Petrokow, dnia 12 (24) Sierpnia 1884 r.

Rok XII.

Nr. 34.

Prenumerata w miejscu.

Ogłoszenia.

,

rocznie . . . . rs. 3 kop. _
za. 1 razowe po kop. 7 za wiersz.
półrocznie . . . 1'8 1 kop. 50
petitu lub za jego miejsce.
kwartalnie. . . rs. - kop. 75
za. 2-6 razowe po kop. 4 za
Za odnoszenie do domu kwa 1'wiersz.
za 7-10 razowe po kop. 3 za
tal nie k op. 10.
wiersz.
Cena pojedynczego numeru
Cena ogłoszeń na pierwszej slronicy podwójna.
kop. 7 i pól.
z przesyłką:
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
rocznie . . . . rB. 4 kop. 40
półrocznie • . . rs. 2 kop. 20
Cena. ogłoszeń zagranicznych po
kwartalnie. . .;,. .....;.l'.;.;S.;....;;.l_k_0;.l;p..;.. ..;l;.;O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:l.::O_k~o:;,:p:.:.. ..;o:.;d:....;;w;,;.i;;:el~·I:l;;za;;:.~__

Biuro Redakcyi i ekspedycyja

główna,

w domu W -go Micheisona
.
R d
obok Magistratu. - Ogłoszenia przymulł:
e akcyj a, obiedwie
księ~arnie w Petrokowie, oraz po zagranicami guberni petroko,~ ski ej wylącznie agentura "Rnjchman i ~'renc.ller" w 1Varszawie.

wy Ch Od Z i

W każ d ą

D-r Emil ·Wolski.

(1-1)
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Biuro Redakcyi i obie księgarnie. w Częstochowie "Nowa księgarnia"-prócz tego.
Częstochowie W. Zieliński
w Łasku
W. Grass.
Będzinie
" Jauiszewski Stan.
w Łodzi
" Janiszewski Leopold
Brzezinach
" Krzemieniewski Jul. w Radomsku "Ruszkowski Erazm.
Dąbrowie
" Tomaszewski J.
w Rawie.
" Szewlodziński.
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Szanownemu duchowieilshvu tutejszemu,
jak również tym wszystkim, którzy raczyli 0kaz:lć swe wspólczu<>ie w wielkiem nieszczęściu,
jakiem podobało się mię Najwyższemu dotknąć,
skła(lam naj głębsze podziękowanie. Bóg zapłać
" -31n!

Prenumeratę przyjmuj~ w Petrokowie

przełożona

IV-ro klasowej pens~

przy ulicy Petersburskiej wprost cerkwi w domu
SS·rów Grabowieckich - i przyjmuję do reparacyi
w Nowo-Radomsku, zawiadamia. szanownych Rodziców zegary i zegarki. Nadmieniam przytem, że
i Opiekunów, że zapis uczennic na rok szkolny 188'/5 zaopatrzony jestem, jak i dawniej, W okólary i bijuż t;ię rozpocz!lł i trwać będ7.ie do końca wakacyj. nokle wszystkich numerów.
Kur.s nauk zacznie się 2-go września.
(l-l)

Potrzebny jest ZARAZ

dawniej

Gampfa
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Soczołowstie[o

i S-ki

na

wieś,

o milę od 'l'omaszowa. Rawskiego

korepetytor z IV lub V klasy na rok

cały,

W. DALITZ.

(7-4)

Zaldad fotograficzny

J. SZUKALSKIEGO

dla. przygotowania 2-6ch chłopczyków do klasy piel"
wszej Gimnazyjum. Warunki dokładne wskaże, za przeniesiony zosŁał od l-go lipca do rlomu W-nej
zgłoszeniem się, księgarnia. :I. Hazaraki w Toma- łlichnleckiej, (gdzie cukiernia W-go Rachalewszowie.
(3-1)
skiego). Zdjęcia uskutecznia sposobem nowym, momentalnym, na. kliszach własnego przygotowania.
(7-7)

Z powodu nagłego wyjazdu

do sprzedania: meble wiedeilskie, lustro, szeslong,
w ."trokowie
l'óżne stoły, napoleonki, RZafy, komody, wanna cyPlac EkaŁeryński (Nowy Rynek Maślany), nowa, lampy wiszące i stojąc e, wieszadła, samowary,
rondle i inne gospodarskie sprzęty. Wiadumość w (10dom po Koczorowskicb.
mu Gliwicza, w mieszkaniu p. Psarskiej-ll1b w szkole
Poleca:
p. Popowskiego.
(6-1)
Oliwy Nicejskie i l)rOwanckie.
Oliwy .10 luaszyn i do palenia.
Dominijum Bembieszów ma do zbycia.
Gcet Eksh'akt i esencyję octową·
DOBOROWE NASIONA ŻYTA
Farby i Lakiery.
Masy do l)odłóg.
Kampillskieg-o, Pl'oboszczowskieg'o,
Proszek pel'ski i dalmacki.
ze ziarna. sprowadzonego w roku 1883 z Probstei.
pl'oszek kajenlly.
Dostarcza w workach oplombowanych. Cen~l. za
Pal)ier na llluchy.
korzec rsw 7 na miesiące: sierpieli,wrze·
Trucizna na szczury i myszy •
sień. Zamówienia na miejscu przez stacyję Zduńska
Proszek do czyszczenia metali.
Wola,-lub w samej Z(luliskiej '''oli W skła
Papier do owi:lzywania komfitur.
dzie I)rzedmiotów rolniczyeh A.urelego
"\l'odę kolońską wyborową·
(3-1)
Perfumy angielskie i francuzkie na łuty. Domańskiego.-Próby na żlłdanie.
Iirocl1male
i
farbki.
,

Srodki dezinfekcyjne:

otworzyłem

PBA.COWNJĘ

żeńskiej,

Ul. Krakowska, d. Liijlera.

SKtAD APTECZNY I FARB
J. ŹARSKłEGO

Z dniem 1 lipca 1884 r.

MARYJA WANDA FRANK,

DO SIEV\TLT

Wiadomości Bieżące.
Na 'lnapę K'I·óle.dwa poglądo
przeupłatg po rs. 5 na-

wą złożyli jako

stępujący pp: Aleksander ()stro\vs.ki z MaIWJzyna i Domańeki Ksawery ze Zmerynki_

- Egzamina w miejscowem gimnazyjum trwają już od tygodnia. W klasach
l, 2, 3, i 5, - jakeśmy to już dawniej donosili - miejsc wolnych niema zupełnie;
w klasie I zniesiono l1a wet oddział paralelny, skutkiem czego wielki niepokój,
zmartwienie i narzekania pomiędzy rodzinamI.

- Nie sposób pozostawić ulicę Peterw majątku Kam:ńsk, jest do sprzedania około 800
n.oper,,":.s żelaza.
burską w obecnym jej stanie. Grubą warstwę
Kwas karbolowy surowy i czysty. korcy, wyborowego żyta: czcinowego i hesnawiezionego niepotrzebnie piasku, a dzisiaj
kiego.
(3-1)
Chlorek i proszek karbolowy.
~admallganian l)otażu.

Ceny nizkie.-Towar wyborowy.
(7-2)

Na uczyciel-Inspektor
Szkoły Aleksandryjskiej

4-klasowej miejskiej

w Tomaszowie,

Buchaj rassy Simmenthal
rozpłodu, lat cztery,
koszewic~ch, przy stacyi kolei

zdatny do

Wił
vVarsz.-Wiedeń.

do sprzedania w
żel.

Gorzkowice. Cena rubli sto.

(2-1)

PRZEŁOŻONA

Pensyi 4-0 klasowej w

Jl).

Petl'okowie

podaje do wiadomości szanownych rodziców i opie:' zawiadamia szanownych rodziców i opiekunów, że
kunów uczącej si~ młodzieży, że za.pis uCl!:ni6w i egza: zapis uczennic tak przychodnich jak peusyjonarek,
mina wstępne do wspomnionej szkoły, rOl!:poczną sir rozpocznie SIę dnia 18 sierpnia, lekcyje zaś 1 wrzednia. 7 (19) sierpnia i trwać będą do dnia 14 (26) śnia.
(3-3)
sierpnia. r. b.
. W szkole. Tomaszowskiej ·,,:y~ładll.ne są nast~pu.-. Otrzymawszy pozwolenie władzy szkolnej mam ho·
~.ą~ przodnl1oty: 1) nauka r~hgll, 2) języ.k rosYJ.skl! nor zawiadomić Szanownych rodziców i Opiekuuów,
=» ary~metyka, 4) geometrYJ a, ?) hlst~ry~a. rosYJs; I iż przyjmuję
hlstorYJa powszechna, 6).geografiJa. rosyJs. 1 pow •• UCZNI NA STANCYJĘ
na, 7) fizyka, 8) naukI przyrodmcze, 9) Jęz.
,
mip.cld, 10) j~zyk polski, 11) rysunki, 12) k lili' " ", z korepetycyją i z zapewnieniem nad niemi ojcowskiej
13) nauka śpIewu i 14) gimnastyka.
opieki _ ulica Słowiailska w domu po Stobiilskim.
Kończlł~Y całkowity kurs nauk otrzymuj . . p , Łat
(2-2)
'''ęgICliski.
dojrzałości, który im daje prerogntyw.
awu na równi z kończącymi progimnazy 'I ~ ISyNiżej podpisany, mając za sobll kilkadziesiąt lat
czne i realne.
pracy
nauczycielskiej w zakładach naukowych publicz't-ch
łliejsc:\, \"folne są wc wszystk'
_zice nych-przy odpowiednim lokalu, stosownym nadzorze
klnsłlcla. Dla przyjęcia ucznia do szl
lub upiekunowie winni podać prośbę na
.. uczy- i troskliwej opiece, przyjmuje uczniów na stancyję po
'JI'adectwo cenie nader umiarkowanej, o czem ma honor zawiadociela-Inspektora, dołączając do tako"
urodzenia, świadectwo szczepionej OSp!! r,.
,ej i świa- mić rCldziców i opiekunów.
dectwo do jakiego stanu "odzice należą.
L. Bzeczniowski,
Odpowiedne stancyje dla ulokowani. . tni{,w wska·
b. proftsor gimn. w Petrokowie.
(11-10)
że Nauczycicl-Inepektor.
(3-3)

już miału, należałoby zmieść czemprędzej,
gdyż nietylko zamula ona rynsztoki, zatrzymując w nieh wodę, ale jest przyczyną bez-

ustannego kurzu, tak, że spacer po tej ulicy staje się już formalnie niemożebnym. Jak
można. było pozwolić entrcpryzie na takie
nawiezienie piaskiem tylko co polożoneC7()
bruku-nie pojmujemy. Jeśli już chcia~()
zapchać niepotrzebne, wytworzone przez
złe układanie kamieni, luki, nie lepiejże
było rozsypać po prostu tłuczony kamień,
poczem całą ulicę zwalcować żelaznym walcem? .. Nawiasowo tu dodamy, że w ubiegły
pORiedziałek byliśmy świadkami oryginalnych
po tej ulicy wyścigó\v konnych dwóch łu
dzi l'ozwożących codziennie węgle ze skła
du pana. S. Tuman kurzu, jaki pozoitawili
za sobą. ci oryginalni jeźdźcy, opadł dopiero w pót godziny. Warto, aby policyja
stawiła tamę podobnym po mieście przejażdżkom, a jeźdźców hamowała w ich zbytecznym zapale.

- D 'worzec

tutejszy drogi żelaznej
całkiem inny przybrał na siebie pozór: z odrapanego wiecznie-stal się nagle schludnym i miłym oku. Już to wo:róle cała
stacyja zmieniła się i z każdym Ilniem zmienia się do niepoznania, a wszystko zawdzięczamy energicznemu i zamiłowanemIl
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widocznie w swej specyjalności, nowemu in- ze wszystkiemi E.klepami i sklepikami i o- jających warunkach, powabnej mleJscowoS'~1
żynierowi tejże dl'ogi, panu W., który nie- bl'ócił w perzynę catą tylną. część tej poła- i świeżem powietl'zu, przywraca wielu leczą
tylko othestaurował wszystkie domy sta- ci aż do samej bóżnicy. - Pożar z punktu cym się zdl'O\'fie i sity. Czytelnia posi:.lulL
cyjne, ale wydrenował, ususzył i wybruko- wybuchu jego rozniesiony został na wszyst- gazety i książki-gimnastyka jest uczęszcza
wał stacyję na całej linii. Ot-tam nale- kic strony; kim'unkowi tylko wiatru za- ną-a orkiestl'[J, wojskowa już tl'zeci mic~i:!c
żało pauu entt'eprenewwi iść i nauczyć się wdzięc.3yć należy ocalenie zakładu leczni- codziennie grywająca w altanie pal'ku zakładzenia bruku, zanim się wziął do prze- czego, świ yń, apteki, poczty, sądu i szkółki. kładowego, uPI,zyjemnia pobyt gościom. Taż
brukowania głównej naszej ulicy!..
t P "l
IJ: b sama muzyka grywa i w czasie reunionó w,

-

Z pomiędzy dO'ł'łłÓW n:!. pryncy-

palnej ulicy naszego

grodu,

odznacza silJ

odrażającym odorem gmach miejscowego zarządu pocztowego.
Przyczyna wiadoma:
tuż w głębi wejścia, w drugiej 8ieni, mieszczą się miejscll. ustępowe.
Gdyby to była

nawet posesyja prywatna, miejsca t,e wypadałoby zepchnąć na plan ostatni-a cóż dopiero mówić o gmachu rządowym, i to jeszcze takim, o który ociera się cata publiczność. Sądzimy też, że wysoka ta nic·
właści wość spiesznie usuniętą zostanie, zwła
szcza, przy dzisiejszej wyjątkowo energicznej
dz~ałalności komitetu sanitarnego i d,obrych
chęciach władzy, pod tym względem.
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- Dla powod.:ilLlf, D-r Emil W 01ski złożył rs. 8. Ł:}cznie z poprzednio złożonemi r!. ~4 kop. 15.

Ulewny deszcz, jaki

środę
wilżył
ziemię

środę rozpo·
z rana błogosławioną. u nas innowaza którą. niechaj będą. dzięki miejscowym władzom, biorącym widocznie do seL'ea s\'uszne nasze wymagania. Innowacyją
rzeczoną było jednoczesne zlewanie w całem mieście ulic, praktykują,ce się dotąd po
wszystkich większych miastach. Wpl"Uwdzie
we śrouę, przyszedł niespodziewanie, w pomoc poliwającym, deszcz nawalny-ale jest
to tylko dowód, że !lawet niebo naśladuje dobry przykład)

-

WJJpadki

Od dnia 13 uo 21 lipca było pożarów:
z podp:\lenia 19, z pl'zyczyn niewiadomych
2, przez złe urządzenie kominów 5, ou pioruna :3, przez nieol'tl'ożność l, razem 30.W tymże czasie. wypauków nnglej śmierci
był<f 7, samobójstw 2.

przeszedł we
nad naszem miastem i okolicą, ounareszcie rolnikom spragnioną. dżdżu
i nasze ogl'ody, w ktÓl'ych krzewy i dl'zewa mdlały już z nadmiaru gorąca.

-

,..

rO,(".a.'Wc~r·· r,. ~l ayer, :~er st,
~ S.zelbleL· włl1sclclele tabl·yk. w Ł~dzl .. do:tyli ~a ~apl~awę I?r~wosła~neJ c~rkl
PlOtrkOWIe ! s. 1000, Jak uono,,1 n DZlenmk Wal'szuwskl . n

Z' Nowego-Jlf.'l·asta
nad

Straż ogniowa zaalarmowaną została zeszłej niedzieli najniepotl'zebnicj; okazało się bowiem, że łuna była skutkiem pożaru w dalekiej gdzicś okolicy po za miastem. Trudno jednak uniknąć takich fał
szywych alarm6w, gdy niema odpowiedniej,
wzniesionej wysoko tltrażnicy, jakiej zaprowadzenie, przy nieświetnym stanie kasy naszej straży ogr.iowej, jest dotąd niepodo-

-

bieństwem.

Pożal', z 18 na 19 b. m. w nocy wybuchły w Nowem-Mieśeie nad Pilicą,
zamienił w zgliszcza większą połowę miasta. Poża:: wscząwszy się w miasteczku na
gbrze, wprost wyjścia z zakładu, spalit całą. prawą. połać, aż do placu kapucyńskiego,

-

W jednym z zagranicznych pism naszych
codziennych, spotkaliśmy obszerny feljjeton,
posiadający w sobie nazbyt wiele szczegółów taki~h, których szkoda byłoby u nus
nie powtórxyć i nie zapamiętać (*).
nMysl, która się w stowach kl'ystaliznje
i myśl w milczeniu poczęta - to dwa cał
kie\n różne objawy. Pierwsza ujawnia się
w widomej szacie światła dziennego, żą.da
posłuchu, pochlebia sercu lub zwalnia tegoż tętno rozkazem, żą.da zrozumienia i poklasku, radaby, aby jej wyobraźnia towarZyii'zyta po wszystkich oderwanych i uobrazowionych dziedzinach pojęć. Myśl milcz:fca sama sobie wystarcza; nie zwierza się
nieroztropnym ustom, nieznosi SłOWIl, unika
uszu świat!l. i uszu przyjaciela, tylko czynami tOI·uje scbie dl"Ogę w krainę uczuciowego i odczuwającego życia. W myśli milczącej kryje się wszystko naj świętsze, w
niej mieszka Bóg, IV niej rzeczywista cnota.
A ta cnota milczy również w swoich objawach; ona nie mianuje się, nie zwiastuje,
(*) Każdy znak zapytania w nawiasie pomiędzy
tekstem, jE'st postawiony przez streszczającego rzeczony artykuł i znacz) zakwestyjonowanie przezeń
poglądu autora.
(Przyp. Redak.).
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różnych

stron poulLwane kOI'espondcncyje do nTygodnian i zajmujące listy z wód
zagranicznych, zachęcaj ą mię do skreślenia
kilku słów i z zakbldu wodo-leczniczego w
Nowem-Mieście, jako z miejscowości, w zakt-esie naszej gubernii położonej, :1 zatem
nam najbliższej. Jakkolwiak rok obecny w
historyi zakładów leczniczych w naszym
kraju, nie będzie może policzony do świe
tnych, z tem wszystkiMI liczba 220 kumcyjusz6w, zapisanych do 8 sierpnia b. r.,
na liście leczących się w N owem-Mieście,
dowodzi, że miejsce to leCIznicze w porównaniu z innemi tego rodzaju zakładami,
nie jest bynajmniej upośledzone.
Przybywszy 'IV pierwszych dniach b. m.
do N owego-Miasta, znaleźliśmy tam w budowlach do zakładu leczniczego należących
dwa tylko numeru wolne, a wiadomo z dawnych szczegółowych opisów Nowego-Miasta
iż wszystkich IV niem do zakładu należących
numerów liczy się około stu. Są tu na kuracyi osoby przybyłe z różnych stron Król.
Polskiego i innych pl'owincyj, jako to: Wołynia, Podola, Litwy - obywatele ziem~cy,
urzędnicy, stosunkowo znaczna liczba księ
ży i wielu innych; więcej wszakże mężczyzn
niż kobiet. Kuracyja b. staranna, przy sprzynie tłómaczy z tego, czem jest sama w sobie; czynów swoich używa zarazem za zasłonę istoty swej, a na bełkocące słowa podzięki nie zna żadnej odpowiedzi. G!ębo
kiem bywa milczenie wobec nujdonośniej
szego świadectwa żywotnej twórczości.
Przyroda milczy, mimo uonośnych swych
praw objawó\\! Ona obdal,zyła człowiek:\
mocą słowa nie na to by wypowiadał (?), co
ona głębokiem milczeniem kryje, lecz na
to, by ją. naśladował w Ul'oczem osłanianiu
tego wszystkiego, co tylko duszy milcząt:ej
ujawnić eię może. Kto tak pojmuje przyrodę, ten zachowuje jej tajemnicę i czyni ją
tem tajemniejszą. dla badawczego ducha (?).
Ten tylko zdoła milczeć o wszystkie m
co dlań naj wznioślejsze, kto to w duszy
odczuwa, a czynami stwierdza. Rozwo(lzenie się w słowach jest nieraz spaczeniem,
profanacyją, spospolitowaniem myśli, oddaniem jej na zdeptanie. Milczenie jest cnotą
ze wszystkich naj5kromniejszą.; każde prawdziwe uczucie jest wstydliwem, nic '\'aży
się zstą.pić ku ustom; póty rozumowi SPOCZ:fĆ
nieda, póki ten mu nie poda sposobności do
ziszczenia się, póki cała potęga wyobraźni
nie odda się temuż na usługi dla nabrania
widomych kształtów zakreślonych. a nieskończonością pot,~żnych, wymownych, lecz
nie wymówionych

które sic tu zbiel'aja co niedziela i świętl),
oraz podczas większ·,rch zabaw.
Dwie świątynie: obszemy i okazały kościół farny na szczycie wysokieO'o i natllralnego kopca, tuż obok su:nego'" zakładu,
zkąd prześliczny widok rozległy na mil kilh-tuuzież skromny niewielki kościołek ojcł>w kapucynów z klasztorem, nieco dalej
od zakładu-obie zostały świeżo clałkowicit)
wewnątrz i zewnątrz odnowione, nie wyjmując
nawet obrazów w ołtarzach księży kapucy-,
nów, i są jak najstaranniej utl·zymane.
Tak kuracyjnsze jak i obywatele okoliczni urządzają tu rok I'ocznie po kilku zabaw w celach filantropijnych. I tak,
niedawno miały tu miejsce dw-a odczyty
pani Adeli Mulewicz ,,0 samodzielności i
wytrwałości n z których było dochodu ogólnego 108 rB. a czystego przypadło dla powodzian rs. 97 kop. 65. Z wielkiej zabawy tańcującej, w połą<lzeniu z koncertem
amatorllkim na korzyść biednych i powodzian, którll się tu odbyły b. pomyślnie 10
b. m., było dochodu ogólnego rs. 400, czystego zaś 300 rs.
Żniwa, żyta i pszenicy oraz jęczmienia od·
byty się w okolicach Nowego-~{iasta również jak w całem rawskiem b. szczęśliwie,
plon obfity; potl'awy sprzątają się pomyśl
nie, a co jeszcze godne zanotowania, że
podczas wylewów czerwcowych, Pilica tam,
jakkolwiek wezbrana, nie porobiła zniszczeń,
Mikołuja J{~lrejewa

PrzeKład

dziejÓW powszechnych·nowszych
przełożył

Józef" Czek nIski.
(Dalszy

§ VIII.
Tl'zy

ciąg

patrz-!'W 28).

Polityczne i społeczne pr'!dy czasów
nowszych.
~ypauki
należy

w dziejach nowo;i,ytnych
za antecedensy rewolucyi
fmncuzkiej: pierwszym bytl1 walka Holendl'ó\'r z fanatyzmem i uespotyzmem Filipa II,
zukończona uznaniem niepodlegŁości Holandyi (w końcu XVI w.)j dmgim-uwie rewolucyje IV Anglii, broniące starej konsty-

li ważuć

Stal'oiytni znali tę myśl
kładnie; ich świat uczucia,
spolitościi~ słowa, spoczywał

milczq.cą. donictykany pow zamkniętem
wstydliwem SOl'Cll; zatem i duch ich nie spoczą.ł póty, póki nie uchwycił wyższego, sło
wu niedostępnego świata i nie u wiuomił go
w fantazyjnych bogów postaciach i póki tego, czego człowiek nie zdołał słowem wyra·
zić, nie objawił dziełami sztuki.
Grecy byli mistrzami milczenia poetyc~iego, mistrzami w utrzymaniu świętości
tajemnie (?) przyrody nie dlatego, by je
u.~zynic bardziej niezl'ozumiatemi, lecz by
się stały więcej zajmującemi, nęcącemi ' (?).
W szelka jasność w sztuce, wszelka piękność
kształtów jest wdziękiem o ukrytej treści.
Guy tej niema, dla oczu i uszów nico,4ć, dla
słowa przesada, myśli sztuczny mechanizm
zagraża, gdyż nie to, co widzimy lub sły
szymy, lecz to, czego się domyślamy, co
pl'zecl!U\vamy i "łasną wytw:u'zamy myślą.,
rozkosz ducha stanowi. W skazówką naszą
jest milcząca głębia otacza:jących nas czarów i piękności wszechświata.
Poważnem milczeniem żyli wszycy wielcy filozf''' ';0. Scieśniając pojęcia llldz~ie
w subtt
treść swyah myśli i dziergając
jc perłal
">jawień uuchowych, nadawali
tych SWOi
yśli tkaninie za wsze coś z owe·

go natchn

nieuchwytnego ni zabiegami
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tucyi angielskiej przeu absolutnemi dąże
niami Stuartów (1640-49, i 1688); trzecim- ,valka o niepodległość Ameryki p6ł
nocnej, której wynikiem było powstania
rozległej
rzeczypospolitej zaatlantyckiej
(1774-178::ł).
Wszystkie te wypadki były
aktami obrony wolności od despoty~mu;
obrońcy więc wolności w Holandyi, Anglii
i Ameryce byli poprzednikami francuzów z
końca XVIII W., którzy dążyli również do
wolności politycznej w swej ojczyźnie. Są
to jednak najgłówniejsze tylko ruchy w
dziejllch nowożytnych, ruchy, które osi!}gnęły
swój cel i obdarzyły l!połeczność nowemi
7asadami polityki; nie wspominamy tu ani
o powstaniu Czechów na początku wojny
trzydziestoletniej, ani o powstaniu Mazaniello ,y Neapolu, ani ,vreszcie o niefortunnej fl'ondzie we Francyi w dziecięcy~h latach Ludwika XIV, chociaż ostutnie dwa
fakty są nawet współczesne pierwszej rewolucyi angielskiej.
Nową. zasauą, wprowadzoną i zastosowaną w trzech wskazanych wypadkach jest
zasada gminowladztwa, czyli teoryja władzy
naj wyższej ludu,-W edlug tej teoryi, wła
dza naj wyższa każdego państwa spo~ywa
w związku jego obywateli, w narodzie, któ.1'1 tym sposobem stanowi jedyne źródło tej
władzy,
Wlaściwie mówiąc, myśl tę wypowittJano i roz\yijano w wiekach średnich,
poJczas walki papieztwa z cesarstwem, kie<1y wogóle wiele pisano o stosunku kościo
ła do państwa, Papieże i pis!1rz<l katoliccy,
broniący ich uroszczeń, dowodzili, że korony
~esarzów i królów zależą od stolicy apostolskiej, że źrqdłem władzy monarchów
jest namiestnik S-go Piotra. Monarchowie
świeccy znaleźli również ourońcón', którzy
w poszukiwaniu źI'ódła władzy niezawisłe
go od papieża, zaczęli wskazywać na naród, jako na owo źródło: monarchowie otrzymują swe prawa od narodu, który powiCl'za im władzę lIad sobą. Z teoryi tej,
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wieczni dla dowiedzenia niezależności wła
dzy świeckiej, skorzystali w czaRach no wezych jezuici w celu wprost przeciwnym,
usprawiedliwiają.c za jej pomocą. nawet królobójstwo, jeżeli ten lub ów monarcha im
zawadzał.
W pochodzeniu władzy świe
ckiej od narodu widzieli jezuici okoliczność
<lla niej poniżającą. i sta wiającą ją niżej od
władzy duchownej: państwo założyli ludzie,
i oni są źródłem naj wyższej w niem władzy;
gdy tymczasem kościół jest dziełem Boskiem i nikt inny nie jest źródłem władzy
kościelnej jer.o sam Bóg. Naturalnie, ani
w jednem, ani w drugiem znaczeniu nie

tej zasady rewolucyj:!. francuzka i jej
poprzednicy. Tu dowodzono, że w samym
ustroju państwowym winna być przeprowa·,
dzona zasada naj \vyższej władzy narodu, w
tern znaczeniu, iż naród ma prawo strącać
niesprawiedliwych władzców. Tak więc w
dziejach rozwoju tej idei możemy rozróżni
trzy odmiany: 1) władza królewska nu: zależy od władzy papiezkie), gdyż źI'ódło jej
sam naród stanowi; 2) władza królów niż
szą jest od władzy papiezy, bo króla wybrali
ludzie, papieża zaś saRI Bóg; J) władza króć
lewska wypływa z woli narodu, do kt6rego
nalt;ży istotllfl wladzlJ 1t fliw!lŻiZIJ.
Scisłe etosowanie idei władzy wtem 0statniem znaczeniu wymagało rzeczypospolitej demokratycznej- mniej konsekwentne
ograniczało się na monarchii konstytucyjnej; z:msze jednak idea ta była wręcz przeciwną absolutyzmowi, jaki panował we
wszystkich państwach Europy.
Teoryję gminowładztwa wtem ostatniem
znaczeniu wytworzyli najpierw CI francuzcy
pisarze polityczni, którzy wyszli ze szkoły
Kalwina. U strój kościelny kalwinizmu i
teoryje demokratyczne w ścisłym ze sobą.
pozostają, związku: wprawdzie reformator
gene\\'ski zaprowadził w tern mieście ustrój
arystokratyczny, ale kościołem jego rządzi
ło przezbiteryjalne kolegijum demokratyczne, a ztąd niedaleko już było do przeprowadzenia demokratyzmu i w polityce.
Zresztą Kalwin sam zalecał opór władzom,
wymagającym rzeczy niezgodnych z Pl·a·
\vem boskiem i uznawał legalną kontl'agitacyję przeciw tyranowi zapomocl} prawnie
zgromadzonych staLów państwowych. Głów
ne prace polityczne kalwinistów należą do
literatury francuzkiej, z drugiej połowy XVI
W., kiedy hugonoci toczyli walkę z rządem
katolickim. W roku 1571 wyszedł traktat
Gotmana p. t. Franco- Gallia, w któl'ym autor dowodzi, żo władza królewska we Francyi była dawniej ograniczoną i że władza
naj wyższa należy Uf) narodu. Około tegoż
czasu Languet napisał Vindiciae contra tyrallnos i w dziele tem przeprowadza ideę
gminowładztwa, dowodząc, jż poddani mają prawo stawić opór władzcom. W roku
1578 wyszedł pamflet osiemnastoletniego
młodzieńca de la Boethie p. t. Contr'un,
au discours sur la servit/ldo volontaire, zawierający namiętną obronę wolności politycznej.
Prawie równocześnie toczy1::\ się walka. pro·
testanckiej Holandyi z Filipem II. Była to
walka nietylko narodowo-religijna, ale i
polityczna: rząd Filipa II miał zamiar zaprowadzić w kraju wolnym hiszpański ustrój polityczny, i namiestnik królewski

książę Alba zaczął s wą działalność od samowolnego nakładania podatków, na które
stany państwa nie dały swego zezwoleniu.
To zmusiło holenderskich katulików do połączenia się dla wspólnej opozycyi z protestantami, którzy również nie byli zadowoleni z polityki kościelnej Filipa II-go, a
głównie z inkwizycyi, która zagrażała. wolności osobistej każdego obywatela. Wybuchło powstanie, które oderwało część Holandyi od monarchii hiszpańskiej i wtedy
to dla wspólnej obrony w Utrechcie (1579)
za wado uniję siedem stanów północnych,
z których powstała niepodległa rzeczpospolita (1581). Akt wypowiedzenia posłuszeń
stwa Filipowi II wydany został w imię tej
zasady polityczll~j, iż monarcha postanowiony jest nad poddanymi, ażeby ich strzegł
i bronił: nie poddani dla władzcy, ażeby
służyć mu za niewolników, ale władzcll jest
dla poddanych. Obowiązkiem jego jest rzą
dzić sprawiedliwie i łagodnie. PostęPUjąll
wbrew tej zasadzie przestaje być reg~ntem,
stając się tyranem, a wtedy poddani i ich
przedstawiciele mają prawo powołać na tron
innego księcia dla własnej obrony.
W XVII stuleciu tej samej zasady bronił parlament angielski przed absolutnemi
dążeniami dynastyi Stunl·tów. W Anglii
wypadki polityczne XVII w. są w ścisłym
zwiąku z refol'macyją. religijną XVI atuleciu. Tu jedna )'eformacyja szła z góry, od
króla, który zerwawszy z Rzymem, ogłosił
się głow~ nowego anglikańskiego kościoła z
pozosta\vieniem ustroju episkopalnego i rozpoczął przesladować zarówno katolików jak
i pl'otestantów, nie uznających jego wbdzy
kościelnej; kościół episkopalny który zawdzięczał swe powstanie władzy, królewskiej, stał się obrońcą tej władzy i nastę
pnie przyjął teoryję boskiego pochodzenia
praw króla, wedle której wradza panują
cych winna być absolutn~. Druga reformacyja szła z dołu, od ludu, który przyjmował kalwinizm. Protestanci angielscy i
szkoccy, mianujący si~ purytanami i prezbiteryjanami, nie byli skłonni do podlegania w rzeczach wiary jakiemukolwiek autorytetowi ludzkiemu. Zerwawszy z Rzymem,
nie eh cieli oni naturalnie uznać kościoła anglikańskiego, w którym król zają.ł miejsce papieża. Ponieważ ludzi tych zaczęto prześlado
wać, niena wiść ich do nowego kościoła potęgo
wała się jeszcze przez nienawiść do korony
i doprowadzała ich do wniosku, że jeżeli
synod narodowy jest najlepszym organem
władzy duchownej, to takim samym or~a
nem władzy państwowej jest parlament. W
połowie W. XVII idee religijne i polityczne

krytyki, ni wszelakiej dyjalektyczno-chemicznej sztuki (?) Dlaczego Arystoteles ma
tylu komentatorów, a Kant dlaczego tylu tomów ohjaśnień wymaga?-dlatego, że treść
ich myśli nie wyczerpuje się słowem. Genijusz nie przemawia nigdy; on wskazuje
tylko o czem zamilcza i to jest jego znamieniem, sztuką, przeznaczeniem i szczęściell1. Szekspira postacie mówią głośno,
nic kryją. się z żadną boleścią, z żadną uciecbą; tajemniczerni zaś tworami, które
wiecznie ku sobie wabil), czyni ich ukryt;t
'IV nich milcząca myśl samego Szekspira; m"
przeczuwamy h, fi Goethe, gdy tę myśl pochwycił, padł nu kolana!...
Czytując u niczwykłego pisarza, wśró<1
wierszy lub między wierszami-wyczytuj emy właściwie to, o czem tenże zamilczał,
a nn tem właśnie polega bogactwo treśd
napisanego utworu, Krótko a węzłowato
mówić-znaczy wymownie milczeć. Wezwałlie do zwięzrości jest wezwaniem ducha.
Duch jest milcząccm myśleniem, a jako takiego, nie zdoła go pobudzić trąba .1 ~ ' ;lamacyi kłamancm uczuciem, lecz t: ' słowa
proste, dźwięk których wobec ,~ .:reści
musi tracić.
Wielcy poeci kończyli zawsze e
J U·
twory tak, iż duch czytelnika t~ 'I
no,v oli rozpoczętą myśl alltora dłuL
__-'ze

po odczytaniu ostatnich wierszy utworu.
Pisarze, karmiący 'IV ten sposób ducha ludzkiego są nietylko głębokimi myślicielami,
ale także i wielkimi artystami. Nic tak nie
krzepi ducha i serca, jak właśnie t.akie ćwi
czenie w milczeniu wymownem. IJudzie
uczuciowi, powierzający ustom wszystkich
swych uczue zasoby i podający je światu
bez potrzeby, zapbodają czasem na chorobę
serca, które się nigdy dosyta wywnętrzyć
nie mogło-tern niebezpieczniejszą chorobę,
im bardziej się ono wywnętrzyć starllło. U
tych ludzi nie jest rozum na tyle potężnym,
by Dlógł poskromić lekkomyślne zapędy
wprost z serca płynące, by zumi9.st nich samych ujawnić tylko zarysy ich istoty.
Najwzniozlejszą wyżynę poezyja milczenia
osięga w muzyce. Ta nie zna słowa i nie
potrzebuje go; poczęta z pełni milczących
uczuć, odrzuca wszystko ograniczone i artykułowane; biorąc z mowy ludzkiej tylk'J
dźwięk, każe mu wykwitać w kwiatach melodyj i akordów, zdobi je wonią najtajniejszych uczuć, a olśnie'Vając niemi zmysły
słuchacza, każe jego wyobraźni przeby,vać
nieskończone obszary; ducha jego zniewala
do ouerwania się z nią w krainę niepojętych i niezbadanych światów. Muzyka istnieje bez pomocy stowa, słowo zaś potrzebuje jej pomocy-i to właśnie, co ona uzu·

pełnia w słowie,

którą.

posługiwalI

się

publicyści

średnio·

brała

jest milczącą myślą. I w
poezyi plastycznej, zdolnej także w SWOilll
sposobio do rozbudzania milczącej mysli,
jak naprzykład w poemacio lirycznym, opisującym, a nie wyl'ażają.cym pewnego uczucia i uwydatniającym z całej histol'yi serca
tylko tętno tegoż właściwe, przybywa muzyIm na pomoc słowu i buduje, z tego jednego
tętna, cało, nieprzebyte tonów dziedziny.
Tak wziął Moniuszko ze śpiewek ludu
polskiego bijące w nich tętno tęsknego serca i wytworzył zeń całe bogactwo tonów
w opel'ze Halce; takiż równie głos uwięzio
nego świttta uczuć, wołający gwałtem o pomoc do tonów dziedziny, uchwycił Betboven wodzie SzyUera "Do mdości n i obju\yił
w Finale do dziewiątej symfonii.
I zaprawdę-jeżeli istnieje kraina, zdoln:ł.
udzielić niebios przeczucia, to jest nią tylko kraina milczenia, owa kraina duchów,
z któremi nasze dusze łączymy w uścisku
bratnim, za pomocą poezyi i muzykin ...

.

. . ..

...-

Chociaż nie na wszystko zgadzamy się w
powyższym artykuliku z po\yodu je~o zbytniej abstrakcyjności, podajemy go jednak w
skróceniu naszym czytelnikom, ze względu
na wydatność niektóI'ych, pojedyńczych ,yn imzdań i myśli.
'
A. S.
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puryt:mów rozwinęli ostatecznie indepen- częciem rewolucyi w jednym jeszcze kraju żył wszystko, co inne pall"twa pI'zeszly
denci, głoszący w sferze religii zupełn;~ to- znalazły zastosowanie Wcje polityczne, wy- później i z mniejszą zupetnoscią. Wielu
lerancyję i bezwzględną niezależność od tworzone wypadkami w. XVI i XVII. 1\1a- ważnych okoliczności zmusza nas do uznania
wszelkiej władzy każdej oddzielnej gminy my tu na myśli knlonije angielskie 'v Ame- za kraj taki-Francyi. Zanim jednak wybót·
kościelnej, a w sferze politycznej - zasadę ryce, które oderwuły ilię od metropolii ten usprawiedliwimy, musimy jeszcze dotnajwyż8:1:ej władzy narodu i republikańskie- (1776), obciążającej je podatkami bez udzia- knąć stosunków ekonomicznych czasów nogo ustroju państwa. Rewolucyją angielska tu ich w parlumencie, a więc i bez ich ze- wszych.
by la starciem się dwóch tych reformacyj i zwolenia. Ludność kolonii protestancka,
systemów polityeznych: królowie z dynastyi sekciarska i lubiąca wolność, utworzyła
Stuartów chcieli iść IV ślady panujących wielką, rzeczpospolitą. d p. mokratyczną Nostałego lądu, którzy znosili dawne instytu- wego Swiata: ::it:!ny Zjednoczone Ameryki
cyje przedsta Ivicielskie; parlament, istnieją- Północnej.
jako spiżarnia dla milijonów ludzi.
cy już z górą. trzy wieki, powstał IV obroMi~dzy w8zystkiemi wspomnionemi runie swyeh praw, w r. 1642 i następnych chami Istnieje pewieu związek. Nie naNic wszyscy znają użytek napozór tak
prowadził wojnę z Karolem I, który zakoń- próżno najlepszy historyk rewolucyi Holenczył życie na rusztowaniu w 1688 r. zrzu- derskiej (Motley) był amel'ykaninem, obezna- maŁo znaczącego, a tak pożyteczneO'o stwocit z tronu Jakuba II i oddał bedo Wil- nym z dziejami swych Pl,zodków XVI wieku; rzonka jakim jest królik rasy popr~lVnej, a
helmowi keięciu Ol'anii, głównemu obrońcy nie napróżno znany dziatuc~ 1'e,,01ucyi fran- słusznie zasługującego na bliższe zwrócenie
niepodleo-łości Holendrów; przez pewien cuzkiej Lttfayette brał także udział w powsta- uwagi ogółu z wielu względów, a mianoczas na~et była Anglija rzecząpospolitą, niu Ameryki, które znajdowało wielkie współ wicie: że wszędzie i przez każdego może
do której powstania I!łównie przyczynili si<J czucie w społeczeństwie francuzkiem w być chowany, tak w miastach, j~k i na wsi,
independenci (1649-1660). Ta walka kró· przeddzień przewrotu 1789 roku; nie na- ewo bodnie puszczony lub też zamknięty w
ló'V z pnedstawicielstwem narodu wywołała próżno amerykanie, powstający przeci IV An- komórkach, stajniach, wozowniach, w skrynw Anglii c:lłą literaturę polityczną, w któ- glii byli potomkami anglików, którzy wal- kach, lub klatkach; lada kącik wystarczy
rej główną kwestyję stanowiło pochodzenie czyli w swej ojczyznie w obronie wolności do chowu królików, pielęO'nowanych w krówładzy najwyższej: czy 'Nypływa ona bez- politycznej i religijnej; nic napróżno An- likarniach na większą ikalę.
Królik wytrwały jest na zimno; swobopośrednio od Boga, czy te~ jej źródłRm jest glija była niejako ojczyzną tych idei polinaród? Independenci i ich stronnicy poli- tycznych, które francuzi zastosowali dn swe- dnie w parkach lub bsa ch w naszl,ffi klityczni rozwiązywali to pytanie wtem osta- gil bytu politycznego w r. 1789; nic na- m~cie ~t~le m.oże być cho\vany. Zywi si~ '
tniem znaczeniu, a druga rewolucyj a an- próżno Wilhelm książe Oranii, zbawca wolo naJłatwlCjSZenll dla każdego prawie nic nie
gielska, która strąciła Jakuba 11 i posadzi. ności angielskiej IV r. 1088, był potomkiem znaczą~emi, a wszędzie znajdującemi się
la na t~onie Wilhelma III, była Z3stosowa- Wilhelma księcia Oranii, twórcy wolności przedm1Otami, jako-to: wBzelkiemi chwastai, zielskieD?' tak polnem jak i ogrodowem,
niem w praktyce tej teol·yi. Publicyśd an- Holandyi na lat sto przedtem; nie napróż
<Tielscy IV. XVII łączą obl'onę praw poli- no polityczni i religijni wygnańcy holen- SIanem, komczyną, lucerną, łubinem, sieczką
tycznych narodu z obroną wolności sumie- derscy znaleźli schronienie w Anglii. an- z otrębami, liśćmi i gałęziami drze\v, tak
nia i słowa, która równip,ż stano\Tila Z!l8a- gielscy zaś w Holal1dyi. Wogóle f'lktem liściastych jako też i iglastych, szyszkami,
dę independentów. Przedstawicielami tych jest, że czem dla Europy wieku XVIII by- żołędziami,
. kartoflami, bulwami, burakami ,
idej w literaturze angielskiej X VII stulecia la Anglij a, która IV końcu zeszłego wieku marc h WIą, wogóle w8zystkiemi jarzynami,
kuchsą.: Henry Wen, znakomity poeta Milton trwałą wywalczyła wolność, tem w wieku oskrobinami i łupinami tychże z
(1608-1674) który wydał kilkanaście tra- XVII była Holandyja. Tu znajdowały ni, ktÓre po miastach są. wyrzucane do
ktatów IV obronie narodu angielskiego, wal· przytułek ofiary prześladowań za ideje re- śmietnika, wreszeie wszelkiem zbożem kucząceao z Karolem I i IV obronie wolności ligijne; tu drukowano książki, które nie kurJ:dzą. i wogóle tern wszystkiem, eze'm się
polity~znej sumien..i(t i prasy, - następnie mogły wyjść w innych krajach (np. dzieła ŻyWI zając.
Utrzymanie więc królika jest wszędzie
Algernon Sidney (t 1683), który w swej antytrynitarzy polskich, wypędzonych z
Rozprawie o rządzie przeprowadza tcoryję Rzeczypospolitej w połowie wieku XVII). łatwe i niekosztowne, zwłaszcza, że IV naj.
umowy narodu z rządem,-wreszcie znany Bardzo charakterystycznem jest to, że Am- ~iaśniejdzem p ,)m~eszczeniu może przebywać
filozof Lock (16:12-1704) który w rok po sterdum, figurujący jako miejsce wydania I potomstwo swoJe wychowywać na wierzdrugiej rewolucyi (1689) wydaŁ T"aktat O na niektórych książka~h, nosi w nich nazwę chu, nie IV norach; królik bowiem tylko sworząd1.ie, <Tdzie wprost oświadcza, że autor mi asta wolności (Frelstadt, Elentheropolis). bodnie puszczony kopie nory, co z bardzo
przy pis~niu tego dzieła mial na ccIu Tu było centrum europejskiej koalicyi pue- wielu względów nie jest dobrem.
Królik rasy poprawnej, której jest kilka
"wzmocnić tron wielkiego wskrzesiciela wol- ciwko absolutyzmowi Ludwika XIV-ztąd
ności Anglii, Wilhelma, wYP"owadzić lJrawa również wyszli obrońcy wolności Anglii w gatunków, waży od 10 do 18 funtów, a
nawet i daleko więcej, a co najważniejsze,
lego z woli nat"odlt i usprawiedliwić ostatnią 1688 roku.
rewolucyję." Traktat Lock'a, rozwijający
Widzimy więc, jak ścisły związek istnieje że jedna taka. para do roku wydać może
teoryję gminowladztwa i pochodzenia wła- nietylko pomiędzy różnorodnemi prąda.mi du 80 młodych, a. znów młode IV czwartym
dzy z umowy, zasługuje także na uwagę życia dziejowego (np. między reformacyjq. miesiącu już są. zdatne do rozpłodu; żadne
ze względu na swój kierunek silcie indy- i ruchami polityczncmi) w jednym j tym więc stworzenie z domowych na całym
widualistyczny. Na pierwszym planie stoi samym kraju, ale także pomiędzy dziejami świecie IV tak ki-ótkiru czasie nie wyda tyle
w nim jednostka ludzka, pl'awa osobiste, oddzielnych państw Europy IV czasach now- mięsa zdrowego, posilne~o i smacznego,
wolność osobista. Autor stara się sprowa- szych. Rzecby można, że cał.l EUl'opa jest zdatnego na wszystkie stoły, jak kt-ólik, z
dzić do minimum prawa państwa nad jedno- jakby jednym krajem, posiadającym jedną któl'ego także łatwo wymbiać dobry bulijon.
stką, stojąc w zupełnej sprzeczności z do- (historyję. lubo są pewne odmiany w dzieTłuszcz, którego królik wyuaje dużo, w
ktryną Hobbes'a i praktyką Richelieu'go. 'jach oddzielnych pallstw, stanowiącYllh jak- bardzo wielu razach W kuchni zastąpić moIndywidualizm ten był piętnem czasu i źró- by prowincyje tego ogromnego kraju. W że masło; opró~z mięsa i tłuszczu, które,
dło jego kryje się w protestantyzmie. Jedno- jeunem państwie silniej występuje zjawi- jak na wstępie po,viedziałem, może być spistka zaczęł~ upominać się o swoje prawa. "ko to, w dmgiem inne, w każdym je!1nak żarnią. dla rnilijonów ludzi, kl-ólik daje do'V wieku XVIII angielskie ideja polity~ razie, to, co zawiera historyja jednego pań skonale i dość trwałe futra, nie wszystkim
czne przeniosly się do Francyi, i ustrój stwa, możemy w pewnym stopniu odnaleźć znane; sz~zególniej królik rasy szlachetnej
polityczny Anglii licznych znalazł tu zwo- w dziejach dru~iego. Humanizm wieków miewa skórkę nadzwyczaj piękną z włosem
lenników. Oprócz tego, wszyscy pisarze XIV -XVI nie był zjawiskiem wyłącznie połyskującynJ, która słuiy na wyroby naj defrancuzcy sądzili, że społeczeństwo daleko miejscowem Włoch; reformacyja i reakcyj a likatniejszych i najdroższych futer damskich,
lepiej może ?-yć, kiel·ują.c się najprostszemi katolicka XVI wieku, rozposcierały się we przychodzących do nas częstokroć z zagranicy
regułami zaczerpnięte mi z rozumu i pran° wszystkich krajach EUl'opy; w XVII stule- pod rozmaitemi nazwiskami skór dzikich
przyrodzonych natury ludzkiej, aniżeli ob- ciu wszędzie w większym lub mniejszym zwierząt.
ciążając si<J zawiłemi i opartemi na zwy- stopniu rozwija się monarchij a absolutna,
Słusznie powiedzian('), że niejedna Jama,
czaju tradycyjami czasu. Utwory Montes- która w XVIII W. wszędzie rozpoczyna k1óm mniema, że nosi prawdziwe j~kieś
ąuieu'a (O duchu praw) i Rousseau'a (Umo- reformy
w duchu idej cywilizacyjnych, dl'ogie futro sobole, gronostaje lub mnc,
wa społeczna) są. dalszym . rozwinięciem idej panujących mniej więcej w całej Europie; n,)si tylko bardzo drogo opłaconą imitacyj g
politycznych, które powstały w Anglii. wreszcie rewolucyja angielska by ta jakby ze skórek króliczych.
Pierwszy z tych dwóch pisarzy był teore- sy!!nałem do rozpoczęcia analogicznych ruO prawdziwości pochodzenia drogich futykiem monurchii konstytucyjnej, której chów na stałym lą.dzie.
te ' I o milijonowym handlu temiż, przekowzorem była Anglija - drugi propagował
Ten ścisły związek dziejów oudzielnych na ·, i~ każuen może ze statystyki przewogminowładztwo i rzeczpospolitą. demokra- krajów wzmaga się w wieku XIX do tego Ż0
h skórek króliczych jak i fabryk wytyczną. Podczas pierwszej rewolucyi, fran- stopnia, że obecnie dziejów Europy niepo- prl I\' • i farbowania tychże. I tak w Anglii
cuzi pragnęli urządzić swe państwo naj- dt)bna kt-eślić inaczej, jak przyjmując ją za wy; ,)i:1ją i farbują. 30 milijohów rocznie
pierw podług idei Montesquieu'a, następnie jeden kraj, podzielony na prowincyje. Za- skól
k óliczych; we Francyi 35 milijonów;
podług zasad Rousseau'a, a w XIX W. na razem jednak staje się najzupełniej możli w \ l!? : lzczególnie w prowincyi Flandryi,
podstawie tych ~amych idej inne państwa wem badać dzieje ogólno-europejskie na tygc, 1'11
o prowincyja ta wysyła 50 tysięEuropy również zaczęły byt swój pl'zetwa- podsta.wie dziejów jednego kraju, tego mia- cy SI1
'-róliczych do Anglii.
rzać. Lecz na kilkanaście lat przed rozpo· nowicie, który najpierwej i najgł'tbiej przeZak i' 'arbiarskie i kuśnierskie w Gent
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- Met~(lłl poglą(lowa. "Gazeta Petersbur w Belgii zatrudniają 2000 robotników dzien- dlllen:a zagranicznego, który nietylko uostaje siC} do
nie wyprawianiem i farbowaniem skórek nas w.ł~§ledJlim gat~ID.I:u, ale i .po ~enie niep?mierni.e ska" orowlada o p1lwnym w Petersburgu praktykuja•
- d A
wysokieJ. Jednocz\<sJlle panowIe CI wyrażalI POdZI- cym pedagogu, właścicielu prywatnej szkoły elemenk r.~'l'ICzyc h , k ~ ó re następme
w:ywozą..o
n- wienie nad brakiem przedsiębierczo~ci II nas, 8koro tarnej, który, alJzkolwiek człowiek starej daty, trzyma
glu, AmerykI, FrancYI, RosYI, PolskI, Au- , rolnicy i wła~ciciele choćby drobnych parceli-a szcze- się jednak przy wyl;ł:tdach najnowszej metody poglą
stryi, "\V ęgier, państwa Niemicckiego i t. d. gólni,',j ci o~tatni - nie. upr.'t\vi~ją chmie.lu przy.n~ s zą- dowej. Opowiada on napt'zykład dzieciom o kartotla.eh
gdzie znaczne za nie biorą ceny
cego z mOI'gl IJ\'zcstrZCJll najwyzsze zyskI, odnOSlile <lo kapuście, marchwi i tym podobnych warzywach, ~
·
".'
b ,.' k '
innych Ulll'Rwianych produktów. Warto też i~totnie , zarazem dla lepszego wykładu żąda, aby każdy uczeń
M ~~y .Jeszcz~ bhll~J ~a ryk.l,
~ore w);"- by zwrócono u !las uwagę na produkcyję chmielno Ga- przynosił do szkoły pewną ilość tych warzyw in naprawlaJą l farbuJą. skorkI kt'óhcze l za mc licyja lloll tym wzgl~dell\ wYPl'2.edzila nas bardzo, a tura. Gdy jui dzięl:i temu "kursowi " botaniki, Bpiżar
milijony talarów otrzymują, bo w Lipsku chmiel. galic)jski n~wet w Cze c~ach ogr,omnie jest nia. pedagoga jest dobrze uprowidowaną, wówczas
j w okolicach teO'oz oraz Lesznie w Poznań- pOszukIwanym. Czyzby u na ~ me dało s:ę to z la- rozpoezyu:t się wykład o towarach kolonijnlnych i
• •
I' k
'='.'.
.. b
f _ twością przeprowadzić? Obecnie na Wołyniu zaczyna uczniowie musz!): przynosić na lekcyję kawę, herbatę
sJ{le~.
~ le ollleczllle, potl ze ne . eą
u się rozpowszechniać uprawa surogatu, niezbęr\ilego przy etc. Należy przypuszczać, że mistrz zechce może niebrykI do wypl'awy 1!korek, bl) kazdy salU fabrykacyi !liwa. W powiecie dubieńskim, gdz:e plan- długo wykładać "system monetarny " i każe sobie
Bobie z małą wprawą skórkę wypI'awić mo- t.1Cyj zl~ajdu~c się wiele, )Jlanta~oro~ie na ostatniej przynosić dolary, ruble, franki, marki i tym podobne
że
za użyciem Boli ałunu i mąki żytniej' wystawlO mIędzynarodowej rolmczej w Petersburgu okazy do "metody poglądowej".
11- . l
. ' otrzymali medale, a chmiel z tych plantacyj nabywcy
k. o'l or natUl.a l ny, a b'y b"
- Ręka kobieca. na wystawie w Turynie.
y~ ~y ... 0 Je( no~ta~ny, płac.1 po bardzo wysokich cenach, Dochód netto z
Jest bardzo łauny; do kreml są gatunkI: bIało morgi pod uprawC} chmielu użytą, obliczają tam na ZW,iedzający wystawę IV TUi'ynie, z podziwieniem oglą
czcnvony, żółty, izabelowy, czarny, sre- 700 rs. Dochócl. tell ob!icza się w SPOSÓ? następujący: daJą w "Muzeum oswobodzenia Włoch~ kobiecą rękę,
doskonalo zabalsamowaną. Należała on:\ w roku 1849>
brzysty siwy aksamitno-biaty siwawo-czar- Morga plantacyl wydaje okol o 40 puclolV produktu, do pięknej włoszki Antoniny Colom ba, która przy
.. 'l b· 'h k ó· h
'f
d.
ki pud zaś średuio płacą do 20 1'8., chociaż cena ta cza·
ny las (O Iyc:
t IyC na ~t~o ams e sem dochodzi daleko wi~kszych rozmiarów, np. W roku boku kochanka walczyb na wałach Rzymu przeeiwk()
potrzeba 12 skorek, a. na podblclC płaszcza 1882 pud kosztował do 70 rs. Praca około uprawy francuzom. Gdy towltl'zysz jej zginął, nieustąpila z
15 skórek.
morga plautacyi nie przechodzi 80 1'8" które wyłą- placu bitwy, walcząc dalej dla pomszczenia. jeO'o
aż Jeden ze szturmujących żułnierzy fra.ncu~
PrÓcz użytku futra króliczeO'o do podbi- czy wszy z dochodu Ul'utto 40X20=SOO rs. pozostaje smierci,
d',
t k
h p CO'O teraz na 2.yslt rs. 720. Samo z siebie wynika, że koszta kich odciął jej pabszem prawI} rękę. '1'a to rę1ra.
•
upowszec mon "'.
. ' urządzenill plantacyi, uprawa ziemi, wyniosą na morgę odwainej dziewczyny, zabalsamowana przez doktora.
Cia, ~ zlezy, a
skorkI przydatne są. na kołdry le~klC, cle- około 200 rubli, \v co włączyć należy już i tyczki i Comi, przeszła. do potomności.
płe a łaJne, czy to futrem do wlerzchu- zbudowanie suszarni; na amortyzacyj ę więc tych kosztów
- Zaciekły l·ojalista. W pewllem miejscu
czy do spodu; kolor zależy od gustu.
odt!'ą~ając rocznie. 1'8 . 20, czysty ~ys.k wyniesie . j~k kąpieluwem we Francyi książę H. zgorszony niezmierSZCl'ŚĆ królic a z ras tak zwanych an- wyzeJ 1'8. 700. Cy.try te sa~e z:: slcble Y,rzemawlaH, nie przygotowaniami do uroczystośei narodowej, którą
.
. z,
.
"
a zbyt są zach~caJąee, by SIę me zualezlI plantatoro- miano obchodzić d. 14 Z. m. zebrał wokoło siebie zwogorskich, wełmstych,Jest potysk~ Je.dwablll; wie, pragnący zapewnić sobie zysk t.1k wysoki."
lenników i postanowił urządzić kontrclemonstracyję_
c~te~y razy do roku eZ~3ze SIę Ją. gl·:t.e,
- Szczepienie ospy nie zostało dotychczas Odbyto nlHadę. Jedna z pań arystokratek poświęci
blemem.-.Test bardzo cenIoną. przez kape- ogólnie za. racyjonalne uznanie. ~Iianowicie w Niem- ła nową suknię na uszycie chorągwi; inna zobowiązała
luszników i płacą oni Pl) rs. 3 za jeden funt ?zech do~ć liczne stronnictwo .le~arzy, s~rze~~,,:ia się się wyszyć ją perł!1.mi; pewien zbogacony przemysło
na tak zwane kapelusze anO'ielskie m'il zkie Jes~cze przymusowemu szczeplen~u. , Ot6z z~IJaJąc te- wiec dostarczył bi ałej wstęgi, inny drzewce-słowem
k'
k' k
<>
k' k' d
orYle tych panów, przytaczają memleckle pIsma dwa zbiorowemi' siłami, przygotowano wielką chorągiew ~
. d
l
ams. le, na czar I,
apy, ~ I yw I,
y- fakta, które same wys tarcz~ją do wykazania ile ludz- barwach monarchicznych.
VI dniu H Z. m. przed świtem, ksią?ę , w asysten wany, I t. p. Oprocz tego, sluzy na prz~dzę kość zawdziQcza szczepieniu ospy. :Mianowicie w 1'0najdelikatniejszą, na wyroby pończochowe, ku 1871, po~czas epidemi! ospowej. umierał? na 100 eyi służącego dźwigającego drabinę-podążył na miejkaftaniki rękawiczki.
chorych CYWIlnych 20, zas ~rz~ wOJskn gdZIe zapro- sce - a opodal towarzystwo złożone z jego zwolenni, _. b
. •
. b' .
k ' wadzouo przymusowe szczepIeme, tylko 2. Dalej na ków. Książe wdrapa-ł się na największe drzewo i przy~c skórk~ ez szerSCl wyla IOJą rę aWI- tQ samą chorobę podczas wojny zginęło: francuzkich mocował chorqgiew.
W tern zjawia się cała gromada wieśniaków; towaczb paryzlue.
nieszczepionych żołnierzy 40,000 zaś niemieckich tylrzyszom każe się oddalić, a sama otacza drzewo Wyroby te przedstawiane były na wy- ko 261.
odjąwszy drabinę, przez jaki ś czas bawi się
stawie wiedeńskiej, gdzie nawet są. stowa- .Jak otl much ochronić konie_ PisUla poc~em,
księ.iem, tra.ktując go jak papugę.
rzyszenia hodow li królików.
gospodarcze podają stary, a przeciez d otąd nie znaNaigrawszy si~ z nim wreszeie do syta, kazano mu
Powyższe dowody aż nadto przekonywają ny środek uchronienia koni od tej plagi. Na kilka zdj~~ chorągiew, rozerwano ją Ha szczątki, a na to
garści świeżych liści orzech,l wIoskiego, leje się okoo postępującym przemyśle produktu tak ma- ło 1'/2 litra zimnej wody i w zamkniętem naczyniu miejsce zatknięto flagę republikańską przy odgłosie
to u nas znanego zwierzątka, jakiem jest zostawia się na noc; na trzeci dzień gotuj e siQ w zam- okrzyków ~ Vive la Republique" i marsylija.nki.
Zapewne odechctl się już księciu doświadczae pokrólik rasy szlachetnej.
kniętym kotle przez godzinę, poczem rzecz cała godobnych wrażeń.
Z tych więc 'fzględów króliki powinnyby towa jest do nżytku. Rozczynem tym smaruje się
konill całego za pomoc.'! gąbki, a żalllla mucha z pe.zasłużyć w kraju naszym na rozpow8zech- wnością go się nie czepi.
nienie, co przykładem dobrym z góry da_ Nowy płyn ogniochronny_ "Przeglą(l
łoby się osiągnąć.
Oprócz większych i Techniczny" podaje następującą receptę na płyn, któmniejszych właścicieli, nauczyciele wiejscy, rym powleczone przedmioty nie nIegają spaleniu.
od Ex-Bociana.
proboszcze parafij, powinni zaprowadzić króSzkła tłuczonego. . . .
20 cz.
.•
d b
h dl
h' • . b
Porcelany mielonej. • .
20 "
M4Ż i ŻON A.
hkl ras o ryc
a upowszec niema I o Piaskowca sproszkowanego
20
Wiódł mą~ żonę za rękę-dobrze im siQ działo.
znaj mienia z houowlą. tychże włościan; a
Wapna . . . • . . .
10 "
Ale że się małZonee nieznośnem to zdało,
jedno źródło więcej dochodu i dobrego bytu
Krzemianu sody. . • .
30 ~
Więc tedy ręka w rękę nie chciała z nim chodzić,
kraj by zyskał.
Razem. 100 cz.
I zaczęła, wet za wet, mę~a za nos wodzić.
Dla bliższego obeznania się z hodowlą kró- Napój dla robotników. Ćwierć funtll " Idą dalej-w tem przepaść-dobrodziejka płacze
lików dość rozpocząć od jednej pary.
kawy dobrze zemleć i przez 10 minut w jednej kwarcie
}Iąz żalem rozczulony-rozpędza się-skacze. '
Ale się nieboraczek zawió<lł, że przeskoczy,
Jeżeli artykuł mój zajmie ogół czytająeej wody gotować. Przeccdzonyekstrakt mięsza się z 5
.
kwartami chłodnej wody, słodzi się trochę, a następnie 'I Bo pani nos trzymając-zasłoniła oczy.
d l
inteligencyi to waszym
ciągu opowIem dolewa Rie (loń filiżanke wódki lub araku. Dzban z
Zginął tedy w otchłani i głębokiej toni!
mój sposób łatwego i praktycznego hodo- tym napoJem, szczelnie zakryt.y, wpu~zcza się do nieŻonka placze, narzeka i rzewne łzy roni,
wanio. nu. różny sposób i w różnych miej- wielkiego dołu na polu lub łące, i tu słomą lub sianem
Bo zost.'tla na świecie opuszczoną wdową;
Chciałaby dać drugiemu posłuszeństwa słowo,
scowościach, jako też użytkowania z hodo- się przykrywa. Chłodny ten napój pokrzepia muskUły,
• d zmniejsza poty i gasi pragnienie.
Ale wszyscy na boku medytując stoją,
wIi królików, na b yty z własnego dOŚWI3 - Dzienniki niemieckie twierdzą, że jest to wyborny
Bo się o swoją skórę i o nosy boją,
czenia; od lat bowiem najdawniejszych i bardzo zdrowy napój dla robotników, w czasie źniwa.
- :Niwy zeszyt 232 wyszedł z druku i zawiera.
badam naturę i z zamiłowaniem chowam lub sianozbiOrtl.
lCróliki pod najgol'szemi obecnie warunkami,
- D-r M. lV. Jleyer, astronom wiedeński i fej- J) "Iwan Bochnn, pułkownik kozacki l," ocenił, Dr_
Antoni J ... -II) "P.zytulisko i Zabramka, Powieść i
gdyż nie jestem ani właścicielem gruntu, letonista "N. Fr. Presse" w odcinku zatytułowanym:
klechda I:arpacka," (do kończenie) przez Stefana z 0ani też stale na J' ednem mieiscu nie mie- "Wielki rok," zastanawia się nad zmianą temperatury, patówka.-lII) "O historyi Kościoła w Polsce. PrzeJ
jaką skonstatowano w rozmaitych epokach geolocznych
szkam. Pomimo szczupłej mej pensyi i cilj.- , wbrew dotychczasowym hipotezom geologów, tłó- gląd najnowszych prac w tym przedmioeie," przez proglych obowią.zkowych podróży, wycho~
,aczy wielkie ewolucyje na naszym globie wprost fesora Wineentego Zal<rzewsldego.-IV) "Sprawy bietysiąc kilkaset królików rocznic.
' b rążeniem słońca i całego systemu planetarnego w o- żące, V," na,pisal Chorąży. - V) "Ruch naukowo-literacki." 1). :Minister IfIoryjan Ziemiałkowski. Rzecz
Konrad Skierkowski
koło jakiegoś centralnego punktn wszechświata. W napisana z okoliczności dziesiąt,ej mcznicy jego mini.
biegu tym, tWOI'ZąCym rok światowy, słońce wraz z
(" Gaz. Lub.") stacyja dl'ogi żehznej LubI li P; łym systemem swoim zbliża się (lo rozmaitych gwiazd sterstwa, przez Z. 2). Flol'yjan Łagowski. - Wychowanie moral,nie w s:tkole, przez Z. 3) Teodor Jeske
'1.ł)'<'h, czyli słolic szlącyclL ciepłotę w przestrzeil, a
skutek nierównego ich rozpołożenia natrafia od cza- Choilisk:,- Zydzi na tułactwie, przez Z. - VI) Misceu do czasu na gęsts ze Inb rzadsze I:onstelacyje, któ- lanea.
NOTATKI POPULARNO-NAUKOWE
ych ciepło promieniące, mimo ich olbrzymiego oddale- Juden z urzędników Dr. Żelaz. W.:W., mając
i praktyczne.
.' ia, wpływll na zmianę klimatu ziemskiego. W ten
, 'posób tłómaczy siC) okres lodowy i tropikalny na na- interes w Piotrkowie, wstąpił z interesantem do maŚrodek przeciw dyfteryi. Paryzki lekarz d I 'lej ziemi. Co na to odpowiedzą geologowie-zoba- łej rest.auracyjki p. Spysza. Odpocząwszy i posiliwszy się trochę, po zapłaceniu należności, wyszedł
DeJthil, udzielił akademii francuzkiej następujące.'
.yllly.
szy na ulicę, spostrzegł nagle przerażony brak puspostrzeżcnia:
"Znaną jest rzeczą, że przy dyftery
gilaresu, w którym było rs. 45, weksel na rs. 300 i
tworzy się tak zwana blona, która pokrjwa przewod,
wiele inny ch drobnych, lecz ważnych notatek. Pnepowietrzne aż do oskrzeli. Otóż dor Delthil zamw - I
ROZMAITOŚCI.
strach pozbawił go na razie pamięci; ale gdy wraca.
żył, że pary dziegciowe i terpentynowe niszczą te bł.
do z3.kładu pana S. aby zapytać o swą zgubę, pan
ny w jednej nieomal chwili."
•
_ ---o
,
. ,
D-r Delthil zastosował to odkrycie w ten sposó. '
, Pałc~laC:':Ja S!'h ...ry: DZle~m~. "Vos- Spysz wychodzi nagle na przeciwko, niosąc w ręku
że w pokoju chorego, zapala na miseczce mięszani!
!lC,Je Ztng. podaje o.rY~lD~ln~ :WIlI:domos~, IZ :w Pa- pugilares i powracając go prawemu właścicielowi.
terpentyny i dziegciu, a równocześnie pendzlnje gm rv I .sąd. skaz~ ~a wlęzleme meJakle~o ~Zlenmk~rza Czyn to rzadld w czasach dzisiejszych; niech więc
dło dziegciem mineralnym i łucze woda wapienllf
CIel' I ~anklela AJlemand. za załozeme t~W~IZJ:- wolno będzie poszkodowanemu, postawić go na świa
Skute}/: tej metod leczenia
u : cudo~vn .
"'~. a.kc~Jnego dla. parcelacYl Sahary,. "w kto reJ klI- tło dzienne, a zacnemu właścicielowi zakładu, panu
y
a ye
y
_ Jest meco suchy, ale grunt bardzo zyzny". Pano- Spysz, złożyć publiczne podziękowanie .
. .- Upraw~ clałD:i~I,u. "KiIkakrotni~ slysze-I wia ci, ufllj!):c naiwności i głupucie ludzkiej, nie omylili
(1-1)
Omal niepo$zkodowany 1\' . n :.
gdyż potrafili wyłudzić za swoje akcyje- 400,000
lIsmy narzekau.a wlaśelClel! naszych browarow, pl
"Słowo," na trudności w nabywaniu ehmieltl pocl
'lków!

wO I n e

I

uf

Żar t y

6

l'

Licytacyje w

ohrębie

gubernii.

- W dniu 7 (19) listop. w tutejszym sądzie okrę
gowym, na sprzedaż majątku Dobryszyce w powiecie
noworarlomskim od sumy 20,000 rs.
- 29 wrześ. (11 paźdz.) w tutejszym sądzie zjazdowym, na sprzedaż nieruchomości, położonej we wsi
]361'0"0, powiecie petrokowskim, pod ~ 12, od sumy
1,000 rs.
- Tegoż dnia tamże, na sprzedaż nieruchomości,
należącej do Wład. Korzeniowskiego, w m. Petrokowie pod NI 519-a (132) za liniją: drogi żelaznej od
sumy 8500 rs.
- 5 (17) paźd. w sądzie zjazdowym w m. Często
chowie na sprzedaż nieruchomości w m. Częstocho
wie, przy ulicy Pauny Maryi pod ]fi 40 poilc. i 91
hypotecz. od sumy 6000 rs.
- Tegoż dnia w tutejszym sądzie okręgowym, na
sprzedaż majątku Dziewki w pocie będzińskim, od
sumy 16,500 rs. i nizej.
- 13 (25) w Biurze Intendentury w m. Warszawie na dostawę siana dla wojsk w guberni! petrokowskiej, w ilości 103100 pud.
- 20 sierp. (1 wrześ.) w rządzie gub. petrokowskim, na budo"ę 95 żelaznych gr/l.nicznych słupów

o
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Dom Handlowy

KSIEGARIIA
WTomaszowie Rawskim f. FIAtKOISKł &C~o.
J. Mazaraki

w czasie tym znaczuie powiększoną i zaopatrzona, została w dużywyb6r wszel-

kich nowości, Jllateryjałów
piśmieuuych, kh\żek szkolnych, galnute"yi, ram i obrazów. Również ma na składzie duży

Sprzedaż hurtowa detaliczna.

~owyJll-

:\~

Handlującym odstępuje się

stosowny
(3-3)

(H. i Fr. 7988)

Osoba przyzwoita (kobieta)

życząca sol)ie lIlieszkall ,,·spólni~ może

wygodne stosowne pomlcszcze-

Wiadomo~ć w ksiQgarni

cewicz.

M. Pn-

hurtowa i detaliczna

I

Maurycy Wiener.
ogłoszeń

stkich dzienników krajowych
i zagranicznych.
pod firmlJ:

tajchman i Frendler
w Warszawie ulica Senatorska Nr. 18
Przyjmuje ogłoszenia

)~o:lJ,o.!eJ;o lI,cHaypolo.

po cenach

,

E. PAŃSKIEGO

I

.~

Poleca J. W_ i W. P. Regestr~l Gospodnrcze, Duenuiki nnjmu, n.sięgi, K;lsowe, pensyi i ortlYluuyi,
u(łojn mleka, Kwitaryjusze leśne, I{witki nn ro-

........

bocizuę·

IS

Druki dla JeomeŁrów, Sidów, Zarzidów Gminnych, Go'p.
rzelni, Browarów i Dystylarni.
CQ
Przyjmuje wszelkie roboty w tenże zakres wchozące, które spiesznie i starannie są ,vyk
y,vane

L:

po cenach unIiarkowanych.

Materyjały piśmienne

i wszelkie Fe

Redaktor i wydawca Mirosła~ DobrzaJ

I

/."

ki.

~

przy rogu Aleksandryjskiej alei.
Sprzedaje węgle w dobrym gatunku z dostawą do drwalni po cenie: Korzec grubego wag i 240 rft.
kop 85,-(roz~yła. si~ w koszach
1/2korcowych wagi 130 (/.) Na miarę w skrzyniach zamkuiętyeh przez
mag'istrat warszawski opieczęto
wanych) po 5, 10 i 20 korcy, po
83 kop. Na cate wagony z dostaw,! przed drwalni~, po cenach odpowiednich do cen kopalnianych.
Węgiel kowalski korzee po k.70.
Koks najlepszy zagraniczny pud 25
k. (franko sldad). Drzewny węgiel
kurzony korzec 1'8. 1. W składzie
sprzedaje się każda iloŚĆ. Zwózki
węgla obcego dopełn ia. p<\ rS. 5 za
fur mnnkę od wagonu.
Zamówienia wszelkie należy robić w sktadzie z góry opłacając.
(13-6)

~O- Kare~~
p~!~z~~Ę;!~ki na
resol'ach I{ollic.

~

~

WtGLI

~ ~~~~~~~~

q:;

.;.;

(6-6)

WłouzimiBrza Sapińskie~o

'"

w Petrokowie, w domu Flatowej
obok kośeioła Dominikan6w.

Cement Portlandzki i Gips.

(R. i Fr. 7226)

SKŁAD

odwrotn~ pocztą

Zakład Drukarsko -Litograficzny
~. Sklad Pap~'eru

mąld

przy jatkacb.

redakcyjnych.

,~,

y

Po wniesieniu l-ej r\\ty, wygrana. należy wyłącznie do nabywcy.
(7-3)

"

Biuro

...'~~ sza wie.
, ~

Agentura sprzedaży pożyczki premiowej po rs. li i 1. O miesięcznie.

II1II

fnnt.

}tl. Chmielowski i S-l). w War-

we wszystkich kombinacyjach: kapitałów pośmiertnych, posagowych dla. dzieci, dochodów
dożywotnich na staroŚĆ, oraz ubezpieczenia od
li. ognia, jak również ubezpieczenia od wypadków
w podróży. Wszelkie objaśnieuia piśmienue

kUS B'lInkl'
er
~

(3-3)

ruskiej
KRUPCZATKA"
znanej z pi~kności, suchości, wydajności
i taniości, w różnych gatullkach. Plac
EkatcrYl1 ski, «loln Bartenb~lcba,

WSZ)

~ ~

CentułlrO\4"a
ściernisku kop. 65

Rzel)3
do siania na.

Ub OZPl' 0l1z0m'a Z'Yli"1'OWO'

do smarowania lokomobil i maszyn pali
lIlI li
rowych, po Rs. 4, 25 kop.-oraz narzędzi
rolniczych i lżejszych maszyn, RB. 4 za.
pud netto, w beczk~ch. od 8 do 10 pudów,
'U
posiada na SkładZIe I poleca,
przyjmuje .LV",ar

dla

'~~

AGENTURA UBEZPIEOZEŃ

OLIWĘ MINERALNĄ

(10-4)

(2-1)

'"

(3-1)

nagrodzon,! medalami

Sprzedaż,

li) ~a ~liWS~cu~ w Z~~::~.i~7~~~r'(r~~ta

_~L'_"""':::-"::::L....tt:.:-::::lL.o-o-o-~

domu P.

'" najlepszym gatunku

znaleźć

PAROWA FABRYKA SŁOnU

na Placu Gr:;ybowskim ('Ul. Twarda. R1'. 2)
w WARSZA'VlE.

Konstanty

mianowany Obroilcą przy Instytncyjach
pokojowych I-go okręgu sądu zjazdowego ]letrokowskjego. otworzył kanct'laryję

uje.

Wdobrach Pilicy pow. Olkuskim

POSESYJA

po swem przeniesieniu i powiększeniu, w tych dniaCh
otwartl! została

ADWOKAT

L. T. K. PASZKIEWICZ
30, w Warszawie.

p-tu

I

J. R OSE N BLUM

.1-'1.. O BABSKA.

rabat.

E

firmy

ulica Słowiańska w domu Dutkie"icza
w Petrokowie_
(1-1)

ul. Chmielna

34

- 6 (18) wrześ. IV kancel. hY/Joteeznej w m. ~odzi
na sprzeda:i: nieruchol\lo~ci w m. Łodzi pod ~ 206 przy
ulicy W olborskiej od sumy 32'16 rs. 42% kop.
- 28 sierp. (9 wrześ.) w m1gistracie m. Pa.bijauic
na budowę 235 sąż. szosy na ulicy Tylnej od sumy
1077 rs. 88 kop.
:- 23 siArp. (4 wrześ.) we wsi Pl\l'olice p-tu RawskIego na sprzedaż 6 kóp żyta i tyltd kóp jęczmienia,
od sumy 38 I'S.
- 7 (19) listop. w sądzie okręg. petrokowskim na
sprzedaż majątku Bicstrzyków-mały litery A. B. C. D.
E. i F. w pocie Noworadomskim od sumy 18000 1'6.
- 2 (14) paźdz. w sądzie gm. I okręgu p-tu ~askic
go na sprzedaż nieruchomości w m. Pabijanicach pod
.NJ 48, od sumy 2000 1'8.
- 25.wrześ. (7 paźd.) w sądzie zjazdowym w m. Czę
stochOWl6 na sprzedaż gruntu .Przymiałkiem" zwanego w obrębie m. Częstochowy w miejscu "Kawie Góry"
od sumy 1000 1'5.

Filija Nr, l Składu Wyrobów Tabacznych

muje na stancyję uczniów z korepetycyją
lub bez. Zallewnia się opieka rodzicielska

Rynku potl N1 239.

- Tegoż dnia tamże, nl repara.cyją gmachu
częstocho~skiego od sumy 238 rs. 53 kop.

w Warszawie
Zielony Plac Nr. ii.

Z upoważuienia. władzy szkolnej, przyj ·

W mieście :ł~odzi, w
KamińsJdego l)rzy

~

o 16 wiorst od Zawim'cia i 16 od
Wolbromu st. Kolei Dąbl'olVskiej
w Petrokowie
jedt zaraz
złoźona z trzech domów mieszkalnych
no WYDZIERŻAWIENIA
drewnianych stajni i obory, oraz dwóch
ogrodów, a przynosząea rs. 600 rocznego
dochodu, jest do sprzednnin, zamianę na folwark, albo dzierzałatwia wszclkiego rodzaju sl)rawull' żawę majątku
ziemskiego. urzą.dzona weule najnOWi!zego syki, zakupy townrów i 1))'0- Bliższa wiadomość w Petrokowic u ]lana stemu Ol'az browar piwny w mia(luktów oraz wysyłkę tychże. Romana Elżanowskiego, ul. Słowiańska steczku Pilicy, jak również kilka
(3-2) (dawn. Krak. Przed.) ]Y, 105.
(3 -2)
większych i mniejszych f"lwal'ków
z inwentarzami zaraz lub od Ś-rtO
O-O-~f J:ma roku przyszłego, wiadomoŚć

wybór szkła i kryształów. (3-1)

Gruszczyński

K.

w pocie będziilskim, na granicy pruskiej i 3.U8tryj:l.ckiej, od sumy 2356 r8.
- Tegoż dnia. w magistra.cie m. Częstochowy, na
3-ch letnią dzierżawę 12-stu jatek mięsnyeh w m.
Częstochowie, od ogólnej sumy 287 rs. 50 k. rocznie
in plus.
- Tegoż dnia, na Komorze w Sosnowcu, na sprzedaż skonfiskow:l.nych towarów za. sumę 3014 rs. 44 k.
- Tegoż dnia, w magistracie m. Brzezin, na 3-ch
letnią dzierżawę 26 jatek mięsnych w m. Brzezinach.
- Tegoż dnia, w majątku Bujały, odległym 22
wiorst od m. H/l.wy, na sprzedaż spirytułu i różnych
aparatów gorzelnianych.
- 13 (25) sierp. w urzędzie gub. petrokowskim na
reparacyję domu , w którym mieści się półkowy cejg ..
haus w m. Petrokowie od sumy 700 rs. 91 kop.
- 28 sierp. (9 wrześ.) w tutejszym magistracie na
budowę 30 słupów latarniowych, od sumy 14~ rs 50 k.
- 14 (26) sierp. w urzędzie powiatn częstochow
sl:iego na sprzedaż do rozebrania dwóch domów karczemnych we wsi Wierzchowisko.
- 28 sierp. (9 wrześ.) w urzędzie p-tu częstochow
skiego na 3-ch letnią dzierżawę od 1 stycznia 1885 r.
dochodów: targowtlgo, jarmarcznego, mostowego i brukowego, od zniżonej sumy 4095 rs. in plus rocznie.

Ł

dawniej )lod firmą M. Pacewicz, od rroku
przeszla na. wyłączną własność

E

i

Zamawiać można w składzie węgla
"'łod. SapiJiskiego,
na. rogu

alei Alekoandryjskiej, oraz w mieszkaniu
i stajniach tegoż, w domu W-go Gołem
bowskiego, ulica Kaliska wprost Poczty.
Karety i powozy na wesela, chrzty, pogrzeby. Na spacery-wynajmują: się na
godziuy. Na balach publicznych na kursa.
(13-6)
__

Do dzisiejszego

~ ru
5 powieści

nume-

dołącza się al·kusz
p. t, "Przepaść".

-----------------------------------W drukarni E. Pańskiego w Petrokewie.
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świetle jak najkorzystni~jszem. Było to dziee:ństwo, mo2;e
nawet nierozsądek; znasz pan jednak przysłowie: ,,2;ycie-to ksią2;ka."

panu w

- Zbyt wielką wagę przywiązujesz pan do tego
wszystkiego - odrzekł Szwajcar.-Przecież u dyjabła
pochodzisz z dobrej familii.
Jerzy roześmiał się jak z p"zymusu i Godał:
- Kochałem bardzo moidl rod~iców. W chwili
gdym zabierał z panem znajomość, zaczynałem żyć
i używai: co mi pozostawili; w głowie mej trochę się
przewróciło, jak to zwykle młodemu; zachowanie się
moje ówczesne weź pan ruczej na karb dzieciństwa
i roztrzepania, niżeli rodowej d~my.
- Ależ to była tylko otwartość i szczerość z
pańskiej strony-zawolał Obenreizer. Nie potrzebnie
się oskarżasz; zresztą., wszak to ja pierwszy pytałem
pana o jego rodzinę. Czy przypominasz pan sobie ten
wieczór na jeziorze, w którym przeglądały się wierzchołki gór, śniegiem krytych? Skał) i l.,Q" sosnowe naokót, przypominały mi dziecinne lata
:., o których
ci opowiadałem. Czy przypominasz P' Jl 30bie, co ci
mówiłem wówczas o naszej nędznej \.. I' e ouok kaskady, którą. matka moja pokazywała p,Jdróżnym, o
naszej obórce, w której sypiałem,
I . l·ie moim idyjocie, biegającym za przechodzącymi • oszą.cym jał
mużny, o siostrze-prządce, wreszcie
,, ' .ie, biednej,
małej, wiellznie głodnej istocie, bitej v,l r ma do wieczora? ... Dylem jedynem dziecięciem
i" ugiego mał
żeństwa mojego ojca, jeżeli wogóle .I~l ństwo to istniało.
Po tern wszystkiem, cóż nat
1szego, zes
pan robił porównania między mną.
, i w duchu
myślał: "jesteimy w równym wiekI
w tym samym
czasie kiedy cię bito, ja siedzillłe
powozie obok
moich rodziców, na kolanach ukoc lU. ej matki, i przejeżdżałem po ulicach Londynu, (, (Q7."' IY zbytkiem i
pieszczotami. "
Obenreizer był młodzip,ńcem
tojnym, z czar-
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go charakteru; a kiedy jeszcze wytłomaczył Wildingowi, że jako wspólnik ma prawo do jego zaufania,
ten, nie mogąc si~ dłużej powstrzymać, zawołał:
- Wspólnik powiadasz?...
Westchną.ł głęboko, padając na fotel.
- W spólnik!.. Ależ ja nie miałem prn. Iva wcho·
dzić w ten interes, nie dla mnie on był przeznaczony.
Nie było zamiarem mojej watki ... to jest... jego matki,
abym po niej dziedziczył: ona chciała, aby to do niego należało.
- No, no, zobaczymy-rzekł Wendale po krótkiem milczeniu, pragnąc użyć wpływu natury silni~j
szej nad słabszą.-bądź rozsądnym kochany Walterze.
Jeżeli się stało co złego, jestem pewny, że to nie nastąpiło z twej winy. Przeżywszy obok ciebie przez
trzy lata,jeszcze za dawnej firmy, zbyt, dobrze cię poznałem, abym mógł zwątpić o tobie. Pozwól mi więc
teraz, gdym zostat twym wspólnikiem, oddać ci jaką
przysługę. Naprzód, przyjdź do siebie i powiedz mi,
czy ten list ma co wspólnego ze sprawą, która cię tak
denerwuje?
- Och, takI-szepnął WaIter- ten list! ... Moja
głowal... zapomniałem o tym liście. Dziwne zdarzenie ... znak pocztowy ze Szwajcal'yi.
- Jakto-odparł Wendale-widzę, że jeszcze nie
otworzony; nic więc wspólnego może nic mieć ze sprawą,
która cię zajmuje. Czy list ten jest pod adresem twoim, czy meim?
- Pod adresem domu.
- Więc go przeczytam głośno i raz go się pozbędziemy!... To od naszego korespondenta z Neuftlzatelu,
fabrykanta win szampańskich.
Słuchaj,
zaczynam
czytać:

"Kochany Panie!
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"Odebraliśmy list pana ~8 z. m. donOl;zący nam
przyjęciu wspólnika, pana Jerzego Yi{ endale, czego
~Qili ,
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;jS szwajcarski. Całą. tę żyjącą.
tu wielka ilość restauracyj,
kawial"lli i hoteli szwajcarskich, gdzie jedzono i pito
szwajcarskie napoje. Tu stał także kościoł szwajcarski j szkoła, do której szwnjcarowie posyłali swe dzieci. Słowem, element sZ\Tujcarski ~szystkiem tu zawładnąf i zajął wszystkie miejsca; IV samych nawet
piwnicach angielskich sprzedawano wódki szwajcarskie
i dawały się słyszeć kłótnie szwajcarów, nie ustępują
ce 'v niczflm kłótniom niemieckim.
Nowy wspólnik łYilding~ zbliżył się do (Jomu, na
którym była przybita tabliczka z napisem
"J. Obenreizer."
Zadzwonił. Skoro drzwi otworzono, ujrzał się
nagle w pośród Helwecyi. Pokój, uo którego byt
wprowadzony, był skL-omny, czysty, ale zimny. Zamiast kominka, stal piec z białych fajansowych kafli;
podłoga ułożona była w mozajkę z kawałków różno-
kolorowego drzewa; przed kanapą, pokrytą aksamitem~
leżał mały dywanik, a na kominku Eta! wielki zegar.
Bukiety ze sztucznych kwiatów, umieszczone w dwóch
wazonach, dziwnie odbijały od reszty umeblowania.
Ogólny widok sprawiał wrażenie mleczarni, przemienionej chwilowo na salon.
Wendale stał już chwilę, gdy nagle uczuł lekkie
(lotknięcie w łokieć.
ObrlScił się żywo i spostrzegł
Obenreizera, witającego go dobrą augielszczyzną, zaled wie zlekka. zatrącającą cudzoziemskim akcłlntem.
- Jak się pan miewa-za wolał-cóż to za niespodzianka!
- Przepraszam pana-odpowiedział Wen dal-ale
nie widziałem go gdym wchodził.
- Nic nie szkodzi-zawołał szwajcar - proszę,
siadaj pan.
W ten sposób nowy nasz znajomy witał zazwyczaj dobrych ewoich znajomych. Po ch wili, siadabc
obok 'Vendala, rzekł:
UCZCIWI, a dalej
Szwajcaryję

motłoch

przyciągała

vP. -

35 więc W endalo wi wszystko,
oszustem.
- I tu 'IV tym interesie posłałeś po Bintreya?spytał Wen dal po chwili namysłu.
- Tak-odpowiedział Wilding.
- Ha, ma on wide doświadczenia i przebiegłości:
zanim ci więc powiew, co ° tern wszystkiem myślę,
zaczekam, aby się dowiedzić, co też on myśli. Zuasz
mnie jednak kochany łVaIterze i wiesz, że nie umiem
być obłudnYIiI; powiem ci wiEJc otwarci<!, że na cały
ten interes innym niż ty patrzę okiem. Ty, kochany
Wildingu, ty miałbyś być oszustem? Nigdy! to największa niedorzeczność. Jakże Plożna być winnym
błędu popełnionego bezwiednie? Nie może \::.yć oszustem
ten, który drży na samą myśl krzywdy luuzkiej. Co
zaś do twego majątku .•.
- Mego majątku?-powtórzył Wilding.
- Winien go jesteś tej szlaehetnej osobie, która sądziłn, iż jesteś jej synem, która cię wychował1\.
i która cię zmusiła do uznania siebie za matkę, która
pod tym wreszcie imieniem dała ci się poznać. Czyż
jesteś pewnym, że dar jej nie był nagrodą. za.
szczęście dni jej ostatnich, które tobie zawdzięcza?
Przywią.zaliście się do siebie nawzajem i pokochali
serdecznie; tobie więc umierając dobro,volnie oddało.
majątek, a ty wyrzucasz sobie, żeś go zagrabił?
- Wcale nre-zawołał Wilding,-ona sądziła, że
mam prawo naturalne do jej serca, a ja prawa teg()
nie miałem!
- To prawda - oJrzekł Wendal- muszę być
szczerym. Ale czy myślisz, że gdyby w ostatnich sześciu miesiącach swego życia byłu się dowiedziała o całej
prawdzie, zmieniłaby swe postanowienie? Czy wspomnienie tylu lat szczęśliwych, przeżytych obok ciebie.
byłoby nagle zmieniło miłość jej ku tobie? Czy my ..
ślisz •..

wspólnika.

Opowiedział

nazywając się

