotknąć ręką małego WaItera Wilding, gdy obchodziła salę,., W ten
sposób odnalazłem drogą moją matkę, będąc rozdzielonym z nią ou dnia mego urodzenia, A miałem wówczas lat jedenaście i pół.
P2ni GoldBtraw słuchała ~ uwagą, Ręka jej
oparta na stole, spadła bezwładnIe na kolana", Spojrzała bystro na sITego pana i twarz jej powlokła się
śmiertelną bladością,
- Co pani jest-zawołał

Wilding, - Co znaczy
to wzruszenie ?," czy byś pani wiedziała co więcej o
mojej przeszłości?", czy byś pani była wmieszaną w jaki
wypadek mego życia, który pozostał dla mnie tajemnicą?
Przypominam sobie, że matka moja mówiła mi o
innej jeszcze oBobie z tego domu, dla której czuła
wieczną wdzięczność, Kiedy po mojem urodzeniu zmuszoną. była ze mną się rozłączyć, jedna z uozorczyń
była tak dobq, że wymieuiła jej moje imię, Ta. dozorczyni--to pani",
- Niech mi to Bóg przebaczy - zawoła pani
G\lldstraw-tak, to byłam ja,
- Niech to pani Bóg przebaczy?-powtórzył Wilding zdumiony,-I cóż złego ztąd wyniknęło? wytlo!Dacz f::1ię pani jaśniej,
- Sądzę panie", po:vróćmy lepiej do moich obowiązków w tym domu, Sniadanie więc o ósmej? Czy
pan nie pija ponczu.
- Ponczu-szepnął Wilding,
l znowu tal'; sama straszna czerwoność, która
Przepaie!,
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dnia popl'zedni ego tak zaniepokoiła B intreya, ochla
twarz WilUinga. Ponió , ł rękę do głowy, jakby pl'agnq.ł zebrać wszystkie myśli, zanim odpowie.
- Ukrywasz co ś pani przedemnq. - za wołał w
końcu opryskli wie,
- Proszę panll, zechciej mi odpowiedzieć , czy
przy śniad,miu nie pijesz ponczu?
- Nic odpowiem pani; nie powrócimy do tego
przedmiotu, dopóki mi pani nie odpowiesz, dlac zego
żalujesz, iż IV takiej strasznej cbwili przyszłaś mojej
matce z pomocą! - zawołał z uniesieniem. Matka
moja do końca życia wspominała pani q. z wdzię cz
nością, i wiedz pani, że milczą.c, złą. mi oddaj esz
przysługę, bo oto mój zwykły szum w głowie znowu
powraca,
Podniósł rękę do czoła; z czerwonego stał SI ę
fioletowym.
- Bardzoby mi było przykro, gdybym w samych początkach objęcia mej służby w domu pana,
miała stracić jego względy-odpowiedziała zwolna pani Golclstraw.- Wiem, iż niewoluo mi Lyć panu nieposluszną, Jakko!wiek więc byłabym bardzo szczęśli
wą, gdybym mogła mil c zeć, to jednak przerywam milczenie,jeśli ono pana niepokoi. Dowiesz się wi ę c pan,
~e jeżeli wymieniłam tej pani, której widzę tu portret,
imię jej dziecięcia -- to przekroczyłam moją, powinność. Nip-roztropność l110ja miała fatalne skutki,
Muszę wyznać całą prawdę. "'tV kilka miesięcy pote 111
przybyła. do szpitala inna kobieta, również mi nieznana, pragnąc uznać za sweg'o, jednego z naszych ma·
łych wychowańców. Przyniosła z sobą urz~downe upoważnienie. Obejrzała z nich wielu, ale nie mogla si ę
zdecydować; w końcu zwróciła na jednego z nich, również poleconego mej opiece, baczniejszą uwagę. Uspokój si g pan .. , nie można mówić z większą ostro::: no ści q. .
Dziecię, które ta pani wybrała, było właśnie 1'o(1zonem (lziecięciem tej puni, której tu widzę portret,
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.- 3 1
eule życic ~ię n;
IJ: ,-,n il o i pan " ! o lc.l nic zmieni
si ę nigdy. CZ)
vi,"v I" masz
wa zatrzymać
jej darów?
- ',,"stl'zymaj s :ę , 'l
lal oburzony lVilding,
'''rouzona jego ucz~iw '
wala. mu z łatwoś cią dostl'zedz w dowodzeni "
ni Goldstraw, pragnąc ej go pocie~zyć, same s z
ta.
- Cqż paui nie razu..
-l'zekł- ż e dlate"'{)
wlaśnie, iż ją kochałem, dziś nbClwiązkiem jest moi~l,
powrócić włas no ść jej syno " , Obowiązek to święty,
pani Goldstraw! Je:::eli sy" l.i Y.Je jeszcze, znajclę go.
Zresztą w tej straszliw e i 1'1 bic upadlbYIlI, ",dybynt
nic miał sposobności i .l· . chy, lŻ mogę, i to ~atychmiast, zająć się czynn :
", co mi nak'azl1je sumienie.
~luszę bez straty czasu 1 ,: ozumieć si ę z moim prawnikiem i jeszcze przedtem, nim udam si ę rm spoczynek' musi on zająć się tą. sprawą. ,
Mówiąc to, zbliżył się do tubv zawi eszonej n a
ścia}nie idr,,~u.woJut jednego z młodych ludzi, pracującyc 1 W ( ,
srrli.
P ;\7f
uw mnie pani samego na chwilę
rzekl,-po o l lzie, skoro się uspokoję, mam nadziej ę ,
że podobam~ sobie wzajemnie, pomimo tego, Cli
się stało. N,'
>1i to wina. - Podaj mi pani' ręk Q
i zajmij się d"",p rn.
Pani Go
... w zbliżyła się do drzwi w cbwili,
kiedy Jarwał v· 1 " dził clI) suli.
- Poszl . II'· 1 6ić pana BintL'cy-rzekł ·W ildin"'muszę się z Dl 1 ' ']Zieć natychmiast,
b
- Komi
vszecU do sali r.ietylko nby odebrać rozk~z. ł'ostępował za nim młody człowiek,
którego mIał zua r sl)wać.
- Pan'"
I -rzekł.
1Ve drzwią.
l b zał siQ nowy
wspólnik dl)lWI
Wilding & Com.
- Panie r{er.uu! l :lę panu służy ć z a chwilę-

