Rok XII.

Petrokow, dnia 30

Września

(12

Października)

Prenumerata w miejscu.

1884 r.
,

Nr. 41.
Ogłoszenia.

rocznie . . . . rs. 3 kop. półrocznie . . . rs 1 kop. 50
kwartalnie . . . rs. - kop. 75
Za odnoszenie do domu kwartalnie kop. 10.

za 1 razowe po kop. 7 za wiersz
petitu lub za jego miejsce.
za 2-6 razowe po kop. 4 za.
wiersz.
za, 7-10 razowe po kop. 3 za
wiersz.
Cena pojedynczego numeru
Cena ogłoszeń na pierwszej slro.
kop. 7 i pół.
nicy pOdwójna.
z przesyłką:
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
rocznie . . . . rB. 4 kop. 40
pólrocznie . . . rs. 2 kop. 20
vena ogłosze!1 zagranicz!lych pG
kwartalnie . . .;.. ...;,r.;.;s._l;...;;k;,;,o-:-p_._1-:-0_~_ _ _ _-:-_.......::-_.......___________._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:1.::.0..;k:.::O~p.:..
. .:.o.::.d_,:.:..vi:.::e.:.:n,::'z:.a.~__

Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W -go Micheisona
O ł'
.
R d k'
b
.
k M aglstratu.
{) b O'
g oszenla przymuJ~:
e a 'cYJa, o iedwie
księ.cra1'nie w Petrokowie, oraz po zagranicami guberni petrokO\H,kiej wyłą.cznie agentura "Rrjchman i ]'renuler" w łVarszawie.
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W każ

Prenumeratę przyjmuj,! w Pe!rokowie

Biuro Redakcyi i obie księgarnie. w CZIJ'
tego.
I w Łasku
W. Grass.
" Jauiszewski Stan. I \V Łodzi
" Janisz~wski Leopold
" Krzemieniewski Jul. w Rndoms~u "Rllszkowski Erazm.
" Tomaszewski J.
w Rawie" Szelvłodziński.

s!ochowie "Nowa

księgarnia"-prócz

w Częstochowie W. Zieliński

w Będzinie
w Brzezinach
w Dąbrowie

d ą Ni e d z i e' ę w r a z z o d d l i e I ny m s t a ł y m D o d a t k i e m P o w i e ś c i o wy m.
Powieść

Jest do sprzedania

E l i z y O r z e s z k o 1\'ej

skicb, gontach, zabawkach dziecinnych, cybuchach, tabakierkach, i t. d.
4) Z działu wyrobów z gliny: miskach,
cześć HI.
j gumkach, fajkach, zabawkach, doniczkach
'Wiadomość w gimnnzyjum rnęzkiem u stang reta
!:rcina od godziny 9 do 2.
(3-1).
wyszła z druku nakład;m S. LewcnthnJa jako tom i t. d.
S·my ~a?i~go zbioJ'o .... ego wydania dzieł 'tej sławnej
5) Z działu wyrobów z metalowych jak:
~Ltit '''inogl'ouH Badeiiskie. ~~ autorkI I Jest <lo nabycia we wszystkich tsięgarniach. kłódki, zamki, zasuwki, noże, osie, siekiel'y,
~
'-~---~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(9_~-_1)_ łyiki blaszane i t. p.
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miasta tutejszego i okolic, iz od dnia 1 lipca r. b. w
domu Platau (dawniej p. V'olgemuta) obok placu .i'tIaryhldego otworzyłam

SZ'VALNIE BIELIZNY
(,

MĘZKIEJ) DAMSKIEJ, DZIECINNEJ
i "'ogóle wykouy,,,am ',"szystko to, co w zakres ta],owl'j wchodzi; a mając sprowadzoną umyślnie na
ten cel z \\':trszawy uzdolnioną Jlomocnicę i sama hę
dąc zupełnie kompetentną, za doskonale wykończenie
l

umiarkowaną cenę poręczam.

(3-2)

Z.

6) Z działu wyrobów z kamienia np. kamienie młyńskie, nagl'obki, przyciski, popielniczki, figury gipsowe i t. d.
Z POWOdll l'cglllowallia czytelni, Ksi ęgal'l1 ia F •.Ję
') Z działu Wyrob0w nabiahl np.: sery,
drzejewicza (dawuiej L. Kohna) w Petrokowie, ma
zaszczyt upraszać o30by, które ko rzystały z Czytelni gOllJ(iłki. i t. tl. w większym zakt-csie pl'Odukowane i nakonice:
o zwrot zal egłych tomów wziQtych do czytania.
Pośpieszny zwrot o tyle jest pożądany, iż Ksi~8) Ko ezy karstwo, p~zczelnict\Vi), j cd W!lgal'l1ia pragnie jaknajprędzej przystąpić do druku bnictwo i hodowla ryb upl'awiane pl'zez
nowego
katalogu.
(3-1)
_ _ _ _ _ _ _ _ __
włościan i mieszczan.
O przemysłach powyższyeh pot!'zchne są.
następujące szczegóły: w jakim powiecie,
wsi lub \lsudzie zajmują się dunemi przeWłnściciclka fubryki kwiatów w mieście mysłami, co mianowicie wymbinją, ile tern
nPetrokowie" przy ulicy Poczto"'cj, w domu \V. Gie- zajmuje się osób; w razie jeżeli przemysŁ
guzyńskiego, zavpatrzyła się W świeże ulodele
i kwiaty na zimowy sezon, a także przyj· potl'zebuje wal'sztatów, to ile owych warsztatów jest IV ruchu; następnie: p:'zybliżo
muje pióra, do farby i fryzowauia.
(3 -3)
na wartość produkcyi w danej wsi lub osadzie, wiadomość jak dawno mniej więcej
istnieje w danej miejsco ,v ości drobny przemysł i nakoniec: czy produkcyja z wiQkszll.
kostkowy i gruby na całe wagony zamawiać można się lub zmniejs:;a, biorąc poll li wagę ostaw księgarni F • .Jęd.l.'zejewicza. Ceny kopal- tnich Jat kilka.
(7-5)
niane loco Dqbrowa.
Oprócz tych wiadomości pożQ.chnemi byłyby odpowiedzi na pytania następujące:
1) Jnkie są. przyczyny: iż w pewnej wsi
lub osadzie rozwinęty się tego rodzaju przemysły'; czy powodem tego jest obfitość materyjału SUl·.)wego jak: len, wiklina, glinka,
marmm', odpowiednie rodzaje dl'zewa i t. d.
czy z powodu potrzeb mieszkańców, wy(10-6)
wolanych ich położeniem, czy zbyt do fa.
bryk większych, czy sprzedaż na zewną.trz
ludowego, poprzednio zbadać potrzeba, jaki powiatu na jarmarkach i mianu wicie, czy
jest stan obecny rzeczonego przemysłu w materyj al surowy producenci kupują. i gdzie,
kraju.
czy też go sobie pJ·zygotowują. jak np. skóZarząd Towarzystwa odniósł się już do ry; jaka jest historyja rozwoju tego przeczłonków tagoż i do
osób specyjal- mysłu w danych okolicach.
nie ze stosunkami drobnego przemysłu lu.
2) Czy przemysłem drobnym zajmują się
dowego obznajmionych z prośbf} o nadsyła- mieszknńcy przez rok cały, czy tylko przez.
nie odnośnych uwag, wskazówek i wiado. jego część?
mości. Gdy jednak znaleźć się mogą. je- . 3) Czy osoby trudniące się danym przeBzcze i inne chętne i dokładnie obznajmio. mysłem wyrabiają. całe przedmioty tak, jak
ne z tf} sprawą osoby, przeto zarzą.d, za po- idą na sprzedaż, czy też tylko części daneśl'ednictwem pisma naszego, udaje się do g? ~rzed~iotu, a jeżeli tylko części, to janich z prośbą o skreślenie wszelkich uwag,. kle l gdZIe są sprzedawane?
myśli i wiadomości, jakie tylko mogą. mieć
4) Czy pracownicy ograniczają się tylko
związek z podniesieniem u nas przemysłu na pomocy rodziny, czy też utrzymują 1'0domowego ludowego.
botników, bądź stałych, bą.dź przychodnich?
Mianowicie potl'zebne są wiadomości o Jaką rolę odgl'ywa w telu praca kobieca?
stanie obecnym następujących działów prze5) Jakim sposobem osoby tmdniące się
mysłu ludowego:
przemysłem wiejskim dochodzą du wykształ1) Z dział'u wyrobó\v tkackich ręcznych: cenia fachowego? czy przez terminowanie,
o wyrobach wełnianych, pt6tnach, kOl'on- czy przez IOzkołę i czy nie ma w danej
kach, czapkach, powl'ozacb i t. p.
miejscowości wyróżniających się samoucz2) Z działu wyrobów ze skóry: o kożu· ków?
chach, pasach, zapl'zęgach, obuwiu i t. p.
6) Czy sprzedażą prodl1ktńw, zaj rnują się
3) Z działu wyrobów z drzewa: o wy- wfJrost sami WytWÓl'Cy (pracownicy), czy
robach bednarskich, koszykarskich, rzeź· też sprzedaż odbywa się za pomocą pośre
biarskich, sprzętach domowych i gospodar- dników handlowych, a także, czy towary

P ROŚ B A!

Grabowska.

AnieIa Schuman n.
Węgiel

kamienny

Oryginalne amerykańskie MASZYNY DO SZYCIA
SINGERA nabyć można w KSIĘGARNI F. JĘDRZE
JEWICZA W "Petrokowie" na wypłaty PO RS. 1 TY-

GODNIOWO.
Wiadomości Bieżące.
- W ku'e.dyi podniesienia p"'ze-

'lnys~u

d,' obItego wiej.łkiego. Przedl'Obny wiejski za granicą, a nawet
w ,Galicyi, w poznańskiem i na Szlązk,u. eo-,
l'~ bardziej brany jest pod ul\'ag~: Mieszkani~c wsi )ub miast~zek rolnych, w mi esiq.cuch zimowych, znajduje bardzo wiele
wolnego czasu od zajęć gospodal'skich;czas ten zają.ć korzystnie, jestto zwiększyć
dochody ogólne roczne, które znowu wobec
ciągłego
drobnienia osad włościjańskich,
zdołałyby pukryć wiele naj bardziej niezbę
dnych wydatków.
W szędzie jednakże rozwój tego drobnego
przemyslu wyma~a odpowiednie~o zaopiekowania się, bądź przez władze rz[}dowe,
bądź przez instytucyj e prywatne. U nas
Towarzystwo popierania przemysłu i handlu
radeby się tą. kwestyją. zają.ć i w tym celu
utworzoną została nawet oddzielna sekcyj a
przemysłu drobnego wiejskiego i miejskiego.
VV' sekcyi tej zauważono, że zanim obmyślą. się sposoby podniesienia przemysłu

~yst

T

2
wyrabiane są na zamówieni:1, czy też nu.
ryzyko producenta?
7) Dlaczego przemysł drobny przestaŁ się
rozwijać lub upada, czy "Wskutek wyczerpanitL mat c ryjału surowego, czy z powodu Jowozu odnośnych wyrobów z fabryk lub z
zU(l'ranlcv, czy dla obniżenia się wartości
wy"'r o bu, "' czy wskutek tego, że przestano żą
<lać danego wyrobu, czy z powodu bl·aku
kapitału obrotowego i kreJytu, czy też dla.
innych przyczyn.
8) Jakie rodzaje przemysłu drobnego
wiejskiego mogłyby się w powiecie rozwilląĆ i dlaczego t. j. czy dla zapewnionego
zbytu, czy ~z powodu obfitości matel·yjału
i1Ul·owego, czy na mocy wyłącznej zdu.tności mieszkańców do pewnego zajęcia, lub
też dla innych pl·zyczyn?
9) Coby należato Zl"obić, aby podnieść
lub wpro wadzić przemysł wiejski w powiecie i czy znajdują. się w okolicy osoby, które nawet z pewną ofiamością w naturze
(dom, ogróll i t. d.) zechciałyby przyjść w
pomoc wytworzeniu lub roz1Vojowi dl·obnego przemysłu?
10) Czy w danej miejscowości pomiędzy
ludnością zajmującą się drobnym przemy·
Elem nic przejawi~ją się dążności do sto1\"arzyszenia się, bądź dla. zakupu materyj ałów, bądź dla udogodnienia sprzedaży towarów i t. d.
Nadto, oprócz szczegółowych odpowiedzi
na powyższe pytania, byłoby do życzenia,
iżby ujawuione być mogły i inne szczegóty
lub rarIy, mogące wpłynąć na rozwój przemysłu ludowego.
O łaskawe nadsyłanie uwag o ile można
w naj krótszym czasie uprasza zarząd pod
adresem: " Zarząd oddziału towarzystwa popierani!l przemyslu i handlu w \V arsza wie
uli<:a Ordynacka ~~ 2."

- Zbrod'lłin podpalenia dokonana
przez małoletniego przestępcę we wsi Strzał
kowie, a opowiedziana w korespondencyi
."Z pod Radomska" w ;\~-rze i$9 naszego
pisma, wywołała następujące refleksyj e
warszawskiej .. Prawdy:"
" Korespondent "Tygounia," pochłonięty
całkowicie przez podziw i obmzenie, zapomina zupełnie o społecznej stronie sprnwy.
}i aturainie przesądzać rzeczy nie należy,
jest to fakt pojedynczy, a powtól·e IV czynie dziesięcioletniego dziecka wiele policzyć należy na karh wieku i głupoty; starszy człowiek nie targnąłby się tak łatwo na
pudp'llenie, jak bezrozumny dzieciuch, niemogący ocenić doniosłości swego postępku.

NI TO-NI OWO.
XX.
Dobl·ze Pan Bóg zl·.,bił, że człowiekowi
nos stworzył. Prawda, że to instrument
często niewygodny, bo czasem może być
przycięt~, służyć małżonce za dyszel do
wodzenia męża gdzie jej _qię podoba, a jak
twierdzą naukowe powagi, pott·afi on niecnota niekiedy ::uradzić swego właściciela
używającego najniewinniejszych w świflcie
kosmetj'k-ó\v, że wyliczę maśó merlcu.ryjal71ą
lub elixii· cuprltm sulphllricu-rnj z tern
wszystkiem pl·zyznaję mu nu.jzupełniejszą
racyję bytu. Jeżeli bo",iem w mitości kratlzionej, albo w polowaniu na posag przez
naszych bohaterów mleko i ciemno-wąsych, często zwodzi niecpoń, za to nie
ulega najmniejszej wątpliwości, iż w stosunkach towarzysko-społecznych nigdy nie
omyli, a pieczeniarzy-któl·ych chwalić Boga
mamy tyle, że możemy niemi obdzielić
wszystkich niemc6w-nie zdarzyło się, aby
wystrychnął kiedy na dudka...
Owóż dobrze Pan B6g zl·obił, stwarzając nos...
Choeiaż mniemam, iż jasnom tę kwestyję
wylożyt, godzi się przypuszczać, iż znajdą
si') niedowiarki, którzy gotowi wątpić o
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Z dru~iej jednak
przyznać, że mały

strony, niepodobna nie
Grzywacz odbija w sobie smutne cechy ducha niowyksztakconych,
nieucywilizowanych warstw. Mściwość jak
rak h·awi serca i nie pozwala przyjmować
się szlachetnym instynktom. BI·ak ,vtlzelkich pojęć. bl·ak możności zrozumienia potr:zeb wspólnego życia, nie przeszkadza szaleniu popędów niszczycielskich. Jaśniejsze
iskierki doclatnich u~zuć, przebłyskujące tu
i owdzie w czynach miłosierdzia, współ
czucia i t. p., są. tylko drobnintkiemi punkcikami, rozr:iuconemi gdzieniegdzie na. czal·nem tle ujemnych, egoistycznych dążeń.
Kto z nas nie wie, że twierdzenia o tradycyjnej zacności złotego sel·ea wieśnia
czego są. tylko legendą.! Być może zresztą,
że tam, gdzie interes osobisty nie staje na
przeszkodzie, jakaś odruchowa poczci wość
jeet możebną; gdzie jellu!l.k do walki występuje popęd ujemny, bezpośl·ednio dotykający potrzeb własnych, tam nieznujduje
żadneiSo przeciwnika, prócz może oba wy
kajJan i-łatwo wychodzącego z pamięci
strachu przed karą wieczną.
Jest to konieczne. Wyższe poj ęc ie i uczucia społeczne-to nie żaden dar łaski nadprzyrodzonej, lecz wynik cywilizacyjnego
rozwC'ju; skf!dże więc one mogły przedostać się pod strzechy klasy, która dotąu
p racował'a. jedynie, której wiedza i uczucia
nikomu nic były potrzebne, od której domagano się Jjedynie muskulamych rąk,
wytrwałości, wielkiej liczby dzieci i zdrowych zębów.
Dziś się czasy zmieniły, powołane do ży
cia publicznego tłumy, o tyle wystą.pieniem
swojem przyczynią się do pchania postępu
o ile przedstawiają. wartość m()ralną i umy·
słową. Zwracają.c się z tem teoretycznym
pewnikiem d,) zbadania naszego społeczeń
stwa, widzimy brak zasad, brak nczuć,
bl"Uk urzą.dzeń, które by pozwoliły na dodatni rozwój. "\V szędzie na świecie co do
dwóch pierwszych stron życia działo się podobnie, ale "'yjście było możebnc. U nas ...
Jak wyrwać fiię z tego zaczarowane~() koła? Ach, ile głów, tyle projektów, ile projektów, tyle palnych obUl·zenia pl·otestów.
Jedna jest tylko rada na tyle ogólna, że
nikomu zapewne nic przyjdzie nu. myś l potę pić, lub ukryć jej przed światem: nozy6
się i pracowaó, pracować bez opuszczenia.
rąk, nie zrażahc ilię nigdy i niczem!. .. Ale
należy, aby w tej nieomylnej społecznej recepcie uczyó się stało za wsze przed pracowaó; bo wysiłki bohatcrskie nawet, czyny
moich argumentach. Tomaszów nie brak
na świecie; więc dla nich muszę za wzór
postawić mego przyjaeida, który miał także
swego przyjaciela.
Zatem przyjaciel mego przyjaciela, człek
stateczny, któremu na. imię jest Onufl·y,
wynosa się gdzieś przed miesią.cem na kraj
świata; więc mój przyjaciel, co mi jcst kumem i starszym nad woźnymi w gubernii,
takoż lIam woźny, pomyśli sobie:
- Ho, ho, mój Onufel·ku, nie wykręcisz
mi się ty sianem; za to że byłeś człekiem
statecznym i woźnym ;-lkurat, wyprawię ci
na odjezdnem taką. libacyję, że to ha!'.
A żc to tJnuferek miał dużo zna.iomych,
znanych również blizko memu kumowi,
więc on mój kum z gubernii bieży do każdego i powiad:l myśl swoją...
-:- Doekonale!-rzecze knżdy,-liczcie na
mme.
I wszystko szto wybornie. Dopiero jak
za dzień mieli ową libacj'ję wypra.wić, tak
jeden powiada:
- A bo ja wiem, jak to przyjmą m!)l
znajomi?.
- Szkoda czasu ... Onufry już wyjeżdża,
nie będę go potrzebował-mruknie do siebie dmgi.
- A czy to wolno tak np. libacyjkę
wyprawić-pomyśli trzeci...
- Strach mię bicl·ze ... a może to jaki

I

kąpiące się w chęci poświęceń i poświęce
nia same, oparte na m:u·zeniach młodości.
na szlachetnych popędach, wybujałych bez
kontroli ściotej wiedzy-to często, ba, zawsze niemal, upuszczenie krwi, wyczerpują
ce organizm."

-

Do cZ1/unosci ntie1'niczych

w interesach Towru·z. Kl·ed. Ziemskiego,
w oddziale Dyrekcyi szczegółowej piotrkowskiej następujący j~ometrzy przydięgli klasy
2-giej upoważnieni zostali: Latoszyński Michał, Kozłowski Józef, Gładysz Bewel·yn,
Piaszczyński Leonard, Tomczyllski Franciszek, Krzesimowski Stanisła\\', Dymitrowicz Włodzimierz, Borkowski Teodor, Rattel HeUl"yk, Schuman Antoni, Adamowicz
Aleksander, Łuniewski Feliks, Bukowiński
BroniEtuw, Mrożek Konstanty i Knłako
wski ZdzisIaw.
- Na wakujące utiejsce szóstego
radcy dyrekcyi szczegótowej Towarzystwa
Kl·cd. Ziemsko w Piotrkowie, naznaczony
został przed paru dniami pan Stanisław·
Proszkowski, właściciel dóbl· Kamyk: i
łVładysławów.

- Nie wieJny już, po raz któ,·!/
przypominamy i prosimy tutejszych wła
ścicieli domów o oświetlanie wieczorem,.
schodów i sieni. Podawaliśmy nawet już kilkakt-otnie na tcm miejscu skargi przejezdnych, nar:1żanych na potłuczenie kości
śród egipskich ciemności naszych posesyj;
wskazywaliśmy także na pal·ę wypadków
kalectwa z tego powodu. Wszystko to je-dnnk - gl·och na ścianę! Czyliż to taki
wielki koszt 10-ciu kupiejek co wieczól·
przez cią.g zimowych mieilięcy? Czyliż nie
wymaga tej dogodności stopień cywilizacyi naszcgo gl·ouu i stanowiska jego IV"
rzędzie miast krajo -;vych? Cq~ zaniedbanie nasze pod tym względ\;Jm nie jest poniekąd charakterystyczną., acz drobn~ cechą, tl·adycyjnego, wl·odzonego n:llll niedba1st IV!!? Czyż nie jest rzeczą śmieszną.,
rozprawiać o gazowem, lub elektrycznem
(I) oświetleniu ulic, a schody i sienie doIIlÓW pozostawiać bez żadnego zgoła świa
tła? .. Przyznamy się, że ani pojąć, alli
zrozumieć tego wszystkiego nic możemy
i-jeśli gospodarze nasi nip. wejdą w sicbie, niedbalstwa swego nie powstydzą..
się, i nie uczynią tego, czego po nich.
domaga się cała masa 10kator6\v i pl·osty
obowią.zek, jeśli już nic wewnętrzna potrzeba, to sądzimy, że miejscowa. Władza..
nie omieszka w to wejl·zeć,-za. co bylibyfarmazon ten Onufl·y-rzeknie z życzliwości wielkiej dla. Onuferka inny.
Jakoż na wątpliwościach owych cały
dzień minąt. Nazajutt·z Onufl·y wyjeżdżał,
żegnany przez jasnc słońce i rodzinę własną i, ma się rozumieć, libacyjki nie było.
- Dobrze się stało-powiedzieli wszyscy
do mego kuma - zawsze to, wiuzicie, kochamy Onufl·ego, ale ... tak zebrać się razem,
mogłoby to zaszkodzić ...
Na te słowa kum z gubemii jU%, już, eC}
pi~ścią w stół nie uderzy i nie huknie:
- Tful! do stu djabł6w, dudki przeklętel ..
Ale się pomirl.!"kował rychło, w:ęc pomy·
śli sobie:
- A może oni mają i racyję, ol pewno ~e
mają... Dlatego też, jak będę miał kiedy
z przeproszeniem - kichnąć, to zawsze
wpierwl. zapytam się mojej ~1agdusi, czy mi
pozwo l ...
Jak pomyślał wonczas, tak robi do te.~
pory i, nie dacie wiary, jaki ezczęśli\,"y z
tego pomysłu!. .. Trzeba bowiem wiedzieć, że
Magdusia bardzo rada z tego pytania kuma, i nietylko że nie zrzędzi mu nigdy
za kichanie, lecz mówi do siebie z radością:

Dobre chłopisko, tylko muszę go jeszcze'
do tego, aby mi się opowiadał,
ile łyiek barszczu chce zjadać na obiad ...

Idoprowadzić
-
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śmy jej niezmiernie wdzięczni. Śmiało rze~
że głos nasz ,.,. tym razie jest
głosem ws.ty8tkich mieszkańców, a raczej
wszystkich lokatorów, wobec których, wła
ściciele uomów stanowią. nieznaczną mniejszość ... Przepraszamy! - ale ... "co pI'awda,
to nie grzech. n

pozakładał, będą odtąd znane w
ministeryj~m komunikacyi pod nazwiskiem

jakie tu

możemy,

pana Wolskiego.

-

Chór amatorski kOŃdelny w

ten na pozór wypadek z kumem
dokumentnie powody, dla których
Piotrkowianie zaniedbują. myśli utworzenia
Resursy lub Towarzystwa dobroczynnoar.i.
Jetlna bowiem i druga instytueyja wprzód,
.zanim wejdzie w :tycie i zacznie oddziały
wać pożytecznie na swoich członków, wymaga zachodów i stal'ań, zrzeczenia się
czasem na chwilę szlafmycy i pautofli, a
w dodatku niekiedy i do kiesy zajrzy.
Dzięki tedy nosowi,
ojcowie nasi nie
potrzebują. się narażać Da znoszenie rzeczonych dolegliw03ci, w rezultacie czego mogą
.ze 6z1achetnem zamiłowaniem delektować
się w!)ły,vowem 1Jtanowiskiem, zdobytem J' eoynie za po~rednicŁlvem deklamacyi.

Z zadowoleniem też wyznaję, że zachwyca mię ów dobry węch nosów piotrko",skich. Mój wyżeł-choć naturaliści twierdZI},
. psy WIe
. t rZI} d ob rze-llle
. pOSla(
. 1a t a k wy.ze
bo'l
'd .
·
l
l
ro lIonego w~c lU,
l e razy WYJ ZIe na
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m n U]I}C: a - Jaj - Jaj,
po cm
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"
tk'
t
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a - Jaj - ,Jaj. ,.. e smu wrn o s WJel' d zam;
choć z drugiej strony nie dziwię się temu,
.skoro mię uczono w szkołach, że wszystkie zwierzęta SI} pośledniejszemi stworzeniami od cztowieka.
Ale wracając do mego zadowolenia i
:zachwytu, powiem wam-pod naj więkazym

Wiadomość

tę powtarza" 'Var.3z. Dn." za.
nSt.-Pet. Wied. n

-

Wypadki w gubernii.

Od dnia li:! do 25 wrześ. było pożarów:
tutejszem mieście, ukończył 12 września z podpalenia 10, przez nieostro:imość 2,
r. b. 15 lat swojego istnienia, dzięki wy- przez złe Ul'ządzenie kominów 2, z przytrwałośei i dobrej woli jego kierownika i czyn niewiadomych 5.
W ypaclków nagłej
wszystkich biorących w nim udział. Pan śmierci uyło 3. Samobójstwo 1.
J. Goleński, dyrektor i nauezyciel tego
- Na mapę poglądową Królestwa
ohóru, od czasu do czasu mający zwyczaj
Polskiego
złożył w ualszym cią!!u przedprzypominać się publiczności za pośl'edni
ctwem tutejszego organu, -i teraz wzywa u- płatę pan Stanisław Rudzki z Białobrzeg
przejmie wszystkich, chcących kształcić się pod Tomaszowem Rawskim.
w śpiewie kościelnym, aby raczyli zgła
- Bs. S~ ofiarowane, w skutek nieporoszać się do jego mieszkania, w którem, zumienia, dla lliezamożnych uczniów, na
jak dotąd, dwa razy tygodniowo, we ręce pana A. Chotkowskiego, ztożone zośr?dy i piątki,. począwszy. od godz. 6: stały przez tegoż w naszej redakcyi.

_ Homis~Jja budowla'lło, dobrzeby uczynib, ab.y zarządzić zechciata rewi.zyję murów niektórych kamieni~, popękanych od góry do dołu. N io robiliśmy
·specyjlllnego tako\\'ych przeglądu, ale wskazać możemy na parę dużych pęknięć, jakie
spostrzegliśmy mimochodem. I tak: kilka
·z nacznych rysów posiada od fl'Ontu dom
p. Kamockiego w alei Aleksandryjskiej; w
·domu zaś pll nieboszczyku Michaleckim,
w którym mieści się cukiernia p. Racha- wlCc~o:e?l' udzl ehć będZIe bezpłatnej
lcwskieg-o, cały róg oficyny od strony po-I naukI sple\"~u.
.. . .
sesyi Michelsona (gdzie redakcyja)-Pęk-j . Mamy t.ez n~dzle.lę, ze c~, którzy są obdarzeni ę ty jest ua całej wysokości tejże oficyny. nI o~powledml? głosem l słuchem muzJ:kalNiebezpieczeIlstwo tu widoczne.
J nym l którym me zbywa na dobrych chęCIach,
I nie będą obojętni na to wezwanie uiestru- P,.o.łJi'UI.~J uprzejmie miejscową wta-\ dzonego kierownika-nauczyciela, i zechcą
d z ę policyjną, aby, w imię uczuć ludzko- dopełni"ć wynikłe w chórze braki, w skuści, zechciała rozciągnąć odpowiednią kon- tek zmiany czy to stanu, czy też miejsc
trolę Dad furmallami, powracającemi z ła- zamieszkania chórzystów, oraz dołożą usilnej
downemi wozy ze stacyi to\\"arowej; oczy pracy i starań, aby biegłem wyrobieniem
bowiem bolą patrzeć na odbywające się co- E ię w śpiewie, podtrzymać w dał~zym
dziennie, pomi ę dzy mostem a placem ber- cią~u to doore imię, jakie już oddawna
nardYIlskim, batożenie bezlitośne biednych chór nasz amatorski umiał sobio zjednać.
koni, ~lie będących w stanie ~vydź\",ignąć
_ W u'I'cltiw'ltul. tutejszego eądu 0P?d 150rę przeta.d?wan!ch wozow ...Post~- kręgowego ma być tak zjadliwa wilgoć,
Wlellle w tern mIeJSCU Jednego strazlllka me że wład7.a sądowa zażądała od właściciela
byłob! rzeczą. zby~eczną, ~dyby ten otrzy: domu, p. Liedkego, bezwarunkowej prze~at . mstru~cYJę pIlno.wa~Ia, aby f~rma:ll budowy oficyny, w której się mieszczl}
jodm .drllglDl l?Omagah, ,l doprzęga~I sobIe rzeczone akt:!; w przeciwnym razie grozi
na wzajem . ~ollle do wozow, w raZIe zby- rozwiązaniem kontraktu najmu _ i bardzo
słusznie. Zwracamy u wagę, że nic mówiteeznego Clęzaru.
my tu o hipotecznem archiwum, z którego
- łJpOl'ządkowanie tutejszej sta- pierwiastkową wilgoć zdobno już dawniej
cyi drogi żelaznej przez inżeniera Wol- usunąć.
skiego nie może nie zwracać na siebie
- Początek zl"ć'II'l.ienfa księżyca,
uwagi każdego, ktokolwiek miłuje ład i
porządek. Ponieważ już ,rzmiankowaliśmy zapowiedziaRego na zeszłoniedz.ielny wieczór
o tukowem, obecnie więc tylko chcemy się na godzinę blizko wpół do dziesiątej, wipodzielić z czytelnikami naszymi
wia- dziany był w naszem mieście dokładnie,
domością, że pan ministel'
komunikacyi, nim jednak zaćmienie się skoIlczyło, niebo
admirał
Kon~tanty Possiet,
zwiedzając się zachmurzyło i całą noc, oraz dzień naw końcu zeszłego miesiąca tutejszą sta- stępny padał dl'obny deszczyk.
cyj ę, zwrócił również uwagę
na z'lpro- W 7'omaszowie ma być otwarta
wadzony tam porządek; ze szczegól. filija towarzystwa popierania przemysłu i
nicjszl} zaś uwagą. badał system drenowa- handlu, na co już nastąpiła decyzyj a zaniu stac.yi, nader praktyczny a niekoszto- rządz:!jącego miuidteryjum skarbu w porowny, dzięki któremu została ona zupełnie zumieniu z ministrom spraw wewnętrznych,
osuszoną.
Pan ministel' zapisawszy sobie a to na skutek starania .komitetu towanazwisko pana W. oświadczył, że dreny, rzystwa popierani:l. przemysłu i handlu.
Mały
tłumaczy
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Korespondentowi z p od Brzeźllicy. Senlecznie dzię-

kujemy. Zastrzeżony wa runek obiecując
chowali, prosimy i lUldal o pami <)ć .

- "Tygotlnik ilustrowany"

świ<)cie

do-

obchodził w

duiu l-ym października dWlldzi cs topięci o l etui jubileusz
~w ego istnienia. Wydawllictwo "Tyglldnika" rozpoczął Józef Unger w dniu 1 paździ el'1lika IS5!l roku;
po ś mierci jego wydawI1ictwo prz es zło w r ęc e paua.
Gracyjana Ungra, a wreszcie w roku B S3 na wIasno ś<l spółki ksi()gar~kiej Gebethnera i \Yolffa.
Naczelnym redaktorem pisma, od (lnia z'lłozenia,
aż po dzień dzisiej szy jest p. Ludwik Janike, nit>strudzony pracownik, mąż zacnej myśli i clynu, miłujący dobro publiczne. On to nadał właściwy kieruuek pismu, utrzymał takowy wiemie i umiejętnie
i połozył wltzue zasługi okolo rozwoju tego nade~
sympatycznego i pożytecznego wydawnictwa.

Z pod
Pożary . -

Brzeźnicy.
Losy kOllkur.nclJ i.-Zr: miLwanie

w gospodarstwie i Jego skutki. -

korzec owsa. - Nasze niedolę::two. Tacliun.eczek.

łV
śmy

ubiegłych
ś\~iadkami

1'0

cz~mll

Ciekawy

d wó"h miesiącach bylikilku pożarów IV naszej

okolicy.
,y Dworszowicach Kościelnych spaliły się
w pewnych oustępach czasu trzy domy:
najprzód spalił się dom nowo wystawiony,
później karczma, a na ostatku ośmiorak.
zamieilzkały przez kolonistów, którzy rozkupili D\vorszowice. Przyczyną pożaru, jak
głosi vox popl.di, było podpalenie.
Piel'wszy dom, któI'Y spalit się, był wŁasnością
katolika, który zamiel'zat otworzyć handel
kramarszczyzną, a że taki handel pl'owadzi
już vis a v:s dwóch żydk'Jw, konkUl'encyja
więc, zdaje się, urlądziła fajel'lvel·!i:.
1\:a-

bardzo niebezpieczeńi!two. Proilzę sobie
tylkO wyobl'azić, coby to był za skandal,
wian za to ich genijalne "'ychoozenie z gdyby projektowany olbrzym, staną wszy na
każdej sprawy ogólnego znaczenia. Wszelki którym z miejs wymienionych, pewneg()
pomnik powinien być symbolem zasługi; pięknego poranku, nie pytając się nawet
więc naturalnie zamierzony monument nie nikogo o pozwolenie, zechciał pęknąć jak
może być w innej formie, jak tylko
ol- bomba i rozlecieć się po mieście w postaci
brzymiego nosa na wielkiej górze, wzorowa- gruzów i skorup zllbójczyeh. A wJ7.naję~
z przerażeniem na samą myśl nawet o
nej podług kształtu brzucha ludzkiego ...
Nie wą.tpię, że każdy zasłuzonyobywatel czemś podobnem,-że wypadek taki jest mobędzie z dumą patrzył na ów monument, żebnym. Wiadomo bowiem każdemu, że
a przechodząc około niego z dziateczkami, wszystkie gazy, a więc i te cuchnące narzeknie im:
.
szego miasta, mają własność wybuchania,
- Patrzcie sm. yki, to na cześć ojców więc gdyby się ich moc zgromadziła w
'
' .
wzme31Ono
; b Ił dZCle
nas ero noso-pomniku, gotowa w niem wyprawić
waszyc h
sromotną rebeliję, o jakiej dopiel'o rnó\vid
'
I
l:> nymI! ...
lem. Oczywista, iż w takim wypa.dku zniJestem tylko w ogromnym kłopocie z knęłaby z ziemi najsłuszniejsza duma Piotrwyborem miejsca. Gdyby się dało choć na kowian.
kilka !!odzin pożyczyć komitetu od pomnika
~
Jakoż niepodobna sill naraż:.tć na ewendla Mickiewicza,
który to tak wytrwale
tualnl} klltastl'ofę; żaden uczciwy człowiek
nic nie robi i kłóci się o to, przed którym
raJ' cI} krllkowekim ma stanąć on monument, nie przyłoży do te!!o
" ręki. Mó",err' y w!)rawdzie J' ako tako odpowiedzieć _celowi plac
z łatwości,,- dałaby lIię rozstrzy!!nąć kwe"&
st.yja. Niemożebnem
to jednak,~ ,,,,ięc nie bernardyński, ale niestety Sty Anton i
wiem co robić.
ubiegł mię już dawno. Jakkohviek czczę
. .
. głęboko tego świętego, nie mogę mu przePrzy aleJach cuchnIe, w rynku cuchnie, ciei darować, że mi tak po kI-zyżo wał
przed bożnicą cuchnie, w naszych ogro- plany, stanąwszy na odrapanej kolumnie
dach spacerowych także cuchnie okrótniej tuż u wejścia d ,) kościota, patl'ząe się od
więc tam zamierzonego pomnika niepodo- rana do nocy w stronę progimnazyju,n żeń·
bna stawiać bez narażenia go na poważne! skiego i więzienia. $} rzoczy nie[> 'H vetosekretem-że mam wielką. ochotę otworzyć
składkę publiczną na pomnik dla Piotrko-
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tolik jcunak dom odbudował i handel prowauzi, jakkol wiek z wielkIm trudem, gdyż
pll całych nllcach pilnuje domu. W Makowiskach spaliły się stodoły i spichrz; pożar
wynikł wypadkowo i w niwecz obrócił
<;ałol'uczny trud rolnika.
Dziwne jest zamiłowanie VI tej okolicy
dziatwy włościallskiej, do bawienia się ogniem;
chociażby tylko dwoje bydła pasł jaki wyrostek, zal'az rozkłada ogień; noc.1ą. zaś
porą, gdy się wykonywują. pl'llwa sel'witutowe na pastwiskach, wtedy płonie nieobli·
czona ilość ogni. Powinnauy na to władza
zwrócić baczną. uwagę i, bą.dź co bądź, ukrócić zaba wkę, przynos;,;ącą, nieraz niepoL- wet;:,wane straty.
W okolicy tutejszej spotykamy maj ą,tki i
dobrze zagospodarowane i OPu!!zczone, jak
to ma miejsce poniek~d we wszystkich ok olicach naszei!0 kraju. O jednym z nich jednakże
chociaż pobieżnie wypaua mi wspomnieć.
Jest to majątek dobrze zagospodarowany,
zwłaszcza, że i!ospodurstwo w niem jest
prowadzone praktycznie i systematycznie, a
wszystkie zuobycze nauki zostały pomimo
t,l zastosowane umiejętnie, tak, że majątek ten nie powstydziłby się znaleźć na. wet na Kujawach. Prawda, że właścicielem
tego m~ją.tku i zarządcą jest skończony
jnżenier-mechanik, gospodarz zamiłowany,
który w chwilach wolnych od pracy, zawiel.'za na siebie fartuch kowalski i idzie
do warsztatów p6ło:tonych obok mieszką.nia,
gdzie z jego współudziałem i pou jego o·
kiem odbywa się reparacyj a narzęuzi 1'01lliczych. Sam on tei uzdolnił ludzi, którzy
mu pomagają, lub powiel'zoną robotę wykonywują. Nie piszę tu bynajmniej
reklamy, lecz cytuję fakt godzien zaznaczenia;
!lo daj Boże, byśmy mogli
więcej takich
'Jbywateli naliczyć, cenią.cych pracę i gospouarujących z takiem zamiłowaniem na
rodzinnym zagonie; mniej byśmy
wtedy
mieli blagi i blichtru.
Wtenczas tylko
podniesiemy kulturę ziemi i doczekamy się
tych samych rezultatów, jakie wspomniany
majątek wyduje.
Rok zeszły, jak wiadomo, był niem'odzajny, tak, że wielu z nas zmuszonych
było kupować owies na obroki i du siewu.
W rzędzie tych ostatnich i ja się znalazłom; pojechałem więc \V tym celu do Radomska. W chodzę tam do składnika i pytam,
])0 czemu kOJ·zec. Odpowiada mi: rl!. -:1:waga funtów 140. Patrzę na worki, w któ·
rych stat owies, i poznaję worki dobrze
mi znane z owsem rosyjskim, sprzedawane

stacyi towarowej Praga Terespolska.
na Pragę i kupuję pud tegoż owsa po
k. 80, czyli korzec wagi funt. 160 rs. 3 k. 20.
Doliczmy kosztn. transportu i podl'ól,y k.
40 na korcu - a będziemy mieli korzec
loco Radom"k rs. 3 k. 60. Otrzymałem
więc zysku na korcu k. 40 i przybyło
ziarna nn. korcu f. 20, Ol'az worek wartujący z 15 kop. Ponieważ w tym samym
czasie, ki~dy ja oglądałem olfi~s w Radumsku, wszedł do tego samego składnika nieznany mi obywatel i kupił owsa korcy 100
po rs. 4 (wa~a. korcn f. 140), pl'zypatrzmy się
więc rachunkowi, jaki mu wypadł, a przekonamy się, ile tenże stmeił, a ile żyJ.

wane, do takich i to wejście mi w drogę
należy. Lecz-stało się ...
\V każdym razie rad bym wiedzieć, czemu
ów święty obrał sobie za cel patrzenia
pl'ugirnn:tzyjum i więzienie? Chociaż sam
przed sześciuset z gÓI'ą laty w klasztorach
włoskich reguły św. Franciszka pootwiel'<t.l
z chlubą. dla epoki i siebie szkoły świeckie,
nic daje mu to przecież prawa zaglą.dania
{lo pl'ogimnazyjów naszych, i przysłuchi
wania się l'óżnojęzyczllej mowie ... dam piotr

francuzku, mieszając ze słowników wzięte
wyrazy niemieckie lub in!le cudzoziemskie
frazesy!.. Ręczę, że gdyby takie nieuki,
jak Kochanowski, Skai'ga lub Mickiewicz,
znalazły się w ich towarzystwie, żaden z
nich nie gryzmoliłby po polsku, w t0j barbarzyńskiej mowie,
którą tyle ukochały
prababki nasze i ponad którą nie widzą. nic piękniejszego wiejskie Magdy i
Kaśki ...
Zauważyłem nawet, że gęsi IV Piotrkowie nie tak gęgają jak na W:5i - gŁos ich
widocznie zdradza jakieś zacięcie cudzo·
ziemskie, niby francuzkie. Przypuszczam,
że one starają. się naśladować swoje panie,
- ale-gdzie kuchcie do pa~yny, jak powiada przysłowie rusińskie. Zadna :ręś panią nic będzie:
Mój kum z guber'nii opowiadał mi, że
one dlatego nie gęgają tak po swojemu,
aby snadniej przemówić do .najszlachetniejszych uczuć Piotrkowjanek. Obawiają. się
bowiem rzezi, jaka na Sty Marcina ma być
na nich wyprawiona przez kucharki. U kucharek nicby nie wskórały, więc się mizdrzą.
do pań, w których przeczuwają większą
tkliwość serca.- Na to opowiadanie zdumiałem, gdyż widzę jak na dłoni rozum
owych żółtodziobów, które wszyscy uważali za głupiuteńkie stworzenia. Więc l'azem z kumem wołam z głębi serCa:

r

kowskich.
.JuŻ to

a propos

dam piotrkowsk:ch, z

chlubą podnoszę, iż żadna niemka ani fl'an\.mzka nie umywa się uo nich. Bo rolO mi
t()
proszę z~ kobieta np. taka niemka,
która do męża, dzieci, służącej, a nawet do
b-llWy i gęsi, nie przemawia inaczej jak po
lliemiecku. Tym samym końskim językiem,
którym jakiś tam Szyller bazgl'ał wierszy~l1a pocieszne, raczy swoją przyjaciółkę lub

kochanka na spacerze, w teatrze i w kapublicznem miejscu. A co się tyczy
francuzek, to z niemi jeszcze gorzej: każdl!. jll.k kuru, tylko po fl'ancuzku gdacze.
Tymczasem damy piotrkowskie, miły
Boże, r,óż to za ananasy w porównaniu z
tellli zagranicznemi papugaI'li. Aż serce rosni<.l polakowi, jak zaczną na spacerze,
koncercie, w teatrze, domu, z mężem, dzieć
mi, a nawet i z pudlami szczebiotać po
~;dem

zarobił:

Owsa korzec (wagi f. 160 czyli 4 pudy, rachując pud po k. 80) kosz tuje loco Praga
Terespolslca
.
Rs. 3.20
Przewóz koleją i koszta pod,·Óży
" -40
Sto zatem korcy, loco Rltdomsk kosztuje
R~. 360
Doliczmy rl0 tego sper:lUdy f. 20, wynikającej z róznicy wagi korca Pragskiego a Radomskiego , to na 100 korcach uClIyni fuutów 2000 czyli pudów 50. Licząc pud po
k. 80, uczyni
.
.
.
Rs.40.Zostaje Ilam nadto 133 worków. Nieell taki
worek kosztuje tylko po k. 15 jeden, to
uczyni
Rs.19.95
Zyskujemy więc na czysto.
.
Rs.99.9'=;
Dla zysku więc blizko stu rubli wal·to
jechać na Pl'agę!
Dziwimy się, że żydzi bogacą. się. Jakże
nie mają, się bogacić? Korzyetają tylko

z naszego niedołęztwa lub lenietwa, gdyi
nawet nam się nie chce, czytając gazetę,
rzucić okiem na 06tatnią kartę i przeczytać
ceny notowane w pudach na stacyi Praga,
a następnie obliczyć, przy znajomości czterech działań al'ytmetycznych i pomocy ołó
wka, tak znacznej różnicy!
Również nie dobrze jest kupować owies
za pośrednictwem domów handlowych, bo
one ten sam zysk mając, niechętnie sprzedają to ziarno ~a pudl' i. to t{'lko tym
obywatelom, co SI f,) znaNi lOnym zaś na
wagę, funtów 142.

SZKOtY PIOTRKOWSKIE.
XIII.
Komisy ja Edukacyjna.
(Dalszy ciąg-patrz N! 40).
W tymże rozdziale Opl'ÓCZ planu

nauk
przytoczono sporo szczegółowych u wag i
wskazówek dIn. nauczycieli, jak mają. prowadzić wykład powierzonych sobie przedmiotów.
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Rozdział XV l. Szkoli; mające ml/iej ocl
6-cizt profesordw. Komisy ja zaznaczywszy,
że

nie w8zystkie szkoły będą miały sześciu
pl'ofe80rów, mniej od h'zech mieć ich nie
mogą, podaje plan nauk szkół mniejszych,
odpowiadający planowi niższych klas szkól
o u-ciu profesorach.
Rozdział XVII. Examcn i popisy. Przez
pierwsze trzy miesi~ce roku examenu ża
dnego nie będzie. W każdym następnym
miesiącu wszyscy uczniowie examena szczególne, a na początku lipca ex amen z całorocznego postępu odprawiać będą.
Na
examenach naj więcej pytań zada wać będzie
sam nauczyciel, a zwiel'zchnik szkoły i pl'efekt uważać będą. na odpowiedzi i sposób
wykładu. Examenujący zapi3zą. o każdym
uczniu zdaniu jednym z następujących wyrazów: postępku znacznego, mienze.ąo, nad?niemego, malego, ładnego. O postępach
uczniów składają się co pół roku raporta
do kom, edukacyjnej. Przed ogólnym w
w końcu roku examenem, władza szkolna
zbierze rapol·ta sz~zeg6łowe każ <lego nauczyciela i zestawi je z postępkiem na examinie E cacorocznego n:1uk biegu. Po ogólnym catorocznym examenie nastąpi popis
pu,bliczny tych tylko uC7.TIiów, którzy w jakimkolwiek przedmiocie ustawicznie postęp
znaczny okazywali. Uczniowie odznaczający
się, obowiązani na popis przygotować wypracowanie piśmienne, naksztalt dysertacyi, na temat zadany; lecz mog-Q. także odczytać na popisie jedno z wybitniejszych
ćwiczeń w ciągu roku opracowanych.
Rozdział XVnf.
Uczniowie. Wskazują.c
uczącej siQ młcdzieży istotny cd edukacyi ·
i zachęcając ją do szczerego i nie z przymusu, lecz z dobrej chęci, pełnienia wlaści wych obowiązków, ustawa kom. eliuk.
tak reasumuje obowią,zki młodzieży szkolnej: każdy uczeń powinien na. siebie poglądać jako na młodego obywateb, któl'J
się sposobi i do tego dąży, aby się stat
obywatelem dojrzałym, pożytecznym krajowi. Wyliczając formalności towarzysząco
zapisowi młodzieńca do szkoły, ustawa zaleca uczniom: bezwarunkową uległość zwierzchnikom, shomność, pilność, pl'zyzwoitQ na
każdem miejscu zachowanie się, ku star-

szym uszanowanie, ku rówiennikom przyjacielską. do wzajemnych posług i pomocy
gotowość, ku wszystkim ludzkość i dalej
ustawa tłómaczy potrzebę oszczędności, ochędóstwa, wstL'ętu ku miękości, ospalstwu
i niewieściej lękliwości, a także wskazuje
konieczność unikania zazdrości, nienawiści,
- Niech żyją gęsi piotrkowskie!..
Na zakończenie, nie mogę się wstrzymać
od zakomunikowania czytelnikom radości,
jaka mnie ogarnia w tej chwili. Oto, po
głębszym pamyśle, przyszedłem do przekonania, że Sty Antoni z Pl,zed Bernardynów
rzeczywiście nie na progimnazyjum, lecz
na więzienie ustawicznie patrzy. Domyśla
się on, że tam musi być zamknięty ów bezecny
złodziej, który poln'adł poczucie obo~iązków
i ambicyję u członków honorowych piotrkowskiej straży ogniowej, ni(miszczają.cych
dobrowolnie zadeklarowanych opłat na tę
nadzwyczaj pożyteczną i obywatelską instytucyję pożal·ną. Wie on, że to złodziejstwo
przynosi krzywdę ogółowi i sromoci człon
ków okradzionych; więc ś,~iętJ m wzrokiem
swoim chce zmiękczyć grzesznika i skŁonić
go do oddania nieprawnie posiadanych rzeczy. Widzę jednakże, iż szlachetne intencyje patron~\ rzeczy zgubionych nie udają
się: złodziej pie mięknie w zutwuI'działości
swojej, więc Sty Antoni aż poczel'Oiał z boleś;)i. Może się kiedyś rozjaśni jego oblicze,
a może ...
Cześć Świętemu!..
P. K. M.

~
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niegrzecznoscl i niesprawiedliwości. Nie
wrisani w rejestr uczniów ciągle chodzących do klass, przychodzić będą. na niektóre tylko podług upodobania lekl:yje
i zal' ć wno z innymi uczniami obowiązani
El} do przykładnego sprawowania się, sJlokojnośl:i i uSlf.anowania przełożonych. U ezniowie, oprócz wynagrodzenia swoi(:h dyrektorów za naukę, w szkołach nic nie
płucą..
Rozdział

XIX. Uczniowze funduszowi. Z

ofiar dobrowolnych na cele edukacyjne komisyj a utrzymywać będzie pewną liczbę
ubogiej młodzióży szlacheckiej przez cały
bieg nauk szkolnych. Uczniowie tacy znani
pod nazwą. funduszowych, zostawać będą.
pod szczególną. opiek:} zwierzchników szkolnych. 1;V zorowe sprawowanie się i pilność
w szkole, juk również przyrzeczenie, że w
pl'zyszłości postara się
młodzieńca ubogiego w szkołach kosztem swoim utl'zymywać, należą do powinnosci uczniólv fundllszowych, do spełnienia których piśmiennie się zobowią.z\lją.
Rozdział XX. Dyreklm·owie. Pod tą n:;!.zwą znani byli bezpośl'edni, a nieodstępni
nieletniej mtodzieży szkolnej jej dozorcy
domowi. Dyrek~orowie wybierani będą.
pl'zeważnie z młodzieńców, któ::zy szkoły
z pożytkiem ukończyli. Nadet· ważne obo. k d
k
ó
l
'.1
)
d k
WIąZ i yl'e -tor w Ot nośme uO: a e u acyi moralnej, b) instrukcyji, t. j. ćwiczenia W naukach i oświeceniu rozumu i c)
edukacyi fizycznej powierzonej I!obie mlodzi,komisYJ'awyczerpu)'ącookreśla'Tlicznych
§.§-ch niniejsze!!o rozdziału. Dyrektorowie
~.
zostają. w zupełnej zależności od prefekta.
Oni st:mowią. zarazem ogniwo łączące 1'0dzinę ze szkolą.
Rozuział XXI. Czas wolny od nauk. Dwa
l'azy w tydzień, we wtorek i czwartek po
obiedzie, będą rekreacye. Gdy w tygodniu
jakie swięto przypadnie, jeden się dzień
rekreacyi wytl·ąci.
Godziny rekreacyjne
po święcają się na przechauzkę w polu lub
. .
. fi
b
lIt
CWlczema Izyczne,
ez wzg ~(U na s an
pogody. Nadto codziennie wyznacza si ę pewicn CZ:lS na rozrywkę dla dzieci w domu
lub polu. "Vakacyje dwa miesiące trwają
d
')9
. ,
W'mnym
.
o d 28 ] Ipen
o,:, wrzesma.
czasie r:ie wolno nauczycielom i uczniom
Ezkoły opuszczać. Przed ś"iętami Bożego
Narodzenia szkoły w wiO"illją rano zakoń.
2 7 ' d . . '"
P
d
cz~ SIę, a
, gilI m~ ro~po~zną: . rze
1\; Ielkanocą zus od kWIetnej llledzLCh czas
wolny od lekcyj zakończy się z poniedziałkiem świą.tecznym. W te atoli dnie
wolne zabawiani będą uczniowie w domach
co godzina rano i tyleż po obiedzie powtal'zaniem lekCYJ' szkolnych, kształceniem charakteru, rysunkiem etc. według własnego
ich wyboru. Każde~o roku dnia 29 września odbędzie liię akt otwarcia szkół. Przed
.
.
b"
rozpoczęCIem pOpISU, wo ec ca~egu zgrom adzenia akademickiego uczącej się młodzi i
zapl'o8zonych gości odprawi się R1sza śpiewana z wezwnniem Ducha św. Na sali po.
isowe i nauczyciel wymowy mieć be,dzie
P
J
Etosowną. do okoliczności mOlvę, jednego
roku w polskim, drugiego w łacińskim języku. Odczyta się lista uczniów do klas
wyższych przeniesionych z wymienieniem
odznaczających

się, a ka:żdy z czytanych
strony na drugą Pl,zed gosćmi
przechodzić będzie. Nakoniec z przyzwoitą
k
h l
~
b·1 • •
a k r Ót ą poe wa ą. wygłoszone ęuą. ImIona
tych obywateli, którzy Bię w cią.gu prze8złego roku w jakikolwiek Bposób do dobra
edukacyi
przyczynili.
Po ukończonym
l:Ikcie prefekt odprowadzi uczniów do klas

z

jednej

właściwych i nauczycielom ich poruczy.
Rozuziat XXII. traktuje o szkolach pa-

,·uJtjalrtych.

Rozdział

XXIII. Placa. Na

każda, osobe

•
społeczności akademickiej bętJąc~ WYznacza się do kasy domowej 650 złp. na
wspólne potrzeby, płaca ta nazywa się
s tołową, Kaidy członek zgromadzenia po
w

~

J.!owrocie zo szkoły głównej, póki sześciu
lat uczenia z powinności nie odbędzie, bę-
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- Ltulwik Seitz, artysta-malarz, maluje obedzie miał oprócz placy stołowej -ł00 zlot.
cnie wielki obraz al fresco, przedstawiający depntapłacy ręcznej. Gdy zaś zacznie uczyć do- cyję z ~Iatejką na czele, w chwili, kiedy OjCll św.
browolnie weźmie 500 dp. na rok i ta wręcza nSobieskicgo pod Wiedniemu. Obraz, wykopłaca zwana pierwiastkową, służyć będzie nany z polecenia Leona XIII-go, nmieszczony zostanietylko nauczycielom, ale także rektorom, nie na ścianie w nSala dei Candelabri", w muzelllll
prefektom i kaznodziejom. "\V drugim roku watykańskiem.
- Pociecba dla łysych. "Figaron psryzki
dobrowelnego uczenia będzie miał przydane
pociesza łysych w ten sposób. Jakie stworzenia są
do płacy ręcznej zlp. 50, a w następnym rzeczywiście roztropue? Pr:recieź nie owca, której całą
100 itd. aż do lat :.!O. Ta ostatnia nazywa inteligl'ncyję pochłania jej obfite mno; tak samo nie
się płacą. dorobkową· Płaca zaslzdoneqo, tj. ryś, którego ocięzale, gburowate jestestwo spowite
tego, który w początku dobrowolnego ucze- jest gęstemi kudłami; najl'oztropniejszemi pomic:dzy
zwi erhęt:1mi są bez wątpienia gładkie węze i łyse slonia przez lat 20 tę posługę odprawił, bę nie, a także łyse sępy. W innym znowu porzątlku
dzie złp. 1000, prócz wspólnego stołu. rzeczy ziemskich, najwyższe właś nie szczyty gór są
Płaca do urzędu jakiego w zgromadzeniu znpełni e łyse, podczas gdy niższ e góry pokryte są
przywiązana urzędowc? się nazywa. Takowa gęs twiną drzew, IU'zaków i traw. Dowcipniej jeszcze
u s prawied liwił swoją łys inę, zuany karykaturzysta
płaca dla rektora wydziałowego złp. HSOq, francuzki Cham, pO"'iadająe: nWyrosiem tak mocno
prorektorom i prefektom GOO zfr. wynolll. w gó rq, ż e włosy moje dostały zawrotu i pospad ały
Kaleka. nie z własnej winy przed uplywem z g łowy. n
lat 10 pobierać będzie rocznie zlp. 400, po
- Na jeziol'ze Iiollstallcyjeliskiem
zro uiono nader cieka we archeologiczne o(lkryeie. IV
upływie 10 lat 600 zlp.
Rozdział XXIV. Sqd, kary i nagrody. oJwlicy wyspy Meno, gdzie wys chła woda i pozostr.ło
torfowisko, znaleziouo przy kopanin torfll w głęuo
Największe:m jest kom. życzeniem, aby kości ;) metrów, pod lezącemi na krzyż dwo .na drzewszyscy jej zwierzchności podlegli, rządząc wami doskonale zachowaną czaszkę lndzką z (UUsię jak najpi ę kniejszemi sumienia, hont>ru giemi bardzo wązkiemi szczękami.
Kiedaleko od tegoż miej sca pl'l.ecl niedawnym czai słuszności pobudkami , wszelką przyczynę
sem w takiejże głębukości, znaleziono mnóstwo stasądów i kar usuwali. Dla rozbioru zdarzyć rożytnych zabytków z kamienia, miedzi, brązu i
się mogących znaczniejszych wykroczeń, bmsztyllu.
Podług zdania jednego z archcologów szwajcarustanawia się sącZ szkolny, złożony z rektora lub prorektora, prefekta i nauczycieli. skich, przedmioty owe spoczywały w głębokości
ziemi 3000 lat.
"\V przewinieniach potocznych każdy po
'l
I
k
.1'
k d'
- Fabrykanci zapałek w Niemczech, z:\8zczego e cz 'one zgl'omauzema a -o emw- niepokojeni są o brak potrlebuej im osiny. Dotą{l
kiego sądzenia uczniów i ich karania wIa- drzewo to przeważnie sprowadzane było z Rosyi;
dzę mieć będzie. Kary stopniują się W na- obecnie jednak, w skutl,u znacznego podwyższenia
stępujący sposób: napomnienie prywatne, cła od materyj ałów drzewnych, sprowadzanych z za.publiczne wobec swe.)' klasy, wobec klas granicy, zaopatrywanie się w nie na tej droilze, b ,~dzie mocno utrudnione.
innych, takież stanie lub kle.ezenie z trzy- Ilość nlajol'at6w w Królestwie Polskiem
maniem w ręku karty z napisem: niedbal.1J wynosi ogółem 252, w tej liczbie zaś znajduje się
w naukach, kłótliwy, nieposłl/szny itp., plagi 124, majoratów nadauych po r. 18M-tylU. Dochód
i rugowanie ze szkół. Wszelkie nieporozu- roczny wszystkieh majoratów wynosi rs. 411.200,
mienia koleżeńskie naprzód stara się zała- ogólna ich przestrzeń 828.000 morgów, szacunek zas
nominalny około 25-eitl milionów rB. Po raz ostatni
twić tJ'zeclt sędziów z pomiędzy uczniów, a nadano majoraty w r. 1869-m w liczbie 55-ciu.
gdy wpływ sę~lzió IV okaż~. się bezskut~_ Nie,ławllo ieden z warszawskich lekarzy
cznym , naUCZYCIe] moralnoscl w rozezname wezwany zosta·l do Paryża, jak pisze "KUl'. War."
Bprawy wejść winien. Kara cielesna wy- do chorej ~ani **.~. Lekarz. po odbyciu.ldlkudniow~j
znacza sic: za potwarz za znęcanie się kon~lIltacyl ~ b:LI'lt~o pemyslnyl!l skutlnem, o?ok hd ł b ~,
k. d - ' '.
.
'.
cznych podzlękowa~ , otrzymał Jako ho.norarYJul1!- od
na s ~ sZ} m, z~. ra ZIez ~o l az p.lCn1szy pana .,/" czek, na Jeden z warszawskIch banków...
popełllloną, za pIJaństwo, Jllwne meposłu- Przy wyj ściu przekonał się, iż czek wystawionym
szeństwo zwierzchności, za rozpustę bez j ~st in blanco, a dopatrują~ w tern pomyłkę, z\\-rócił
zgorszenia drugich. Zapobiegaj ac łatwości SIę. do pana *:" ~ zapytal\lem, na co otrzymał pota- .
b"
h
k
'-'ł' k
kUjącą odpOWiedz...
rug~" ama ~ ~Vl.monyc
ze s,z ?, om. ita_ A gdybym wpisał milijon? - zagadną} dzinOWI, aby Cl~:.:kIe, a szczegolme powtarza- wiony eskulap.
jące się wykroczenia, były należycie roz- . Zdrowie m.ojE'j, żony wix.cej warte jak milijon!..poznano na są.dzie szkolnym a nastp.pnie brzmiała odpowled~ pan~ ."~'*'
..
b d
'.1
d
'..' l b
Lekarz okazał SI(~ mniej \1Iteresowanyl1l l po WYJz a a.ne l uecy owane 'przez WIzytator a. u Bciu z gabinetu pana domu wypisał na czeku surektora szkoły głównej. Gdy kto raz po- mę 1'S. 5,000.
padnie exkluzyi, temsamem nigdzie już
_ Chal.'~lkterystyka nos6w. Dawniej mópod żadnym pozorem nie będzie orzy- wiono: "powiedz mi z kim przestajesz, a powiem ci
jęty dJ szkół publicznych.
' k i m jesteś"; dziś moinaby rzec: nPokaż mi twój nos,
(u. c. n,).
~ okr;ślę twój chara:lrteru., Noso9~af'.ja • we Francyi
Istotnte zaczyna zaJmowac powazne mIejsce w nauee. (1) Odtąd po nosach sądzić będą Judzi w tym
ROZMAITOŚCI.
kraju. I tak, nos, Jak dowodzą adepci, powinien być
jak największy. Długi nos jest oznaką zasługi, ge~
nijuszu. Cezar, Napol~on, mieli wielkie nosy, a je- "'\' "Peteri!lb. ",\'ie(I.U na mie~scn nac2.el- żeli słonie są sławne ze swej inteligencyi, to dlanrm pomieszczone zostało następujące comuniątle:
tego, że posiadają nosy nie dające się z żadnemi
"w ostatnich czasach, w gnberuijach zostających pod innemi porównać. Prosty nos oznacza. umyst prawy,
zarządem jenerał-gnbernatera kijowskiego, często s:ę spryt, rozsądek i energiję; nos na podobieilstwo 01'zdarzały przywłaszczenia eamowolne cudzytJ1t grnn· lego dzioba, skłonność do awantur; nos szeroki z
tów przez włościan. Otwarte napaści na lasy i pola otwartemi nozdrzami, jest wskazówką wielkiej zmysąsiednich właścicieli, rozwinęły się do t.1kiego sto- słowościj nos przecięty okazuje dobroduszność; nos
pnia zuchwałości, iż trzeba było nieraz używać 8iły zgięty i mięsisty jest wskazówką okrucieństwa i
zbrojnej dla skareenia t.'Lkowych. Te nieporządk! i chęci panowania nad innymi. Katarzyna de Medicis
pogwałcenia własności prywatnej, oprócz energicznych i Elżbieta angielska., miały nosy za.krzywione w łuk
rozporządzeb administracyjnych, wywołały, na prll~<l- i grube; nos ściśnięty i cienki oznacza, umysł ~wiestawienie naczelnika kraju, okólnik p. ministra Spl'.t- tniejszy, lecz przy tern wiele próżności, mniej siły i
wiedliwości, polecający sędzi9m pokoju natychmia- usposobienie ironiezne. Jest to nos ma.rzyciela, postowe i o ile moznośei n:1. m:ejsell wypadków, za- ety i krytyka. Jeżeli linija nosa jest zll.padajIJ:eą się,
dośóuczynienie ska.rgom, podawanym przez obywatel! powiedzmy odralu, j~żeli nos jest zadarty, oznacza
ziemskich na gwałty włościan ski e, gdyż z doświad- to słaby umysł, czasami gburowatość, ogólne oiyezenia wiadomo, że gwałciciele własności prywatnej, wil.'nie, ilłrtownisiostwo, swawlllność. Według pana
wszelką zwłokę przyjmują za pomyślną (Ua swoich Bue, blady nos oznacza egoizm, sawiść, suchość
roszczeń wskazówkę. Zawsze byliś my tego zdania, iż serce.; człowiel; żywy, łatwo unoszący się, krwisty,
powolność w prześladowaniu pogwałceń własnosci ma nos mocno czerwony, lecz kolOI'II jednostajnego;
ziemskiej prywatnej, masy ciemne pojmują jako za- n pijaka czerwoność ta silni~jsz~ jest w niższ~j czę'
chętę i przyznanie nienrzQllowe przez właMę sądo- sei. Sapanie nusem bez przerwy podczas mówienia,
wniczą osbwionego nwieczystegon prawa włościan jest wskll.zÓwką charakteru szyderczego i złośliwego;
do pOSiadania wszystkich grnntów w granicach pai:- kiedy ujrzysz kogo sapiącym w rozmowip., nie sądź
stwa rosyjskiego. DawnI) już pora, aby przyprowa- że to katar, lecz że on drwi z ciebie. Jest jeszcze
dzono nareszcie do opamiętania ciemne masy i fakt y- mnóe:two innych wSI;azówek, których nie chcemy
cznie okazano poszanowanie i nienaruszalność wła- wyj awiać.
sności prywatnej, uznanej przez prawo. Wliród EheJak się puwiedziało wyżej, jest to cała naralnych okrzyków i "lIarodl1iczeskteąo" pobła żania, uka - i to nauka bardzo niedvskretna, tembarstraciliśmy z uwagi jedną z główniejszych przyczyn dziej, że jeżeli przed dyskrecyj .! ~hiromanty można
ruiny własności więksZE\j i upadkn gospodarstwa rol- się obronie wlożeniem rękawiczek, trudno nos w lunego. Niepodobna prze cież czekać, aż znikną wszel.. teraJe nosie. Ah! - a moie fałszywe nosy wynalekie początki uprawy racyjonalnej, a na zwaliskach zione zostały dla ukrycia charaktc:'u?!
n
porządku i nanki zapanuje swawola i ciemnota.
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Przezorność.
Głowa, Ilszy i nosy-w górze u szlachcica,
Jest już żyto w stodole, jęczmień i pszenica;
'frzeua więc łzy obetrzeć i żale porzucić,
Nasmarować mlocarnię i co żyw'o młócićI sprzedać - by rachunki źle znów nie wypadły,
Myszy się uie zleciały i ziarna nie zjadły.

od Ex·Bociana.
Z I)od lirakowa.
I
Aby si('llmio-palkowa jaśniała korona,
Był bał bardzo wspaniały II pana baronaA zatem bracia Laty i siostry Latowe,
Spr:1wiJi Huknie nowe, toalety nowe,
I jak gOdność szlachecka, jak nam zwyczaj każr,
Byly nowe libcryjc, nowc ekwipaże.
Feta bQdzie pamiQtn:t wszystkim, cale życie,
Choć wiQcej doknczyła uizli gradobicie,
Ho gotowe do siewu pszenice i ż~' ta,
~ 'a fioki, czupiradła wziął Izraelita.
II
Ażeby nie popełnił Pan Piotr mClzaliansu,
ZaczQtego z dziewczyną nie skończył romansuj
Bo jej tam brakowało paru pałek w herbie,
Jemu zaś brakowało paru klepek we łbie.
'Wi~c pogardził ]Joczciwą i zacną dziewczyną,
A los sobie u sta lił, żeniąc się z hrabiną ,
Która mil-jak dunoszą-dobrze w skórę łupi.
Xiecliże cierpi nieborak-kiedy taki głupi.

dług ksi.~ieczki wydanej w Genewie przez R. B.9). ~arYJana Gaw&lewiez&-O~tatnie dni Pompei, poWlllSĆ E. Bulwera, przerobiona dla Ili.vtku młodzieży,
przez R. B,-10) Zofii Urbanowskiej-Gucio zaczarowany, powiflść dla młodszych dzieci, przez R. n.VI) nMiscelanea. n

Licytacyje

Faciell(la.
kamienica i wioska llieczysta J.dzic jerluo za drugie, - rzecz więc oczywi~ta,
Ze tak wlaściciel domu, jak pracowJlik w roli,
Tak samo po facicndzie jak i przed nią goli.
Jeżeli

- Niwy zeszyt23~ wyszedł z druku i zawiera:
I) rNasze stosunki roluicze. Położ e ni e gospodarstwa wiejskiego w Króleotwie Polskie m i w gubprnijach zachodnich Ce~arstwa - Zbiory rolnicze 1883
roku," skreślił Witold Załt;ski.- II) nHelll'yk Heine,
Portret literacki," przez 'l'. J. ChoiJlskiego. (ciąg
dalszy).-lII) nO chorobach zaraźliwych w ogólności
a o cholerze w ezczególnośei słów kilka,» przez prof.
B1umensŁocka. - IV ) »Sprawy bieżące, VII, n napisał
Chorąży. - V) "Ruch naukowo-literacki. 7) Stefanii
Jurkowskiej-\V kraju słońca . Obrazek z życia artysty, przez R. B. 8) Prof. d' Espine - Wskazówki
pielęgnowania dzieci w pierwszym rol;u życia, po-

W obrębie

gubernii.

- W dniu 1 (13) paźdz. w kancel. ldmictwa Olsztyn, na sprzedaż in plus drzewa powalonego przez
burzę w 6-ciu obrębach, od sumy 2531's. 9 kop.
- Tegoż dnia w kancelaryi leśnictwa Olkusz, na.
sprzedaż drzewa (wywrotow) 1) w obrębie Trzebyczka od silmy 41's. 26 kop. i w obrębie Tueznobaba,
od sumy 1391's. 68 kop.
- 10 ("t2l grud. w kancel. hipoteez. m. Łnd7.i, na.
sprzedaż nieruchomości w m. Łodzi pod .MI 8i3 cd
4500 1'8.
- l? (27) paźdz. w magistracie m. Łodzi, na 1'0paraCYJą starych i budowę nowych asfaltowych trotuarów przed niernchomościami miejskiemi w m. Ło
dzi, or! sumy 3553 rs. 20 kop.
- 11 (23) grud. w l;ancel. hypotecznej IJ). Łnd7.i,
na sprzedaż nieruchomoci w m. Łodzi pod N; 559-30
przy ulicy Głównej, od sumy 16500 rs.
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na nadchodzący sezon zimowy zaopatrzony został w znaczny wybór:
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Bobrów Kamcz:lckich i AmerykailskiclJ, Baranów bialych Chi11skich i Kaukazkich, Baranów
Homanowskich, H:u'auliów BucharsldclI, Dublonów, Elek damskich i Amerykailskich, GroJ.łol!!tai, .Jouat,ów, n .rólików FrancuzkiclI, Lisów czal'l1yclI, srebrnych, Iirz)' zaków (czarl1IJ-burych), nielJieskich, białych, czerwonych, (Wirgiilskicb) i żółtych, I'Ul'iiÓW Amcrykail~kich i Syilirski Ch, ~ietłźwicdzi i Nie(lźwia(lków, 01)OS8Uln popielatych i brązowych, I'iżnlowców,
Popielic, Rysiów, Soboli Sybirskich i Amerykauskich, Slnlnksów, SZO})ÓW, Szcnszylli,
oraz Tumaków kamiennych i borolyych, ". skórkach jakoteż i w błamach.
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Doluu\lłów,

" 'ybór gotowych futer damskich w uajnowRzych fasonach, jakoto:
Polonez, RQtóud, U.nftallików i Salop. Damskie futrzane Garnitury, to jest: ~Iufki, Iiołniel'ze oraz
Boa, Obłożenia FutrzaJłe na łokcie.
Gotowe fnil'n męzkie, (1znpki oraz Iiołnierze z Bnbró,,- Kamczackich.
,\Yiclki wyhór lisblrek do gospodarstwa i polowania, oryginalnych angielskich oraz
Iiozuszków z Baranó,v Romanowskich i z Dublonów.
futrzane, " ' orld do nóg
i
mytiliwskic, Puch
ech'edollowy (gagacty) na funty, Puszek ŁabQdzi na łok cie i skórki.

DywaJłiki

'"

8

(podróżue), nęknwice ~Iufki

Zwracamy uwag~ kupuji!cych na nizką cen~ BŁAMÓW POPIELIC od Rs. :1.5.
(

',
ł

Zamówienia pl'zyjmnj:\

się i

~

listownie.

Cen'!} 'I.t'lll'iul'}wwane stale.

~oooo~~
ann t k
ouu SI U SZCIonow
W domu Dok. Wygrzywalskiego do
odnaj<:eia n,a I-~zel~l ]li~trze 3 ]lokoje
z przedpokoJem pOjedynczo lub razem,
w każdym czasie. Tamże dosprzedania:
meble, pOŚCiel i gard ero oa męzka.
(3-1)
----------~-=-.....:..---

p
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SKŁ~O WĘGLI

Włodzimierza SapińskieQu
przy rogu Aleksandryjskiej alei.
Sllrzedaje węgle w dobrym gatunku z dostawą do dl'walni po cenie: Korzec grubego l'Iagi 2,t0 rlt.
kop S:'>, -(roz 5 yła. się w k()sza~h
1/2korcowych w:lgi 13u rll.) Na miarę w skrzyniach zamkniętych przez
mag·istrat warszawski opieczęto
wanych) po 5, 10 i 20 korcy, po
83 kop. Na całe wagony z dostawą przed drwalnię, po cenacb odpowiednich do cen k8pa!lllanych.
W ęgiel kowalski kor7.e~ ]10 k.71).
Koks najlel's7.y 7,ltgraniczny pud 25
k. (fra nko sk ład ) . Orzew ny węgiel
kllrz,'nl' kOl'zec 1'1';. 1. "~ ~k/adzie
sprzcdnje siQ każdą, i/ość. Zwózki
węgla obcego dopełnia IN 1'8.5 za.
ful' m:lnkę od wagonu.
Za1l1ó~ienia wszelkie należy robić w składzie z góry opłacając.
(13-13)

DO

WYNAJĘCIA

Iial'ety, Powozy, Dryki na.
resorach i l{ollie.
Zamawiać można w składzie węgla
"'łod. Saphiskiego,
na rogu
alei Aleksandryjskiej, oraz w mieszkaniu
i stajniach tegoż, w domu W -go Golembowskiego, ulica Kaliska wprost Poczty.
Karety i powozy na wesela, chrzty, pogrzeby. Na spacel'y-wynajmuj~ się na.
godziny. Na. b:tlach publicznych na kur-

u.

03-1~

Do nabycia

lJ

r

Aptecznego J. Zal·skiego.

IIIHrm,m&

gPENKALA, BOBER, KOWALSKI g
l'.J

Składu

I

Grusz i .Jabłoni w wyborowych
gatunkach, 7,datnych do wysadzenia,
jest do sprzed~nia w dobrach Zielencinie - stacyja pocztowa SzczerOSOBA
ców stacyja kolei R:ulolllSk.
która przez lat kilkanaście pl·acowal:1.
'
(8-6)
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;.;:;.....;;;;._

w Paszkowicach, wiorsta od miastli. Żal'llowa na szosie Kielecko-Petro. • ..
"
ko" skleJ. StacYJ;1 poczto,wa r~rad~z, .
Drzewl~a o,"ocow,: IV k.or~1I1e,1
b~r.d~o ~IQk~ych gatl1nka~h, Ja~ ~o•
"n~ez ~lłkase~ kaszt.lnó" SIC..
dmlOletmeh, .Jcslony placząc!), era- Wpl'O~ t kosClola pl'awoslawnego, został
tegnsy różowe, szczepione, Głóg zaop~trzony w kal)elusze filcowe i
biały d,,,uletui na ży"·o-płoty i Agrest aksamitne, podług najswieższych modeli,
piQkm_..
r3-1 )
tak !roto we, J'ak i do ubrania. Również
~
poleca i lladallLołdJ'Y rozmaite i wszelkie Ilrobiazgi. Otrzymawszy filijQ Judlinowską l)rz:rjmllje do farby,
(lo I)ralll' a i chelllicznel!'o oc.. ,,niedl1ży, (lo sprzedania, w dobrym
~..
stanie, za rs. 40, w mieszkaniu Kapitlł- szczenia ulJl'alli~ damskie i (~~~)ie.
na KastaIskiego, ul. Moskiewska dom
Rytterbanda naprzeciw szpitala. (3-2)

K JacewskieJ'

'" zawodzie nauczycielskim, życzy 50Biuro ogłoszeli
Lie przyjąć obowiązek ksztalcenia pa, l
l b t ' . k Danie de dla waz)stkich dzienników kraJ'owych
Ulene "
u C ez J~l~ • '" •
i zagranicznych.
OWI)· .. Ill",.
Wiadomość IV domu ]J. Hiibner, przy
ulicy Odeskiej, NI'. 510.
(7-1)
w Warszawie ulica Senatorska Nr. 18
Do młyna parowego w NiechSprzedaż hurtowa i detaliczmt mąki
cicach, stacya Gorzkowice, po- ruskiej
KRUPCZATKA"
"
trzebny jest
zuauej z piękności, suchości, wr<1:1jno~ci
i taniości, w różnych gatullkach . Plac
Ł
•
IEkaterYilSki, dom Bal'tenbacha, dla. koni, bydła i owiec, zupełnie nie- ...... Du dzisiejszego numcOl:!oby posiadaj:}ce dobre świa·, przy jatkach.
.
używany, do SI)rzedauin..
Witt- .,...- l'U dołącza się arkusz
12 powieści p. t. HP1·::epaśćn.
dect'Va mogą. się zgłosić. (3-1)
(10-9)
Maurycy Wlener. domość w Redakcyi.
(6-6)

Raj chman i Frendler
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Dobrzańsld.

W drukarni E.
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w Petrokowie.
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jacielskie, prowadzące ich uo wspólnego celu w tej
ciemnej nocy zimowej. Wszystko to zajęło głęboko
umysł Wendala, myśli jego zwrócone na ten przedmiot, ginęły w nieskończoności, a oczy nie przestawały ścigać Obenreizera chodzącego po pokoju; rzeka
tymczasem płynęła i płynęła, powtarzając: swój psalm
żałobny: "Okradnę !lO, a potem zabiję",
Tajemnica Wildinga była bezpieczną na ustach
Wendalaj przypominał sobie jednak, że właśnie cię
żar tej tajemnicy był powodem śmierci nieszczęśli
wego młodzieńca i że pod nim on sam się uginał.
Czy jednak był on IŻl~szym i mniej bolesnym w
chwili, gdy miał nadzieję odnaleźć w Obenreizerze
prawdziwego Waltera Wildinga? O nie! chociaż skutkiem walk we'Nnętrznych stłumił nieufność do tego
człowieka, nie mógł jednak pragnąć, by zajął miejsce
zmarłego przyjaciela, szczerego, otwartego, zacnego
towarzysza... Zresztą, czyż mógł on pl·agnąć, aby
Obenreizer został bogatym? O niel bez majątku nawet ma on wielki wpływ na Małgorzatę, a czy bę
dąc niczem dla młodej dziewczyny, nie chciałby się
utrzymać i tak przy tytule jej opiekuna? Nie-nie.
Czy jednak wstręt osobisty powinien go wBtrzymywać od dopełnienia woli zmarłego?
I natychmiast, jak gdyby pragnął dowieść, ie
odrzuca myśli, które za złe uważa, zwrócił łagodniej
szy wzrok na tego człowieka, ani przypuBzczając,
iż myśli jego nie w tajemnicy swego Ul"odzenia są.
zagłębione, lecz knują spisek w celu pozbawienia
go iycia.
Droga z Bazylei do Neuszatelu nie była tak
złą. jak opowiadano, ostatnie mrozy popl'awiły ją znacznie. Prze 1V0dnicy, przybywszy z końmi i mułami,
obiecywali, że trudności przy pomocy bata i cierpliwości pokonać się dadzą. Wendel zawarł z nimi umowę i następnego dnia o świcie powóz miał zabrać
podróżnych.
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Brakuje nam kilka kwitów depozytowych, a nie możemy przewidzieć, jakie z teO'o straty wyniknąć dla.
nas mogą, jeżeli złodzieja nie "'pochwycimy.
Sługa

Za DefreBniera & Comp.
Rolland."
Kogoż

oni mieli w podejrzeniu?
Wendal napróźno pragnął odgadnąć. Lecz kogoż posłać do Neuezatelu, W Rynku Kulawych nie
trudno było znaleźć człowieka uczciwego i odważnego. Ale przyzwyczajonego do podróży, mówią.ceg()
po francuzku, któryby uniknął znajomości w drodze,
Wen dal nie miał żadnego takiego przed sobą, chyba
tylko et.lmego siebie.
Jakaż to ofiara, opuścić dom, Małgorzatę; ale
tu chodziło o stratę 500 funtów, o szybkie porozumienie się z domem Defresniera; Wendal więc, mimo
żalu, postanowił bez straty czasu udać eię w podróż.
Gdy chował do żelaznej szafy list odebrany, przyszedł
mu na myśl Obenreizer, czyby za jego pomocą. nio
mógł odkryć złodzieja.
Zaledwie myśl ta przesunęła się po jego gło
wic, drzwi się otworzyły i Obeareizer wszedł do

pokoju.
- Powiedziano mi na Sako Square, że się spodziewali Pana wczoraj wieczorem - rzekł Wendal,
podając mu r~kę. Jakże zdrowie, interesa dobrze
poszły?

Serdecznie dziękuję - odpowiedział Szwajzdrów jestem zupełnie, interesa cudownie mi
poszły. A panu? czy są wiadomości ze Szwajcaryi?
- List szczególniejszy - zawołał Wendal. Sprawa inny wzięła obrót i polecają mi najściślejszą.
-

car -

tajemnicę·

-

Nie wyłączając nikogo? - zapytał Obenreizer ~
:'2

Przepaść.
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I powtarzając "nikogo'\ zamyślony stanął w
oknie na drugim końcu pokoju; przez chwilę patrzat
na ulicę, a potem nagle zwrócił się do Wendala.
- Stracili pamięć - rzekł-kiedy nawet mnie
nie wyłą.czyli.
- Rolland do mnie pil:!al- odpowiedział Wendal, - ale i ja sądzę, że Btracili chyba pamięć. Zapomniałem zupełnie, że jesteś tak dobrze im znany.
Ale związany jestem zakazem; chociaż wierzyć nie
mogg, aby on do pana się stosował.
Oczy Obenreizera, pokryte mgłą., zatrzymały się
na 'V cndalu.
- To więcej niż przykre - rzekł. - Przyszedłem
właściwie
w zamiarze ofiarowania pnnu
mych usług, jako pośl'ednik, lub posłaniec. Bo czy
dasz pan wiarę, odebrałem właśnie listy, powołujące
mnie do Szwajoaryi. ~fógłbym odwieźć dotyczące papiery Defl'esnierowi.
- JesteR pan właśnie człowiekiem, jakiego mi
potrzeba. Przed chwilą szukałem w myśli kogoś,
ktoby mó~ł mnie zastąpić w tej podróży i nie znala~łszy nikogo, umyśliłem sam udać się w drogę •..
Ale pozwól pan, raz jeszcze list ten przeczytnć
muszę·

Otworzył żelazną szafeczkę, aby wyj~ć li~t.
Obem'eizer rzucił szybkie wokoło siebie spojrzeme,
jakby chcąc się upewnić, czy są sami; postąpił parę
kroków naprzód, i zda WilI się mierzyć wejrzeniem
Wendala, Był on jednak wyżezym i mógł być silniejszym. Obenreizer cofnął się i zbliżył do Jcominka.
Przez ten czas Wendalodczytywał list po raz
trzeci; rada w nim zawar'ta nakazywała młodemu
kupcowi zdwojenie ostrożności.
Z jednej strony Bzło o znaczną 8umę pienię
dzy, z drugiej o wyjaśnienie straszliwego podejrzenia. Wendal zrozumiał, że gdyby postępował podług

pokryte jest tajemnicą; byłem dzieckiem, małym chłop
cem,
a moi bracia, siostry, byli prawie stal·emi. Mortę
•
o
IVlęC przypuszczać ..•
- Czy wątpiteś kiedy?
- Mówiłem ci już, że wątpiłem zawsze o ojcu
moim i matce - odpowiedział Szwajoar. Lecz
mniejsza o to, żyję przecież i żyć będę, choćbym i
nie pochodził z dobrej familii.
- Ależ, czy rzeczywiście tylko jesteś Szwajcurem,-zawołał Wendal, nie spuszczając go z oczu.
- Nie wiem - odpowiedział Obenreizer, zatrzymując się nagle.
I przez ramiQ rzuc:ljąc szczególnym wzrokiem
na swego towarzysza, Zllp ytał:
- A gdyby ciebie zapytano, czy jesteś Anglikiem? co byś odpowiedział?
- To, co mówiono mi w dzieciństwie.
- Ol IV takim razie ",iesz o sobie tyle co
i ja, bo i ja wiem tylko tyle, że się nazywam Obenreizerem. Wszak i ty wiesz tyle o swojem nazwisku,
- Nie jesteś więc zadowolonym z tego co
wiesz i nie wystarcza ci to?
- Musi mi wystarczyć i muszę być zadowolonym. Kiedy się mówi: "muszę", mówi się wszystko, bo na ll'lszej ziemi, mate to słowo silniejsze jest
od wszelkich dowodzeń.
- U rodziłeś się w tym samym roku co biedny
Wilding,-rzekł Wendal, spoglądając na niego zamyślony. Tymczasem Obem'eizer rozpoczął na nowo
swój spacer po pokoju.
- Tak, byliśmy'.. równym wieku.
Czyżby Obem'eizer był tym, którego Wiltling
tak gorliwie poszukiwał! Czyż nie przyszedł ten list 7.e
Szwajcaryi, polecający go domowi Wilding w ch wili
właśnie, kiedy pani Goldstl'uw odkrywaŁa bolesną tajemnicęl Czyż nie dziwny zbieg okoliczności, potączył 0Obenreizera z Wendalem? A wzratltające stosunki prz y-

