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w Pe!rokowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie. w Częstachowie »Nowa księgarnia"-prócz tego.
w Częstochowie W. Zielitiski
w Łasku
W. Grass.
IV Hędzinie
" Janiszewski Stan.
w Łodzi
» Janiszewski Leopold
n Kn;emieniewski Jul. w Radomsku
n Ruszkowski Erazm,
w Brzezinach
w Dąbrowie
» Tomaszewski J.
w Ra.wie
" Szewłodziński.

kowf'kiej wyłącznie agentura "R:ljchman i ~'rellllIcr" w \Varszawie.
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Ni e dz i e' ę w r a z z o d ct l i e \ 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 w y m.
dOffiości zasad moralnych, nie zaprowadzamy środków takich, jakie jedynie posiadać

PIOTR vVSIOLKOWSKI

Elizy Orzeszko ",ej

PAMIĘTNIK WACŁAWY

\(orrektor fortepianów

wszelkie rCllaracyjc i strojen ie fortepianów. tak w
nr.
mieście jak i lIa lJrowincyi, przyjmuje na 1a~lówienie
wyszła z druku llakJadcm S. Lewcnthllla, jako tom i wrkou)'wa z całą sumiennością. Ulica "Słowiań9-ty taniego zbiorowego wydania dzieł tej sławnej ska" dom W-ej Głowackiej.
(3-1)
autorki i jest do nabycia wc wszystkich ksir:garniach.
Nakładem Redakcyi .Przeglądu rrygodniowl'go"
(2-1)
cz~.ść

CENY

opuściła prasę

PRZYSTĘPNE.

Niedola Nibelungów
w

przC1kładzie

Pro f. Ludomiła GerlllHllH.
Cena kop. 72,-z przesyłką kop. 90. Dzieło tQ stanowi tomy 65-70 taniego Wydawnictwa. (2-2)
Przy uliey "Petersburskiej"

DWA POKOJE

frontowe na drugiem piętrze do odnajl'eia w każdym
czasie. Wiadolllość w Redakcyi.
<
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TOWAR WYBOROWY.

RS. 1200

potrzebne jest zaraz na pierwszy l11lmrr hypoteki,
nie obeiążonej żaducmi zgoła długami. Wiadomość
błiższa w Redakcyi "Tygoduia".
(3-2)
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]loleca Na1'tę .ł.mel·;rkHli-·
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Przysięgły
"Petrokowie", przy ulicr:"Pedoma W-go Karliilskiego. (3-3)

Adwokat
otworzył 1,a]jceJaryj~ w
ter~bnrgskiej", IV

SPRZED,l..fE SIĘ
wł61~
jest do WYl)USZczeuia w dzierżaw~. DY8tryhucyjfl CygaI' i TytUIdu egzystująca od 10 lat
Wiadomoś':; bliższa u Teofila Ciświckiego - adwo- w domu "'Y-go Strzeleckiego ,,"Petrokowie", z po·
wodu Lmiany interesów familijnych.
(3-2)
kata przysięgłego w Lublinie.
(4-2)
rozległości

legły,

1

Pranumera!~ przyjmują

w domu W -go MicheIsona
' R d k'
b' d
o b ok M aglstratu. g oszema przymulI!:
e a -cYJa, o Je wie
księgarnie w Petrokowie, oraz po zagranicami gubemi petro-

O ł'

.

Ogłoszenia.
razowe po kop. 7 za wiers:t
petitu lub za jego miejsce.
za. 2-6 razow!l po kop. 4 za
wiersz.
za. 7-10 razowe po kop. 3 za
wiersz.
Cena ogłoszeń na pierwszej slro·
nicy podwójna.
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
Cena ogłoszeń zagranicznych po
10 kop. od wiersz(\,.
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Cena pOJe< ynczego numeru

Biuro Redakcyi i ekspedycyj a

Nr. 45.

(9 Listopada) 1884 r.

Oryginalne amerykańskie MASZYNY DO SZYCIA
S I NGERA nabyć można w KSIĘGARNI F. JĘDRZEJEWICZA W "Petrokowie" na wypłaty PO RS. 1 TY-

by mogły niewątpliwą. siłę ukrócenia złego

i zmniejszenia zwiększającej się wciąż liczby
przestępstw.-Biorąn tylko codzienne fakt:!.
za poddtawę do wniosków, sądzimy, że owa
ustawiczna progrellyja ku złemu zamiast ku
dobremu, jest zupełnie dostlltell~nym dowodem tak niedokładnej teoryi, jak i wadliwego ustroju w postępowaniu kamem.
Podobne uwagi po raz setny przyszły mi
na myśl, kiedym przeczytał biegłem piól'elll
skreśloną. "kronikę sądową,l1 IV ~~ 2i:8 "Wieku," mianowicie, o skazi1.niu n:L cate życie
występnej, lecz ciemnej, ubogiej, niespełnl.
18-ktniej dziewczyny. - W całym szeregu
skomplikowanych teoretycznych przypuszczeń, obserwac,yj lekarskich, lub motywów sądowych, starających się określić
przyczyny i charakter zbrodni, po wyczerpani u których znalezion o dzie w czyn ę Zllpełnie zdrową na ciele i umyśle - ani jednem słowem nie potrącllllo o kwestyję, czy
czasem nie chora byh dusza owej nntoletniej denatki, jedynie skutkiem zupetn ego
niedostatku wychowania moralnego, z powodu ciemnoty, bl'aku dobrych przyktadów
i nie nauczenia jej w dzieciństwie choćby
tylkl) dziesięciu Pl'aw mojżeszowych, Czy
wieuziała ona, czy słyszała kiedy o tem,
że zabić lub ukraść jest występkiem? ..
Nie wiemy więc, czy dochodzono, w jakich warnnkach rozwijał się umyilł maloletnieO'o dziewczęcia, czy rodzice lub ich za.stępcy sami byli ulIzciwi, czy nauczyli je
pacierza i czy wpajali w nie usady moralne, nie na powierzchownych tylko praktykach, nie n:l bigoteryi i antyfonach oparte,
lecz na czynach, na prawidłach uczciwego
życia i mężnej wytrwałości w cię:i:kich próbach z losem (*). Sądzimy, że gdyby uprzednie dociekania i obs'3rwacyje zwrócono w tym kierunku, niechybnie znalezionoby owe nieodgadnione Źl'Ó(UO "oulę(hl" nieszczęśliwej dziewczyny, a może i wyrok

byłby
łaskawszym.
Jako:i: wiJocznem

to jest z samego sprawozdnnia, z którego pozwólmy sobie przytoczyć kilka następnych wierszy:
(10-10)
n~taniilława Agda, niemowlfjcicm była w:::.iC~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!lI!l!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!I!!!!!!!lI!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!~~'" ta z wal'szawskiego dOmlt 1'lodrzuik6w przez
.!"
_WE
pewnego włościanina, w k[orego chacie wyw chwilowej gwałt?~no.3ci. te~n'peramentu, chowywata się jakby wtasne jeO'I) dziecię do
lub w rozp~cz.f' zemSCIe, lIhClW?SCl, gdy.o?ok lat 113.- Wtedy to opiekun Agdy ożenił Aię
tego,. pra~Je me zdarza .nam Się c.zytac sle-l' po raz wtóry, i dziewczyna ;:;mns::;012a S::;IIdze,~Ht pr~Y('zyn z~rodlll .tal?, g.dzle ona ma kaó ;:;al'obklt po za domem, pracowała przez
Z prawdziwem zdziwieniem pl'zychodzi swo.l.~vł~g~!\vy za\!Jązek l sICdhs~o,.a !dóre półtora rvku w fabryce żYl'al'dolVgkiej, a
nam nieraz odczytywać sprawozdania z to. sIC?I?ilko, zd,amem naszem, me Jesu b~- potem (w styczniu r. b.) wstą.piła do służby
przestępstw kryminalnych, tak dziś Ilie~tety naJmnt~J n~. kr~ncu odle~łych pl'zypuilzczen, folwarcznej w Auamowie. Tutaj, stnsC)wnie
.
do polecenia dziedzica, 1'o::;lcazallo fc; spr(Jrozpowszechnionych-a ze zdumieniem dla- ale stOI ~uz pl ze~ natm. ,
I
zadajemy
80hlC pytanie: mlUtażby pl'o3ta wacZ::;zó na miejsce swoją pościel; w Pl,zeciwtego, że pobudki do owych przestępstw,
hrnanej?
nym zaś razie zagrożono utratą miejsca. Agdokonywanych najczęściej pl'zez nujzdl'OW- dl'oga być trudniejszą.
Przy
113więceniu
powyższej
metody,
nada nie 8podziewał~ się do~tać po?cieli z UI)szych fizycznie ludzi, teoretycy stal·aj:!. się
odnaleźć już to w odlegtych przypuilzcze- turalnem się zdaje, że w tłumie hiputez mu pr,zybranego (~J~a, gUZIe podowczas rz[!,
niach psychiatrycznej natul'y. jak zbocze- nie moiemy odszukać stanowczego rozwią- dy objęła całkowlclO dl'uga Jego żona; PI)niach umysłowych, w obłędzie, wadliwym zania zagadki, - powtóre, że nie szukają.c
(") Plutarch powiada: "nierównitl łatwi(lj zbudowae
ustl'oju syst.ematu nerwowego i mózO'u (co przyczyn występku we wlaściwell1, przJro- miasto w powietrzu, niileli utrzylllcLu pr7.y życiu SP\)'
tylko wyjątkowo zdarzyć się może), ju:i: ' to dzoncm ich źródle, mianowicie, w nieświa- ł~czeństwo bez religii."
lPrzyp. aulo)

GODNIOWO.
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stanowiła zatem ukmść pierzynę i podus:l!kę. n
Jakoż udusiła Rtawiającą jej opór służą.cą,
zabrała pościel i chatę podpaliła.
Czy może być coś bardziej naturalnego.

jak cały przebieg postępowania owego iuą
cego tylko za ~ł'łosem rozpaczy i nędzy, na
pół dzikiego dziewczęcia, kt()re nigdy nie
zaznawszy ciepła macierzyńskiej piersi, ani
pieszczot i uśmiechu ojca, już w 16 wiośnie
życia l'zuconem zostało w świat bez poży
czanego nawet schronienia, bez środków i
opieki, nawet bez naj prostszego posłania,
na los włuf:1nego tylko instynktu!.. Może to
dziewczę używane tylko do usług i pracy
pod biedną. kmiecą. stt'zechą, nie słyszało
nigdy O tem, że człowiekowi, któremu ludzie odmówili chleba, przytuł!m, i litości,
dano na urogę życia prawo moralne: "w pocie czoła twojego pracować będziesz, a nie
zabijaj, nie kradnij, kochaj bliźniego jak
siebie samego."
Otóż zapytujemy, czy w owej nieświa
domości ubogiej, samopas puszczonej w
świat sieroty, nie znajdujemy jasnej przyczyny jej bezwiednych wykroczE'ń? Czemuż to w szeregu tysią.cznych zbrodni, nie
znamy podobnego występku popełnionego
przez dziewczg wychowane \T dobrym bycie, ugruntowane w zasaduch moralnych, i
wedle ścisłej ekspertyzy lekarskiej, zostające nW normalnym stanie psychicznym"? ...
Idźmy dalej. - Sąd skazał owe dziewczę
na osiem lat ciężkich robót i osiedlenie na
zawsze w Syberyi; o u wolnienie zaś od
ciężkich robót pl'zedstawiono ją do łaski Monarszej.
Rozumiemy, iż sąd oprzeć się musiał nu
artykułach prawa, przeto właściwszego wyroku wydać nie mógł. I nie o ten pojedyń
czy wypauek, ale o zasadę nam chodzi. Lecz
znowu zapytujemy, cóż dobrego Syberyja
uczyni z tej nieletniej dziewczyny? czy ją
oświeci? czy ~aszczepi w niej podstawy
moralne, czy towarzystwo złoczyńców nie
zatrze w niej ostatnich śladów cnoty i wstydu-s]owem, czy wygnanie powróci ją. spoleczeó,twu wykształconą. lub umoralnioną.?
W reszcie, czy w wieku XIX, nie \Tartoby
wziąć rod głębszą u wagę takich motywów
i stosunku kodeksu do podobnego rodzaj u
wypadków.
Zaznaczmy w końcu, że osieulenie na Syberyi, dla złoczyńców posiadających środki
utrzymania, nie jest prawie karą, j6st prawie dobrodziejstwem, zwolnieniem od kary,
gdyż wielu z nich wracać nie chce do kraju. Dla wytrawnych kryminalistów, to bardzo mato; lecz dla 17-0 letniej, ubogiej,
zbłąkanej moralnie sieroty-zaiste, taki los
chyba gorszy ou śmierci.
J. Z.
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Post s<:,-iptum. Jakby na poparcie 8łuszno~ci Jlowy;;szych n&szych postrzeżeń i wniosków, w Nt 251
"Wjekn~ znajdujemy opis podobnego pr:1wie wypadku zbrodni, dokonanej przez niepopra.wnegu złollzieja,
18 letnitlgo sierotę, Jalla GotI:ckiego, którego umysł
i serce rozwijały si~ od dzieciństwa pod opieką niejakiej Cyzmauowej, wcclle zeznania świadków "nielepszej 0(1 swojego wychowańca." - 'V samą porę
przyszedł nam dowóil' bardzo wymowny, że brak
wpojenia. zasall moralnych tworzy zbrodniarzy, i że
jak w pierwszym wypad Im tak i obecnie, rolec:: dziwna, na tak ważllą okoliczność żadnej nie zwrócouo
uwagi! Zamiast tego, "oddano chłopca prewcneyjnie
na obserwacyję psyehiatryezną do szpitala obłąka
nych" ...
A jaka tez spotka nagroda goduą opielnll1k~ zbrodniarza- Cyzmanową? ...

~ISY

<0JTWAB'f1"

Pana Michała na Piaskach Piaskowskiego,
do Pana Pawła Grzymały na Krzywiezance
Krzywickiego, szlachc~a Ziemi Podlaskiej.

W naszych stJ'onach żyjemy w nicwesołych czasach, i rzeczywiście, zasługują nn.
to, żeby ich tak nazywać. Swieżo jeden z
większych majątków sprzeuany został pl'zez
subhastacyję, drugi ledwie dyszy, trzeci
kupił von Muller, czwarty, von Schultze,
do kupna piątego przygotowywa się von
Gotlib, słowem, że jak dalej tak pójuzieza parę lat połowa guberni i będzie w rę
kach cudzoziemców. Zapytasz się: cóż my
na tJ? A lIic; lekkomyślni żyją. dalej jak
za dobrych czasów: huku puku dużo-rze
czy mało. Ob! powiauam Ci, to nie t!lk
jak u nas: tu waspanów wcale niema,
wszystko jaśnieje, juk gwiazdy. Niedawno
szlachcic z kieleckiego kupił sobie majątek
i zaraz zajaśniał, a nawet w knrespondencyjach przybl'ał tytuł hrabiego; niestety
jednak, jasność ziem<!ka ma się w OUW1'0tnym stosunku uo ciemności hypotecznych.
U nas szlachcic do kolei jedzie dryndulką.
zaprzęgniętą. w parę Rzkap; do miasteczka
dla załatwicnie intel'esów w jednokonkę bez
człowieka. Tutaj, do dworców kolejowych
zachodzą cugi po parę tysięcy wartc-zu~
pełnie, jakby ziemia wydawała złotą. pszo·
niczkę, a to pl'OStll żytnianka i kartoflanka.
Wielu trzyma wy8cigowce, a ful warki wydzierżawiają żydzi. Na to wszystko patrzą
uśmiechnięci Mosiek ze Szm1llkiem i stojąc
przed 8wojemi cuchnącemi sklepikami, prowadzą taki monolog: " wiesz co Szmulek,
niedŁugo oni będą piechotą chodzić a n:l.sze
dzieciów tak będą jeździć. n Pod miastem
powiatowem leżał folwark, na którym ża·
den z naszych braci nie mógł wytrzym:lć;
każdy uciekat i do tego nocną porą; przyszedt von ~Ii111er, zagospodarowat, pl'acą i
Łezkowa,

przy ' słole, w ubralliu ba1:dzo skromnem: czepek, fartuch, szal, okulary - 1'obi
pończochę, drzemiąc; po chwili g7'ająca I,trywa
nagle i zamyśla się:)
Łezkowa-(budząc się) Co mówisz? Acha,
Obrazek scemczny w l-m akcie
acha, prześliczne, prześliczne, a jahe. (roprzez
biąc pończochę z podwojoną gorliwością) Tak,
Leopolda Świde1'skiego,
tak - niema jak krakowiaki. Hm, jak
(odzuaczony na konkursie dramatyeznym
dziś pamiętam, było to, mniej więcej, żeby
w Warszawie).
nie skłamać, tak, dobrze mówię, miałam
wtedy lat 18. Pełna, powabna, różowa ...
Janina - (1lasłuchując) Ach, co za wicher
OS OBY:
szalony!
ANTONI ŁEZKA, nauezyeiel. . lat 32
JANINA, jego żona . . . . . . " 'lO
Łezkowa-Zwyczajnie-jak w zimie. Otóż
ŁEZKOWA, matka Antoniego
65
tedy
...
CZULEWICZ, wn i Janiny . . . " 50
Janina - (porlchoaząc do okna) Tak sypie
WILHELM KRACHE, wspólnik
po szyb'lchj całe okno zaśnieżone. Styszy
interesu handlowego . . . . " 25
pani, jak tam coś płacze, i skarży si.J, i
Rzeez dZieje się IV 'Varszawie, w mieszkaniu
zawodzi tak żałośnie? (odchodząc od okna)
Łezki, wieczorem.
Aa, nie cierpię zimy! (po chwili) J ak tu
(Scena przedstaWIa skromny, lecz schludny salonik;
drzwi Ul głębi ł na prawo; po tejże stronie od wizimnol
dzów: biureczko, ze.ąar, fotel, biblv'oteka; na środku
Łezkowa-Cóż znowu! Przecie palilo się
stół z zapaloną lampą i kilka krzesełek; po lewejdzisiaj. Hm ... moja Janiu, tn trudno; teraz
pianino, okno, taburet, i inne sprzęty domowe).
opał kosztuje, dużo kosztuje... Hm... co
dzień się pali ... Ciq,gle ci zimno ... Aż strach
SCENA l-sza
pomyśleć, co ~ię tego węgla marnuje! Ho,
J a n i n a, Ł e z k o w a.
ho, dawniej zaledwie co drugi dzień paliło
(Janina pl'Zlj pianinie, ubrana gustownie, się w piecu- a musiało był ciepło. Ale ...
gra aryję:; kurantem ze .,Strasznego Dworlt" ,- hm... (z obawą) jeśli rzeczywiście ci chło-

Jedna chwila ...

oszczędności,! kulturę ziemi plJprawit i gl'Ociuła!
W szystkich też nadzieje, a szczególniej
najjaśniej jaśniejących, są. obecnie skierowane ku TowarzyRtwu Kredytowemu, każdy
mówi, myśli i marzy tylko o nowej pożycz
ce. Ojl z temi pożyczkami taksowemi bgdzie źle; zanadto są. ścisłe, a wiesz, że 11.1 Y

eze

ścisłości nie lubimy.-O.stl·zegam Cię
żebyś czasami ze swoją Krzywiczankq,

zatem,
do Towarzystwa nie przystępował; ma ona bowiem
granice krzywe, za dużo pastwisk i lasów,
zła wreszcie konfiguracyj a całego majątkll
a takich okazów nowa taksa nie lubi. Zresztą. jak Ci d~legacyja oznaczy 7 gatunków ziemi, wypalikuje nieużytki, doły pokopie i grubość war>ltlvy l'odzajnej zmierzy, zrewiduje stodoły, zliczy in went:uze,
SUl'OWo zgromi za sprzedaną wcześnie krescencyjg-to wszystko zesumuje, a dopiero
potrącenia uczyni, z bl·aku opatu, wody,
serwitutów, klęsk przYI'odzonych i nadpI'zyrodzonych, to Twoja Kl'zywiczanka taksy
nie wytrzymal-Taksa jest przeznaczona dh
majątków mających zierr.ig IV wysokiej kultmze; my zaś bracia szlachta chouaClzknwi
zostaniemy nadal na łasce naszych br,)uatych bankierów. Wiesz M, mam to przekonanie, że następstwem nowej tak.sy bę
dzie zdeprecyjouowanie wielu majq,tków,
strwożenie wierzycieli, znaczny procent subhastacyj, gwałtowny spadek cen ziemi i
kUl'SU listów zastawnych. Nieomies~kajl} z
tego skorzystać nasi najnerdoczniejsi z zachodu: kupią. tanio listy, tanio ziemig, a
jak będą. mieli jeuno i drugie, wten.~zas
znowu cena ziemi skoczy;-lecz my jej nic
odkupimy... bo nie będziemy mieli za co.
Ilu z nas tę epokę przetl'zyma-czas pokaże; a może znowu, jllk to zwykle bywa,
zapóźno zabębnimy do odwrotu. - 'Viesz
dobrze, że jak Giełda berlińska zagl'a,
tak kursa nasze skaczą. lub spadają. Towarzystwo już listy V seryi wypuszcza;
lecz wcale się nie troszczy, jaki kurs ich
będzie, a warto by na ten cel jakiś gl'n3z
poświęcić z funduszn użyteczności publicznej. Siedź więc ze swoją. Krzywiczanką.
cicho, bo jakby taksy nie wytrzymata, t()
Twoi hypoteko-canis, vnlgo wie:-zyciele, zaraz rozpoczęliby polowanie, a tak, możesz
się jeszcze ogllniać, wywijać, a może w tym
czasie nastq,pi też kodyfikacyj!~ samego
prawa.
Co do naszych stron-sapientiae sfltis. N [1.pisz co u was stychać: czy sę(lziulkl) za wsze tnie gwincika, chociażby na sesyjonalnym stole? co robi brat Łata i Niemira,
szczególniej ten ostatni, czy zwiększyŁ swój
wptyw na bieg spraw miejscowych i czy
dno... no... to... wiesz pI'zecie,
nie żałuje ci niczego...

że Antoś

Janina-(upl'zedzająco) Ciepło, ciepło, uzigkuję pani. (podchodzi do okna).
Łezkowa Bo, widzisz, czasami to się
tylko tak zdaje, a jakże. Ja sama raz pamiętam ...

Janina - Jaki ruch na ulicy... Co hm
karet, powozów!..
Łezkowa Ho, ho, nie tak tu uawniej
było - nie tak (1'ozglądając się po scenie).
Czyśmy to, matko święta, mieli kiedy takie zbytkowne meble, takie rozmaite kosztowności? Przecież to wszystko, moja Janiu, twoje, a jak~el ..
Janina - (niechętnie) Kilka staroświeckich
sprzętów ... Cały mój majątck ...
lezkowa-Hm, moja Janin, ty, widzisz,
od dzieciństwa byłaś przyzwyczajoną. d.)
tego.
Janina - (gorączkowo) aa - stare dzieje!
(siada przy pianinie i zaczyna .grać walca najprzód glośmej potem coraz ciszej).
Łezkowa-Buwiono cię, pieszczono. otaczano zbytkiem, wygodami. Hm, wiem ja, wiem;
toć nieraz przecie Antoś opowiadaŁ mi o
tem, a jakże. Ha, cóż chcesz - naczelni.
kówna! Ojciec taki, pl'OSZę ją kogo, dygnitarz, taka okazała figura-to i pochlebców

T
potrafi go utrzymać wobec potęg mało
miasteczkowych? A Radca od rogacizny i
nierogacizny czy zawsze gotów do poświę
ceń dla wszystkicgl) i wszystkich? Boleś
jak się miewa, czy zawsze boleje nad ul'odzu.iem i nieurodzajem, desr.czem i pogodą? Napisz o wszystkiem; masz wytrawniejsze pióro - może zdołasz zmienić moje
zbyt pesymistyczne poglą.dy, a wymianę naszych myśli może niejeden brak Łata przeczyta, pomyśli, zastanowi się i na przyszłość
inaczej postępować będzie ...
(podpisano) Michał Piaskowski.

Wiadomości Bieżące.
-

J6?ydau1cy map~J poglądowej

uwzględniając n ad"chodzące zewsząd żądania, pomimo zamkię
tej już prenumel'aty, obniżyli na pewzen czas
cenę jl!j ostateczną z re. 15 na ] 2, płatnych

Królestwa Polskiego,

w dwóch ratuch po rs. 6- przy zamówieniu i przy o:lbiorze. Stosownie zatem do
nowego ich ogl'oszenia i udzielonego nam
upoważnienia, przyjmowanie prenumeraty
wznawiamy; pobierać jednak takową bę
dziemy odtąd IV dwóch ratach po rs. 6 (a
nie 5, jak poprzednio).
.Mapa gotowa będzie do odbioru w I-m
kwartale 1'. 1885, nuklejonn już na płótno,
opatrzona dwoma wałkami do zawieszania
i polakierowana. Nadto, posiadać będzie
sznur, zakończony ci woma chwastami.
D~ień ~adtls~ny w naszem mieprzy sPI,zyjają.cej pogodzie, odbył się
równie jak lat przeszłych, wśród licznegl)
zgromadzenia pobożnych i rzęsistego oświe
tlenia prawie wszystkich gl'Obów i nadgro bków, jakoteż udekorowania ich festonami,
wieńcami i sztuczllemi kwiatami.
Niektóre
z grobów zdawały się imponować innym
wielością światła i różnobarwnością lamp,
co hynajmniej nie odejmowało znaczenia
skromnym upiększeniom i nielicznym świa
tełkom na mogiłach ubogich. Smutek: malujący się na twarz:J,ch i oczy wezbrane łza
mi, przy komej modlitwie po nad !!robami,
świadczyły wymownie, ie świętych uczuć
nawet sroga śmierć nie w mocy wydrzeć z
serc ludzkich. Zachuwanie się zwiedzają
cych, tych nawet, którzy tylko zewnętt'zne
go szukali wrażenia, było przyzwoite i poważne, szanujące boleść drugich i miejsce
wiecznego spoczynku.
Zwracając się do ozdób grobów, nie uważamy za stosowne, ubieranie ich w latarki chińskie, które właściwsze są raczej ilu-
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minacyjom, teatrzykom ogródkowym, niż już wyrabiać dość gustowne i stosunkowo
miejscu tyle poważnemu.
kosztowne koronki (łokieć do 12 złotych).
Miejscowy:; zwyczaj spl'owadza tu, z pro- Każda z byłych uczennic obecnie może
cesyją wieczorną, w przeddzień dnia za- . przyjmo,"ł'ać zamówienia na swą własną kodusznego, po kilka tysięcy ludzi; w sa.m zaś rzyść. Spodziewamy się, że publi~zność
dzień zaduszek, zwiedza cmęntal'Z już nie- nasza zechce ten kiełkujący przemyił miejwiele osób i oświetlenie grobów praktykuje scowy podtrzymać. Wyroby mogą być z
się tylko tu i ówdzie.
Kto więc nie zna nici lub z jedwabiu. Część okazów wymiejscowego zwyczaj u i dopiero w sam stawioną została w księgarni W -go J ędrze
dzień zaduszny przychodzi do grodu umar- jewioza. Na początek podajemy adresy zajłych, nie widzi już i lO-ej części tego mo- mujących się wyrobem rzeczonych koronek
rza świateł, jakie zalewa cmentarz w przed- następujących osób: p. Zielińska (dom p. Midzień zaduszek.
chaleckiej),-p. Różycka (dom D-ra StrzyO samym cmentarzu naszym wypada po- żowakiego ),-p. Hołubska (Byk. przed. dom
wiedzieć, że z każdym rokiem przybywa p. Jasińskiego), - p. Heinrich (dom Czermu coraz więcej pięknych nadgrobków , że wińskiego za pal'owym młynem), - p. Mu·
utrzymywany jest w porządku, i tylko ży- siał (dom Mielczarskiego przy Alei).-Zlczyćby wypadało, aby gałęzie drzew były lecając jak naj usilniejsze poparcie wzmianpodcinane i wogóle, aby gąszcz krzewów i kowych usiłowań--resztę adresów pozostasamych drzew tak bardzo się nie rozpo- łych pracownic, podamy prawdopodobnie
ścierał-bo zaciemnia widok nadgrobk6w, później, po uzyskaniu odpowiedniej ich na
utrzymuje szkodliwą dla nich wilgoć i nie to zgody.
pozwala rosnąc i rozwijać się kwiatom.
- Myśl ~ałożenia Muzeum
Należałoby także ballzniej przestrzegać, by
prowincyjonalnego
(przemysłu, rolnie dopuszczano sig rwania tych ostatnich,
nictwa
i
sztuki)
podana
jako
rzekoma nowyrywani~ ich z korzeniami i przesadzawość przez organ łódzki-odJawna już jedt
nia na obce groby, tudzież niszczenia pou nas w Piotrkowie na porządku dziennym,
mników.
i są tacy, którzy nad jej urzeczywistnieniem
- Pobór do wojsko,. W roku bie- szczerze pracują; jeśli dotąd nie wspomina.żą.cym, z gubernii piotrkowskiej powołanych liśmy o tem, to dlatego, że wolelibyśmy byli
ma być do wojska nOlTozaciężnych 2761. podzielić się z czytelnikami wieścią o fa.Z tej liczby z powiatu: będziń3kiego 354, kcie już spełnionym; dziś jednakże, gdy
brzezińskiego 245, częstoch()wskiego 361, wzmiankowany organ uzurpuje wyłącznic
laskiego 310, łódzkiego 432, piotrkowskie- dla Łodzi prawo załozenia podobnego mugo 448, radomskowskiego 405, rawskiego zeum na gubel'lliję piutl'kowslq-musimy
206.-Losowanie rozpocznie się we wszyst- zastrzedz sobie niniejszem prawo pierkich powiatach jednocześnie, dnia 1 (lił) li- ~vszeńst wa_
stopada; ponieważ jednak każdy powiat po,
- Pożar. Dnia 1 b. m. w samo podzielony jest na rewiry, a liczba rewirów
nie jest w każdym powiecie jednakowa- łudnie wszczął się w naszem mieście, pożar:
przeto czas ukończenia losowania nie może na Wielkiej W si zapaliło się kilka stobyć jednoczesny we wszystkich powiatach. dM mieszczańskich, pełnych zboża. Enel·.
Natomiast oznaczony jest ściśle termin sta- giczna jednak straż nasza ogniowa niet.vlko
wienia się now()zaciężnych, po skończonem nie dopuściła rozszerzenia się niszczącego
losowaniu, na punktach zbomych, któl'ych żywiołu, ule wśród pięciogodzinnego ratun,
jest dwa-piotJ'kowski i łódzki: w pierwszym ku, zdołała wyratować z płomieni znaczną
punkcie ma stanąć powiat będziński 8 gm- część palą.cego się zboża. To też dotknięci
dilia, częstochowski 9 grudnia, radom3ko- nieszczęściem właściciele spalonych stodół
wski 10 i piotrko\Tski 11 grudnia; w dru- ze łzami w oczach dziękowali dzielnyu\
gim punkcie stanąć ma powiat rawski 5 obrońcom za to, że p.1'zynajmniej będą mieli
grudnia, brzeziński 6 grudnia, łódzki '7 i czem obsiać swe pola.
łaski 8 grudnia.
- Jatlfi p. Bartenba,(;ha zosta- ]Vauc~anie 'w yr'obu koronek ły nareszcie urat()wane, dzięki bezstro~no
odbywają.ce się dotąd w tutejszem mieście ści miejscowej władzy.
\Vyznaczona df)
w godzinach po obiednich, z powodu krót- sprawdzenia rzetelnego stanu rzeczy spekich dni, zostało zamkniętem do wiosny. cyjalna komisyj a, zbadawszy takowe poU czyło się 14 uczennic; przy zamknięciu nownie pod względem sanitam'ym, pl'zyiJzła
było 12-cie; uczennice przez 6 z górą mie- do przekonania, że właściciel jatek, zaraz
sięcy skorzystały z nauki o tyle, że mogą przy ich budowie poczynił wszelkie kroki

rozmaitych zawsze lhueiało być pełno. JeAntoni-(wpatrzony ciągle z ~~wielblCl/iem w
.:IIi, pili, kłaniali się, chwalili; a panienka Janinfj) Jutro święto ... dlatego miałem dziś
wystrojona do nich, by lalka! Moja Janiu, więcej nieco zaj ęcia ... więcej do wyłożenia ...
tak się to niby mówi, aleć to zawsze prze- (Łezkowa zaohodzi okolo Antuniego najz)l'zód
cie jest za czem potęsknić i pożałować czego. z ~tczltCiem, póżniei nieciel-pliwie).
Janina - (rzewm'e, pl'zestawszy g1'ać) I cóż
Janina-Ach, nieznośne muszą być te lekmi przyszło z tego? Nic. Straciwszy rodzi- cyje ... to ciągłe bieganie po błocie, śniegu ...
ców, straciłam wszystko. Wszyscy odsu- po piętrach ...
nęli się odemnie, zapomnieli... (Łezkowa
Antoni-(z westchnieniem) Cóż robić? (widrzemie) Pozostnło mi tylko sieroctwo, bez tając Łezkowq) Dobry wiecz6r mateczko.
rodzioy, bez chleba ... bez dachu... Nic nie
Łezkowa-Nareszcie ... (z ~trazą) zobaczymiałam... nic nie umiałam ... i gdyby nie
łeś muie przecie... Myślałam, że się już nie
Antoś ... (obciera oczy; po chwilt słychać k,'oki; Janina pomieszana, wstaje szybko, starając pl'zywit:l.sZ ze mną ... bo i to już zdarza się
.sir: ukryć WZ1·uszeme).
czasem ...
Łezkowa-(budząc się) Wicher, po'Viadusz,
Antoni-(z wymówką pomieszany) Mateczko!
wicher? Ha, cóż dilhvnego; jak dziś pamięŁez~owa -:- Tak, ta~, wiem ja, ~vi~~, że
tam, było to, żeby nie skłamać ... (qlgóią dla tej pam, proszę Ja kogo, ,to ~uz l r~
wohodzi spiesznie Allfonl) Au.,. to ty Anto- dzona. matk~ w kąt poszła .... a Jak~e! (~altt
ni! ... (wstaje szybko, wyoiągajqo z uc:;uciem ' na siol pomzcszana, 1lastgpme zamysla Slv).
"rce do wchodząoego).
Antoni-Cóż znowu! (calu,je ją po rr;kach),
SCENA 2-a.
Łezkowa-(udobl uclzana) Ty.,. ty ... (to caluje go w czoło, to ,'ozrzewniona, obciera oczy
,
"
Tez same l Antom.
'ukradkiem) hm ... proszę ja kogo ... (przychoAntoni-(ubrany bardzo skromnie, nie:;wa-/ d::qc do siebie) a zawsze się spóźnia!... Sazajrlc z początkzt na mrJtkg, z uczuciem obej- mowar jaż wystygł zupełnie... Strach pomuje Janinr:). Jak 8ię masz, żonuchnol
myśleć, co tych węgli u nas wychodzi. ..
Janina - (witając sir) Dlaczego dziś tak (idąc na prawo) a to kosztuje, dużo kosztupóźno?
je... znowu trzeba dołożyć ...

Antoni -(weseleJ, odprowadzając matkę) N o,
no, co tam, wygramy na loteryi ...
Łezkowa-Acha, to najpi'ędziej (wychodzi
na prawo).
SCEN A 3-cia.
J a n i n a, A n t o n i.
Antoni-(iywo, podchodząc ~o Janiny) No?
Nie pytasz o nie więcej? .. Zonuchno? Czy
są.dzisz, że zapomA.ialem?
Janina-(bz~dząc sifj z zamlfślenia) Co mówil'lz?
AnŁoni-(coraz weselej) 0, o nie udawaj no,
filutko ... Dziś przecie sobota... (podaje paczkę)

lanina-(biorąo chętnie) Ach,; to cukierki!
Hm ... doprawdy, jak ty pamiętasz o mnie
Antosiu! (odwija) Dzięk:uję mężusiowi, śli
cznie dziękuję. Ach, jakie wyborne, a jak
dużo! (po chwili, ze smldkiem, oddawając cn7::ierkz) Tylko, że... mój Antosiu, może tl)
bardzo drogie? Tyle masz teraz wydatków;
matka tak upc>mioa ...
Antoni-No, no, taka dl·obnostka ... raz na
tydzień ... (podsuwając) Proszę, .. Janiu ... (Janina staje p1'zy stole, zajfjta ct.kierkami; Antoni siada tuż obok i śled:;i ją z zaohwytem)
Janina - (po chwili, nieco pomieszana) Eh,
Antosiu, dlaczego patrzysz tak na. m nie?
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- S),rostownnie. Początek artykułu O Chejtruppy z .. Teatru Niblo 's-Opera-Hou3e" w
derach, zamiE'szczonego w zeezłym numerze "TygoNew-Yorku.
dnia" powinien był tak się zaczynać: "P/':ty rewizyi
che/der6w pod względem :tdl'owIJtnym" i t. d.-Nadto w
- NfegodziwoŃć. W dniu 2 Listo- drugim wierszu od dołu szpalty następnej, zamiast
padl!. r. b. podczas procesyi za umarłych "niema zdolności ludzkiE'j" powinno być ,pomimo zdolna
miejscowym cmentarzu, ustawiono ności ludzkiej."
na jednym z grobów lampy, które po
skończonej uroczystości. przez niewiadome- ':I'eat'l'. Wyglądającym z utęsknie go niegodziwca zeskamotowane zostały.
niem jakiejś rozrywki na długie wieczo:~ Czy i o ile czyn ten jest karygodnym30 listopada 1884 r.
adwentu, możemy donieść, że w dr~~leJ opinia publiczna najlepiej ocenić to może?
Okropny stall sanitanI!! osady. - KOlliecz/wść
połowie b. m., zjeżdża do naszego mIasta
p:-zedsięwzięcia niektóryc1t na/pilniejszych środków.
- Dziwna · rzecz, jak organ tak
z Kalisza Towarzystwo dramatyczne, da- dobrze i o~lędnie reda~owllny, juk "DzienSzanowny Redaktorze! Jakkolwiek chojące tam dotąd przedstawienia pod firm~ nik Łódzki"- może wystąpić z tak błędną lera za granicą ustaje i możemy ze wzglę
znanej Piotrkowowi, utalentowanej artystkI wiadomością, jaką jest podana przezeń w du na to, jak i na spóźnioną. niceo port;),
dramatycznej, pani Otrębowej, a obe~nie M 246. Czytamy tam bowiem, co następuje: spokojniej nieco pab'zeć w przyszłość najprzechodzące pod dyrekcyję p. ~ucYJ!.Llla
"0 pożyczkę towarzystwa kred. ziemskiego z pod- bliższą, to jednak nic niepodobnego, aby
Dobrzańskiego. Pan D. przywozI z sobą nie'sionego mnożnika podało się już 150 ziemian pI'c,idzej czy później i do nas nie zawitała
czyli blizko połowa ogólnej liczby
nietylko komedyję i dramat, ale i operet~ę! piotrkowskich,
stowarzyszonych, w gubernii tej zamieszkałych, a ta peryjodycznie zjawiahca Ilię epidemija.
zamierzając pierwszym poświęcać wtol·kl I otrzymało pewność j~j uzyskania dwóeh ubywateli. A ponieważ Zawiercie, przy tak niekorzyczwartki. drugiej zaś soboty i niedziel~. przy tej sposobności władze towarzystwa zwracają stnych warunkach hygienicznych w jakich
W skład towarzystwa wchodzą iedne z naJ- uwago interesantów na konieezność uprzedniego 1'11- obecnie pozostaje, może być bardzo przysię w warunkach nowej pożyczki i sprawpierwszych sił prowincyjonalnych, a reper- zejl'zenia
dzeni" na własną. rękę, czy szacunek nowy da po- jaznem miejscem do jej rozwielmożnienia
tuar, () ile wiemy, odznacza eię rzeczywi- myślne dla. nieh rezultaty."
się, życzyćby więc należało, aby o ile moż
stą obfitością, bog;actwem i doborem. Opl'ÓCZ
Otóż gdyby redakcyja "Dziennika" sama. ności usunięto wszelkie przyczyny sprzyj:~
bowiem mniej więcej znanych komedyj naj- była przejrzata. cośmy pod tym względem jące rozwojowi chorób, te przynajmniej, któcelniejszych naszych i zagl'lłDicznych drama- niedawno pisali w "Tygodniu" w dwóch, rych usunięcie jest 'N naszej mocy. I tak:
tur!!ów, będziemy mieli sposobność ujrzeć z całkiem różnego źI·ódłtl. powstałych arty1) Aby do wywożenia nieczystości z
następujące sztuki: "Właściciel Kuźnic" kułach -byłaby niewątpli wie popmw iła na- fabrycznych miejsc ustępowych używano
Ohneta- "Cudzoziemiec" tegoż - "Walka desłaną sobie przez nieZl'ęczn ego kompilatora wozów hermetycznie zamkniętych, na WZÓIKobiet" ~chribe'go - "Pani9 Kochanku" wiadomość; IV J\~-rze bowiem 4~ naszego pij- warszawskich, a nie takich, w jakich obecKraszewskiego - " Wojna podczas pokoju" ma donieśliśmy, że świeżych taks, podług no- nie są. one przewożone; wozy te bowiem,
Mosera-"Rozwiedźmy się" Sardou-"An- wych przepisów, Dyrekcyja tutejsza nazn'l- przechodząc ciągle w porze dziennej głów
dren" tegoż- "Wieniec Grochowy" .Kar- czyta 130, nie robiąc wcale fałszywego ob- ną i zaludnioną ulicą, oblane z zewnątrz
paccy Górale" i wiele innych.
jaśnienia, jakoby cyfra ta etanowiła p'lło nieczystością, rozlewając tak' lwą po cat~j
Z operetek, oprócz całego cyklu takich, wę wszystkich sto warzyszonych IV gubernii ulicy, zanieczysz\lzają pnwietrze do tegn
jak "Dzwony Kornewilskie," "Bettina," ziemian (których jc~t 690); bezimienny zaś stopnia, iż w porze dziennej ani okna otwo" "\Veeota Wojna," "Zemsta"-usłyszymy po kOl'es pondent nasz "z pod Brzeźnicy" w rzyć, ani na ulicę pokazać się nie możml..
raz pierwszy .. Wesołą Dwójkę," "Bębna," tymże samym numerze zwracał tylko od sie2) Aby dół, do którego te nieczystoŚCJł
"Zabawki Violetty" i t. p.
bie uwagę stowarzyszonych, na ścistość no- zlewają, był przynajmniej o wiorstę po za.
wej instrukcyi taksowej. i eo ipso, na ko- P. SpalIn, właściciel miejscowego nieczność rozejrzenia się IV nowych prze- Zawierciem położony; obecnie bowiem jast
on umieszczony w samem Zawierciu, przy
teatru, odm'llować kazał i oczyścić wewnę
pisach.
głównej ulicy, o kilkadziesiąt kroków od
trzną tegoż salę, o czem donosiliśmy już
- W Zawierciu, osadzie fabrycz- domów mieszkalnych, w stronic południo
w przeszłym tygodniu.
obec tego, tem
bardziej rażą obecnie brudne, niepomalowane nej, w powiecie będziilskim, miejscowa lu- wo zachodniej, z której to strony panujące
wiatry pędzą smrodliwe wyziewy na całą.
żadnym Kolorem ławki; spodziewamy się dność robocza powzięta chwalebną. myśl zaosadę·
też, że właściciel poniósłszy już tyle ko- łożenia spółki spożywczej. Odnośna usta3) Aby nieczystości te wywożono IV posztów, nie pożałuje jeszcze kilkudziesi~ciu wa została już podaną do zatwierdzenia
rubli dla zadośćuczynienia życzeniu pu- władzy. Jeżeli projekt doczeka s:ę zatwier- rze nocnej, a nie w ciągu dnia całego
skutkiem czego nie można. mieszkań przebliczności i ławki rzeczone rozkaże również dzenia, spółka w Zawierciu będzie dziesią
wietrzać.
tem
z
kolei",
kraju
naszym
towarzystwem
pomalować. Odpokostowanie takowych na
4) Aby ulice opatrzone były w rynsztobiało byłoby, naszem zdaniem, naj właści w- spożywczem.
ki,
któremiby mogły odpływać ścieki. Obecszem, a to z powodu zbyt skąpego oświe
- Zastój w handlu zbożem polskiem.
tlenia sali, w której by się pl'zez to nieco Do wiedeitskiego ;ragblattu' piszą z Gdailska. iż nie Zawiercie nie ma ani brukowanych ulic~
nigdy jeszcze nie było tak słabego popytu na zboże ani rynsztoków i, podwórza są zbyt maI o
rozwidniło.
polskie, jak obecnie. Wisłą już prawie żadn e tran- lub wcale icb niema, przez co nieczystości
- W miejwcowy'll'f, teatrze na sporty nie przychodzą, a IV magazynach portowych wylewane bywa.ją na ulicę. Skutkiem tegl)
sobotę i niedzielę t. j.~ n!1 8 i 9 b. m. zapo- znajduje s i ę nagromad,tonych zapasó w prz e~ zło mamy wciąż błoto nie do opisania, a cu18,000,000 buszli. Korespond ent przypisuje ten SlnUwiedziane zostały afiszami 2 wielkie przed- tuy dla ll~sz ego rolnictwa stan rzeczy wyłączui e chnące kałuże stoją dopóty, dopóki same
nie wyschną.
stawienia l·m glo - amerykańskiej :Merrilees konkurcncyi amer y kań ~ ki ej.

ola zc.bezpieczel1ia i utrzymania możliwej
w nich czystości i wentylacyi. Niechaj nam
wolno będzie wyrazić za to prawdziwą
wdzięczność wszystkim, którzy weszli w
slmZDOŚĆ "prawy i dla których stara zasada, Sl/um cuique, nie jest czczym tylko frazesem.

Z Zawz·erC'z'a.

'V

(naiwnie) Pewnie zbrzydłam? Co? pewnie
jU3 starzeję?
Antoni-O, o... (pieszcząc lei 1'ękr) Jesteś
mi coraz milszą, piękniejszą ... coraz lepszą
i... droższą I Nie widząc cię przez kilka godzin, stęskniłem się za tobą-jak dziecię.
(Janina lt~!miecha się, Antoni wstaie) Śmie
jesz się ze mnie? O, gdybyś i ty, Janiu,
miała po za sobą taką przeszłość, jaką moja była ... gdybyś była kiedykolwiek zaznała tego życia O własnych siłach, I!amotr.ego,
ciężkiego, bez śL'odków, w pL'zeci wnoś(:iach
i obaw~cb-łatwiej odczułabyś wtedy to
szczęście moje, jakiem rozkoszuję się terazl
Janina-(rzewnie) Tel'az, Antosiu, jeszcze
ci ciężej, jeszcze mozolnej... Teraz jeszcze
i o mnie troszczyć się musisz. (coraz rzewnie), kładąc głowę na ramienw Antoniego)
Ja-nic ci nie wniosłam; ty-wszystkiem
podzieliłeś się ze mną.
Antoni-(t. $. obejmując Ją) Mylisz siQ, .Taniu, dułaś mi więcej, niż znaIuzłaś tutaj.
Jam się tylko podzieli! z tobą; ty-oddałaś
mi wszystko, spełniłaś najgorętsze marzenia
moje, dałaś szczęście całego życia. (Janina
siada zamyślona) ~pojl'zyj, posłuchaj ... (wskazZ/Je wokna) Jak tam ci6mno, wietrzno, jak
zimno! nuż to spracowanych, głodnych ,
zziębniętyc:h wraca teraz do pustych kątów
się

swoich ... nikt tam na nich nie czeka ... nikt,
ukochany, nie powita ... nie uapokoi ... (cn,.az
goręcej) ... I jam wracał tak dawniej, uznojony, złamany, rozdrażniony, ze wstrętem
myśląc o jutrze ... A dziś? ... Janin! (z uniesieniem u kolan Janiny) 00, J aniu, jak ja
cię kocham, dl'oga ty moja!
Janina-(bardzo 1'zewnie) Antosiu!... (patrząc mu badawczo w oczy) MężuchnuL. Cóż
to? ... Znów? ... Znowu te łzy kochane ... (gła
dząc mit włosy) N 00... (całuje go w czoło; z
prawej strony wchodzi Łe ~kowa).
SCENA 4-ta.
Cii sami i Łezkowa.
lezkowa-(stoi chwilę zakłopotana, poczem
zaczyna krząkać dla zwrócenia nwagi) Hm ...
hm ...
Antoni-(wsta)ąc śpiesznie) Ma~ka ... (Janina t. s')
Łezkowa - Mój Antoni, hm, proszę ja
kogo, raz byś już Pl,zecie dał spokój z tern
klęczeniem .. a jak;i,e... Kto to widział coś
podobnego. Obraza Bosku, nic więcej; cią
gle-by przed świętą jaką. Sawet wejść tu
spokojnie nie można.
Antoni -(nieco pomieszany) Ależ mateczko ...
(Janina odchodzi ku oknu na lewo).
Łezkowa - (Upl·zątajq.c :e sio In) Człowiek

taki niby po,vażny... już dawno niby p()
trzydziestce ... (Antoni daje znaki, aby przestala) A i cóż tak kiwasz nll mnie, co?
Cóż to, mówić mi już niewolno, czy co ?
Ho, ho, mój Antoni, proszę j!& kogo, zawszeć ja matka twoja, toć i uwagę przecie
zwrócić mi wolno, a mu. się rozumieć, że·
wolno, a jakże... (co/'az łagodniej) Ot, PawłGwa jeszcze nie przyszła ... nikt nie wyręczy ... w samowarze wygnsło, dmucham i
dmucham, aż oczy na wiCl'zch wyłażą ...
Janina-(żywJ) Ach, to ja wyręczę. Dla.
czego mi pani wcześniej nie powiedziała ?
(idzie na prawo).
Łezkowa-(ironicznie, spostrzegłszy cukzerki) Cukierki ... bal.. jakżeby inaczej! .. Takie
państwo ... (bierze ze stołu) Janiu ... (podaje}
Niechże to Jania zabierze ze sobą ...
Janina-(nieśmwlo, bi01'ąc i czvstując) A ..•
a może pani pozwoli?
Łezkowa - 00, padam do nóżek, ślicznie
dziękuję, mnie nie shć na cukierki.
Janina-cpomieszana) Hm ... to ... przepraszam ... (wyohodzi na prawo z cukierka?m).
Łezkowa-(za odchodzącą) J lItro może na
chleb nie będzie.
(d. c. n.)

Xl! 45
5) Życzyć by należało, aby ludność fabryczna miała dla swej wygody pokarm
z drowy i tani-coś w rodzaju taniej Kuchni; sum bowiem nieraz jestem świadkiem,
j ak robotnicy, pomimo dobrej (bo po 60 k.)
pła~y dziennej, cały dzień boży żyją ilamym chlebem i wodą!..
Wieleł-y jeszcze było do nadmienienia,
ale na ten raz poprzestaję na tern, co jest
najpilniejszem.
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lej KrzyNousty IV-ty i t. d. Ob~zernie.iszy opis tego faktu z dołączeniem kopii doknmentu autentycznego, wkrótce będzie ogłoszony w jedncm z pism
warszawskich.
- Bliźnin,ki i tl·ojaczki. W rokn 1883
narodziło się w Austryi 20,326 bliźniaków, z kt6rych
10()7 nieiywych. Trojaczków w tym czasie narodziło się 31(), z których 15 nieżywych. W jednym zaś
wypadku bocian przyniósł równocześnie 2 chłopców
i 2 dziewcząt. Najwięcej bliźniaków narodziło się
w nieszczęśliwej Galicyi, mianowicie 5,976! RówIlicz
trojaczków było w Galicyi stosunkowo najwi~cej bo
95. Już to my to we wszystkiem mamy szezęścre"
Siały p,·cnumc1'ator.
nic nm co mówić.
- ~IiDlowolJle interwiew. W czytelni
NOT ATKI POPULARNO-NAUKOWE pewnego hotelu pierwszorzędnego w Paryżu, siedział
korespondent dziennioow węgierskich, czekając na
i praktyczne.
niemieckie dzienniki, kt6re wszystkie leżały przed
pewnym jcgomościem juz oll godziny. Znicciel'pliwioZ rypiJiskiego donosi "Korespondent Płocki." ny przystąpił wreszcie Węgiel' do obcego i prosił,
Post ęp teehniki na wszystkich polach jest znakom i- żeby mu chociaż na chwilę j edną gazetę odstąpił,
ty. Obecnie w miejsce ciężkich kamieni młyńskich, gdyż chcc tylko dowiedzieć się, po co hrabia IIerbert
potr zebujących wiele siły obrotowej, wyrabi~ją sta- Bismark przybył do Paryża. -'fego pan J,ie znajlowe, nader tWilJ de płyty nacinane, zastępujące naj- dzicsz,-odrzeld obey,-gdyż ja nietylko, że w dzienzupełniej młyilskie l;amienie, a z powodu swej lekko- nikach szukałcm, ale pytałem nawet samego hrabie·
sei potrzebując0 o wiele mniej sily. Jllsuem jes!, ż~ go Bis~arl~a, ~t~I'y ,w ty.m s~~ym hotll~~. mieszk~,
par a kamieni młyńskich, ważąeych 50 cent., wJęceJ Iccz odJz~k}, 1111, ze. SM~ me. wJer · ~o clm Iii .kll SW?po trzebuje siły obrotowej, niż para płyt 8talo~ych , m~ "Z~Um lel11n, dOwJ~dzJa: ' su~ :' ęgler ,0 11 słuzby, zc
ważących razem 75 funtów, czyli 3/. cent. a ~IlIelą- wł.lsl1le z samym BISmmkJem lozmawlał.
cyeh tak dobrze, jeżeli nie lepi~j, niż owe ciężkIe ka- Królowa angielska zna osobiście całą
mienie. Postęp ten zrobi niezawodnie, prze~rot "!' słuzbę tak na zamku jak i w dobrach swoich i biemłynarstwie, guyż oszczędzi nadzwyczajDle WIele SI- rze żywy udział tak w szczęścin jak i VI' nieszczęściu
ły obrotow<'j, przez co koszta postawienia młyna o swoich sług. Przed kilkoma dniami np. kiedy odbywiele ~ię zmniejszą, W kilku wielkich młynach wał się pogrzeli syna. inspektora dróg w dobrach
pruskich przygranicznych już stopniowo kamienie królewskich, królowa z księżniczką Beatryczą udała
zastępują płytami stalowemi i bardzo II tej zmiany się za pogrzebem, aż na cmentarz i złożyła wicniec
są zadowoleni.
na grobie zmarłego.
_ Nowy pokost na parkany, cgro~zenia, pa- Zl'ośnięte siostry, czeszki, Rozalię i Jóliki ogrodowe i t. p., zupełnil:l niepodlegaJll:cy wply- zefę Blazek, tal, opisuje czasopismo _La. natnre!" Owom atmo~ferycznym, a )~t6remn przez przymięsza- bie siostry zrośnięte są w plecacli, chociaź dhlgoletnie farb mineralnych, można nadać kolor dowolny, nie przyzwyczajenie sprawiło, iż na pierwszy rzut
przyrządza. się następującym !'posobe~: Zmięszać oka zdaje się jakoby obok siebie stały. Nogi ma
miałko utarty niedokwas cynku z klejową wodą: i każda dla siebic, ale mimo to, jeżeli dotknąć się uóg
pocit1,gnąć tą: mięszaniną przedmioty. Gdy po, 2 lub jednej, druga czuje to najwyraźniej. Każda za sie~ godzinach wyschną zupełnie, pociąga się JO roz: bie odczuwa ti7.yj.ologiczne potrzeby zllpełnie niezacieńezonym roztworem chlorku cynku w klejowej wi~le od drugiej, a nawet gdy jedna ap i, to drnga
wod:łie, do której dodać można jakąkolwiek farbę nigdy zasnąć nie moze. Temperament mnją wesoły,
mineralną. Wynikły z połll:czenia. niedokwasu cynku niemal figlarny. Zdarza się zresztą, że jedna się
z ch!orkiem ~ynku zwi~~e~ chemiczny, nad~je poko- śmieje, a druga równocześnie płacze.
S!OWI twar,d08~, gładkosc I p~łysk szl~lanneJ polewy,
- Pl'zem6wienie Bałuckiego podczas jnbinJe~o?JegaJąceJ :wply,,!,om zmJan powl,etrza .• POko~t leuszu jego po otrzymanin upomink6w w kole artytl,lkl Jest .znaczn~e tanszy od farb olejnych I prawIe styczno-literackiem: "Panowie! Darami waszcmi i
me do zmszczema,
przem6wieniami wprawiacie mnic w kłopot nicrnały.
- Grzybek drzewny, jak podaje "Die Xa- Dotąd bowicm stosunki moje z literaturą były czysto
tur", powstaje skutkiem wilgoci i braku światła slo- prywatnej natury: romansowaliśmy w sekrecie. 'l'ym,
nccznego, nic zaś z powodu niedostatecznej went y- czasem panowie wmieszaliście się IV tę sprawę; polacyi. Popiera. to fakt, że grzybek drzewny szcrzy wiadacie: oto dary weSl?lne, oto życzenia szezer", żelI
się stale w kopalninch węgli, gdzie jednakze rnch się bratku! Z miłą chęcią, ale zarazem z obawą
powietrza jest ogromny. Zjawia się on szclr.ególlliej spełniam życzenie panów, bo nie wiem, czy będę równa drzewic sosnowcm, jeżeli je ścięto i ociosano za- nie dobrym mężem, jak byłem czułym kochankiem,
wcześnie. Dlatego po dostrzeżeniu obecności grzy- czy obyczajem wielu męZów nie będę po slnbie zaba, należy wyrąllać cz~ść zaka.żoną, pozostałą oblać niedbywał mojej żony. Ale zapewnić panów mogę,
smołą, a cały budynek ogrzać i przewietrzyć. Grzyb że mam naj szczersze intencyje być wiernym tej pani
wtedy zginie niewątpliwie.
i wobec wszystkich ślubuję jej wial'ę, m i łość i uczci_ Tuczenie cieląt. NigdziQ nie dbają tak ~ość małzeiJską, !l ~ż jej nie oPuszczę;ż do śmierci,
o tuczenie cieląt jak w okręgu de Bedowe, położo- l. ~ragnę, aby dZIeCI sp,lodzone z, tego. prawego mał
nym w pobliżu Zuidersee (w Hollandyi). C ielęcina zenstwa w~ szły na pozy tek ludZIOm, a rodzicom na
poehouząca z tych okolic słynie na. całą Hollandyję, chwałę.
jako nie mająca sobie r6wnej. Tuczenie odbywa się
- ~Iuzyka, jako środek poznania charakteru
w następujący spos6b: cielę stawia się do rodzaju narzeczonej. "Voltairc u takie daje rady młodzieńcom
przeoryny tak wązkiej, żeby mogło tylko swobodnie pragnącym poddać się jarzmu hymenu. "ZwrÓĆcie
kłaść się, ale ani skakać, ani też się bardzo kręcić. tylko uwagę na to, jakiemn maestrowi oddaje panna
Podłoga jest podziurawiona. i często posypuje się swe względy:- jeżeli Straussowi, jest ona trzpiotka'
piaskiem. Przedewszystkiem dostaje cielę garść so- Bethoveuowi-kapryśną; gdy Lisztowi-jest ambitna'·
li, i prz~z pierwsze 8 dni 3 razy dziennie 2 litry lubi Verdiego-to sentymentalną; Mozarta- eeremo~
(kwarty) czystego słodkiego mleka; po B-iu dniach nijalną, a Wagnera-uparta. Najrozsadniej robi tendodaje się jeszcze jeden Iitl' mleka, potem jeszcze wnioskuje nVoltaire" - który się teni z taka co
więcej, żeby mogło najeść się do syta. Cielę tuczy wcale grać na fortepijanie nie umieU...
-,
się w ten sposób przez 3 miesiące.
(Hodowca).
- Żywcem pogrzebani. Nie można zdaje
__ Oczyszczanie wody watą. Często się się wyobrazić sobie większej męczarni od tycli, jakie
trafia, gdy wody używają z rzeki, która wzbiera, że znosić .muszą otial:y pozornej śmierci, pogrzebane ży
takowa się staje mętną, że już ani do picia ani do wcem l budzące ~Ję z Ictargu-w trnmnie i w grobie.
Powszechne tez zajęcie wzbudzać powinny usiło
gotowania. użyć jej nie można. Z różnych 'środk6w
d o cz)'!!zczenia wody podawanych, przywodzimy je- wania ludzi starających się przez odpowiednie urzą
d en, l.tóry ma tę zaletę, że jest prosty i tani. Do dzenie trumi.en i. cmentarzy, zapobiedz podobnym
w ody wrząc~j wrzucić liste k waty takiej szerokości wypadkom, I kazdy 110Wy postęp w tym kierunku
m niej więcl'j, iżby pokrywał wierzch naczynia. Za- uczyniony, za.sługuje na poparcie i rozpowszechni e1'30 z na nim zbiorą się szumowiny, które wyrzuciwszy nie. Zajmujące pod tym względcm doświadczenie
)I; watą, otrzylga się wodę mniej więcej czystą.
nczynionem zostało w tych dniach w okolicach
Stuttgardu, z trumną wynalazku mechanika Schi]linga, tak urządzoną, iż pogrzebanym w niej, w raROZMAITOŚCI.
zic gdyby się przebndzili z letar~n, natychmiastowa
pomoc udzieloną być może. Trumna jest ta nieco większych rozmi2.rów od zwykłych i we wne"'ainy dokumeJlt. Jak tylko w swoIm trzll jf'j jest umicszczona niecka y albo kołyska, poc z asie oglo siły ni ektórtJ z pism naszych o wy kry- czynająca się lmjać za najmniejszem pIJru8zenil'm
ciu plzez Szajnochę i Bielowskiego ze źródeł nie- pseudo-nieboszczyka, Dwie rury z blachy żelaznej
mi eckieh, Doleslawa króla polskiego, panującego po wystają z trumny po nad powierzchnie ziemi na wv:Mi cczybławie Gnuśnym, cały ~wiat naukowy polski soko~ć człowieka. Jedną z nich powietrze dostaje
bal' i1zo się tClll odkryciem dzicjowem zajął, a nie- si(ol do wnętrza trumny, przez drugą przeprowadzony
któ r zy z uadaczów przeszłości, przeglądlłjąc kroniki jest drnt, łączący ową kołysl:ę w trumnic z dwoma
ZJla leźli wzmian ki o t"m
Bolesławie, ale nie do: dzwolll\ami,
-J
jed nym umieszczonym tuż przy grobie,
wicrzali z Naruszcwiczcm, czy rzeczywiście istniał drugim w mieszkaniu dozorcy cmentarza.. Obydwa
wspomniony Bolesław i czy panowal?-'l'craz, jak dzwonić zaczynają za najmniejszem poruszcniem kopisze "Korc8pondent płocki", po długich szperaniach łyski i dają znać o przebudzenin się pogrzebanego.
w d)'plomatach, powieść się miało ks. Ignacemu Wynalazca tcj trumny robił z nią doświadczenie w
:::lmoleil~ld('mn, kanonikowi katedralnemu i dziekano- obec grona ciekawych. Zamknąwdzy się w niej kawi płoC'kiemu, w dokllmeneie autentyC&nym wyna- zat się pogrzebać, przysypać ::i emi ą na 5 stóp, pół
le źć: zc istotnie po :Mieszku Gnuśnym, panował w godziny przebył w tem położeniu, dając często znaki
pol~ce 1301rslaw (odltr)'ty), po nim Śmi:lły III, li da- życia przez dzwonienie i sam wreszcie kazał się od-

;)
kopać. Zamierza podobno powtórzyć ti: próbę publicznie w Stuttgarllzie.
- Na zhn~. Pew:en Amerykanin, mający wię
cej dzieci jak pieniędzy, znalazł bardzo łatwy sposób
zaopatrzenia się na zimę tanim sposobem w pclną
piwnicę ziemniaków. Mianowicie ogłosił w dzienniku miejscowym, nagrodl} 10 dolarów za Jlajwi~kszy
egzemplarz kar:ofli. ,y przeciągu 14 dni, pomysłowy
Amerykanin miał kilkadziesiąt korcy doborowych
ziemniaków, za które z chęcią zapłacił 10 dolarliw.
- '''ypożyczalIlia l)arasoli jest najnow~zem przedsiębierstwem przemysłowem w Berlinie.
W róż?ych punktach miasta porozmieszczaną ma.
być uD1formowana służba z zapasami parasoli, które
napadniętym przechodniom przez deszcz wypozyczane _będą, la złożeniem na kwit wartości t,yehie. 'WypozyczaJlj:cy dochodząe do clomu, oddaje parasol innemu spotkanemu pl11'asolnikowi i odbiera wyra.żoną
w kwicie kaucyję, z potrąceniem małej naiezytosci
za czas użycia. zanotowanej również w pokwitowaniu. Przed kilku laty podobny prOjekt nie doszedł
do skutkll w Wiedniu.
- Żelazny szewc. Tak nazwał wynalazca
nową maszynę do szycia butów, która, jak czytamy
w "J{u~.. Codz.", na "wiedeiJskiej międzynarodowej
wystawlC maszynowych dźwigni i narzedzi dla drobncgo pr~emysłu" powszechną na sicbie zwracała
uwagę. Zelazny szcwc kosztuje "',500 marek (oko ło
rs. 2,200) i wykonywa wszystkie w zakres szewstwa
wchodzące roboty. Do swej ollsłngi potrzebllje 011
jednego tylko człowieka, a robi tyle, ile pi(olcill zdolnych i pilnych czeladników.
Robota jego ma się pod względem jakości zupełuie
równać ~ęcznej robocie - a ma żelazny szewc przell
Bwymy zywymi kolegami tę jeszcze wyższość, że nic
świątkuje w poniedziałki. Możemy sobie wyobrazić
jaki to IV stosunkach szewskich zgromadzcl1 w)'woh{
olbrzymi przewrot pojawienie sie żelazncO'o ~zewca.
Nie z.awadzi też dziś już zastanowić sie o nieco nqd
,
prawdopodobnemi sklltkami tego wyna/4zk!l.·
Żclazny szewc ułatwiając wyrób obnwia grozi tcraźnicjszym stosnnkom wielkim przewrot~1U w rzemiośle szcwskim. Zaopatrzywszy się IV maszynowych czeladników, bę<lzie zagranica taniością swego
towaru, pomimo ceł ochronnych, mogła wyrobom tutejszym skuteezne robić współzawodnictwo. Nie pozostallie ,~,i~c naszym pracownikom nic innego, jak
tylko pOJsc za przykładem zagranicy i zaopatrzyć
się również w "żelaznych szewców".
Pocieszać się wprawdzie możemy tem, że wynaJazek maszyn do szycia nie uaunał ręcznej roboty szwaczek i krawców, lecz owszem, timozliwiając wykwintniejszą ozdobę strojów, nowe dla pracy tychże otworzył polc. Czemuzliy podobnego skutkn nic minło wywrzeć pojawicnie się nzelaz.nego szewca"?
- Przes~duość Nal)oleonn, I. "Tagliche
RUD(lsc~lau" przytacza następujące przykłady, dowo<1ząc~, Jak pr~esądnym. był wi,elki genijusz wojenny.
WIadomo, ze szczegolną mIał predylekcyję do lite~y ,~I. N.a~wiska 6.marszałków, 26 jenerałów dyWIZyJ, 3 m1l11str6w, pIerwszego jego kamerdynera od
tej sIę zaczynały litery. Prócz tego miał dla ~iej
takie względy dlatego, iż od niej rozpoczynały sie
nazwy kilku miejSC, gdzie stoczył znakomite boje:
Piarwsze zwycięztwo odniósł przy Montebello, ostatnią walkę odbył przy Mont St. Jean.
Zwyciężył
pOlI Mondovi, Montcnotte, Milesimo, Uarengo, Moskwą, Montmiral, Montel'cau. Najbardziej błogie chwile swego życia. pędził w Malmaniso, pałacu cesarzowcj Józefiny.
Wynosił w takiż sam sposób niektóre dnie miesiaca. N a przy kład dzicil a-ty szczególnie zyskał jego
względy, bo tego dnia wypadały urodziny i imieniny
najbliższych osób i inne święta familijne. Późuiej
nadawał dacie tej znaczenie llietylko w prywatnem
lecz i ogó!nem życiu: 14 czerwca 1800 r. stoczył
łwycięzką walkę pod Marengo, 14 października. 1805
r. pod Ulm, 14 października 1806 r. pod Jcua, 14
października 1807 r. pod Friedland. Przeciwnie nie
cierpiał daty 18, w której go spotykały różne 'nieszczQŚci!. i smutki: 18 października 1813 r. odbyła
się pamiętna bitwa pod Lipskiem; 18 czerwca 1815
r. pod Waterloo; wreszcie, Ludwik XVIII-ty miejsce jego łajął na tronie.

wO I n e

Żar t y

od Ex-Bociana,
Rzeczywista ostatnia

llosługa.

(Fakt autentyczny).
Śmierć nie zartuje i trudna z nia radaWięc miał być pogrzeb zmarłego· sąsia:la,
Co w zycia walce, cięż ide przeszecU burze,
A po żywocie, oddał dług naturze.
Całe sąsiedztwo, przez serdcczno~ć bratnia
Miało mu oddać posługe ustatnia.
-,
Zważywszy cały interes- w tym 'Wzgl<:dzie,
Bylo dość wielkiej krętaniny wszędzic;
Lecz trudno przecie choć w smutnej potrzcbie,
)!yśleć jedynie o samym pogrzebie;
Trzeba się ubrać, otwierać komody
Myć się, ucze~ać pod!ug świeżej m~dy,
N3 pokojówkę niezgrabną pofukać,
I zagubionych, nudnych kluczy szukać.
Więc kicdy grabarz, tak jak to wypada,
Skobczył już kopiec nad grobcm sąsiada,
Chowając w kieszeń zarobiony rubol,
Bramę cmentarną zakładał na skóbel,

T
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Ludzie już poszli alho pojechali,
l1'nt7.n.y październik dał przeci~tną
7,4° R. zatem
KsiQża jlO jlracy i obiedzie spali,
uyl cieplpjszy o jeden stopień.
A organista po rekwijeskacir,
2) Barometr 748, mm. pomi~dzy 735 i 762, najwyżej
Jadł barszcz na schabie w swej skromnej komnacie, POdCZH8 ostatniLh 2-c11 dni miesiaca.
Dziady kościelne to, co zarobiły,
3) Wilgoć 87, stosunkowego nasycenia, pomiQdzy
N~ szwarcowanej do grosza przepiły,
40-100. Illil' ~ iąc wilgotn)-.
Sulrcesorowie, }Jozhywszy siQ gości,
5) '''iatr r.ach. i odmianj' 18 r., !Jolu(ln. i odm. 6,
"'nosili sprzeczki o pozostało "ci:
poludll. 4, wiatr silny 4 razy.
Panie Guzdralslde, z serdecznością bratnią,
4) Dni j~wreh 6, w ('z~~ci jasnych 6, deszcz 15
l'rz)'byly wreszcie ... z posługą ostatnią!
razy, (uleWl]Y 2), mgla 4 r.
6) OZ01l. tiredllia z doby 1,4, z nocy 1,8, z dnia t.
Natężenie bar. mocne 2 razy, srer{'!ie 13 razy; Nie za.
Logogryf 3_
barwiaJy si(: ozolloskopy podczas nocy 2 i dni 5-ciu.
przez S.

J.

b) St'JIl zdrowoill1j.

Ze zgło ek: bja, cja, czów, der, dja, is, ko, k.as,
lali, lum, marz, 11e, o, ów, ]lin, ry, te, we, - ulozyG
8 \\') razów, znacznie których:
1. Miasteczko w Kieleckiej guhcl'11ii. 2. \Yy. pa
należaca do Danii. 3. Rzeka w Niemczech. 4. Jeden że stanów zjednoczonych Pólnocnej Ameryki.
5. Rzemieślnik. 6. Rzeka w Północnej Ameryce.
7. Zaimek. 8. lI1iasto we "'łoszcch.
Początkowe i koilcowe litery tych wyrazów nłoż~
nam nazwQ dwóch miast polskich.

Rozwi1!zanie logogryfu :\~ 2.
1. Alikante, 2. Lermontow, 3. Figl1eroa, 4. Orlean,
5. Nykopillg, 6. Siideroe, 7. Danllkil, 8. AlberŁ!'andi,
9. U lifilas, 10. Damremont, 11. Eryk, 12. 'l'essalonika.
ALFOXS DAUDET. - KWAKGELISTKA.
-

~iwy

zeszyt !!37

wyszedł z druku i zawiera:

I) .Kwestyja emisyi listów metalicznych" przez '1'0-

Biegunka przejawiła ~i<: w dalszym eiąg'll, chociaż
r;;~adziej lIiz w miesiącu poprzednim, katary oskrzeli,
zapalcnia )lłllC (rzadkie), zapalcnia przcłyku. Skarlatyna cokolwiek cz~ściej niż w mie .iiącu poprZe(Jnilll,
z nią i niezależnie "'illzianą była błoni t'a. Ospa
wietrzna i zapalenie })ryszczykowate łącznicy ocznej
nie były cz~ste, ale się zdarzały. \V koliclI miesią
ca pokazał siC? mumps (zapalenie gruczołów IIl·zy;'Sz ·
A. 1::;.
nych).

'- "T dniu 4 b. Dl., skutek cicrpiell sercowych.
zakoilczył tu nagJe życie ś. p. Delin Czc1
chowicz, b. ohywatel ziemski, dzicdzic (lobr Uajki
II'

przyległościami w płockicm, w G2 roku iyaia. UtraciwHzy IV skutek rozlicznych klęsk i nicszczęś6
micn!t', jakiś cza:; mieszkal w " Tarszawie, a ostatnich
7 lat spQclził w naszcm mie8cie. Zacny, skromny,
cichy, pracowity, umiał z wielką siłą rIuszy znosić
przeciwności losu, poprzestawać na małem i nie użalać
si<:, na niedolę. - Sumiennc bpełnianie obowiązków i
rodzina, byly dla niego całą pociechą. - Osierocił
najzaclliejs,;ą żonę Joann<: z Bogusławskich i troje
dzieci.-Wicczny spokój jego prawej duszy! ..

z

warzystwo Kredytowe Ziemskie, w chwili obecnej,
przez A. Kłobukowskiego. - II) "Artele IV Rosyi,'"
skreślił Ignacy ŚwiQfochowski.-lIIl "Hemyk Heine.
W obrębie
Portret literacki," przez T. J. Choiliskiego (cią:g dalszy). - IV) .Ludność Królestwa polskiego," według
W dnin 20 pażuz. (10 listop.) we Wili .Janowie
llajnowszych danych, napisał D-r Jan Banzemer. V) "Sprawy bieżąee, IX," napisał Chorąży, - VI) gm. Łękawa na sprzedaż koni, krów, tlr:rewa w są zniach, jęczmienia w ziarnie, kartofli, chmielu, bry.Od Redakcyi".
czek, sukni i różnych 111dbli za sumę 0!6 rs.
- 2 (14) stycz. 1885 r. w tutejszym sądzie okręg.
Spostrzeżenia
na sprzedaż nicl'llchomości pod Ni 1189 przy ulicy
Targowej w m. Lmlzi, od sumy 1500 1'5.
_ Tegoż dnia tamże na sprzedaż nieruchomoś c i w
Za miesiąc Paźdzz'e1'7lik 1884 r.
o s~dzic Nowe-Baluty pOll N! 185, od sumy 750 rs.
- 1 (13) listop. IV o;adzic Nowc-Miasto powiatu
, a) Stan powietrza i obloków.
1) Srcdnif!. tempcratnm z micsiącll
6,2° R Kaj- I'<lwskil'f!o, na sprzedaż 30 krów ocenionych na sum~
wyższa z doby
10,7°, naj niższa z doby
3°, n;lj- 15cO rs., 5 powozowych kuni za sum<: 500 rs., powyższa z dnia
140, ll:ljniższa z nocy O. ze,zło- wozu za 200 rs. i 100 korcy żyta za 480 rs.

Licytacyje

gubernii.

meteorologiczne
i sanitarne.

+

+
+

o

+
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Nakładem Księgarni

z

s

8. Chmielna 8.

Tom I-szy: Zapóźno. Ostatnia stawka. Przechrzta. Po śmierci.
Tom II-gi Ojcowka woh. Dwie siostry. Co ją ocaliło!.. Tragcdyja grecka
w góralskiej cha cie. Do kraju. IIcraklesowe drogi. ')'Oln III-ci Scherzo.
Prosto z pensyi. Karrkatl1l'Y, Z alhlliTIU maluczkich. \Vigilija Bnżego Narodzenia. Tom lV-ty Jubileusz. Obrazy i obrazki z tatrzańskiej wycieczki'
Rywale. Latawica.

Cena ~-c1t tO'll~ÓW Bs. 5.

krlljowych i zagranicznych.
(3-2)

OU-X:IE:RN'"IA
I F ABRY 'K A PIERNIKÓW
"PETROKOWIE,"

W
P?'Z'!J ~d. "Pete1'sbzt?'skiej".
Poleca wszelkie wyroby w zakres cukierniczy wchodzące,
jakoto: Ciasta wszelkiego rodzaju, Torty, Cukry deserowe i
Praliny w najdelikatni~jBzych smakach,-równiei znaczny do·
bór Pierników, od ktlll'ych biorącym detalicznie ustępuje się
15% od rubla. Polecając się względom Szanownej l'ublicznoś\li, nadmieniam, ii przy doborowym towarze, ceny wogóle zastosowane są naj przystępniejsze.
(8-13)
Z uszanowam'em S. Ja.d'li.d.'i.
Redaktor
)~UJllo.1eJlO

IJ,eHsypoIO_

l

WYNAJĘCIA
]iurety, POWOli)', BJ'yki na
I'csol'nch i lionie.

DO

Zamawiać można w składzie węgla
"'ł od. SnI)iliskiego,
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
godziny. Ka balach pnblicznych na lnll'~

n3

na 21 lat,

Zdolni Agenci

SOl'zedaje węgle w dobrym gatunku z dostn.wą do drwalni po cenie: Korzec grubego wagi 240 tt.
kop 55,-(roz~yl:l. się w koszach
1/2korcowych wagi 130 (J.) Na miar~ w skrzyniach zamkniętych przez
magistrat warszawski opieczęto
wanych) po 5, 10 i 20 korcy, po
83 kop. Na całe wagony z dostawą przed drwalnię, po cenach odpowiednich do cen kopalnianych.
Węgiel kowalski korzec po k.70.
Koks najl epszy z:tgraniczny pud 25
k. (franko sl;lad). Drzewny węgiel
kurzony korzec 1'8. 1. W składzie
sprzedaje się każdą ilość. Zwózki
węgla obcego dopełnia Pl) rs. 5 za
fur mankę od wagonu.
Zamówienia wszelkie nalp.ży robić w składzie z góry opłacając.
(13-4)

'.l'l·eść:

-

Dzierżawa

zaraz do I) (ls tąpicnia gruntu mI'. 270, 1;\EOU mórg 2 roczni .. maŁery.iału, od st. dr_
zel. Zawiercie szosa vriont 12. \ViadolllośG pod lit. K. :1'. I>Hica. (3-1)

przy rogu Aleksandryjskiej alei.

W 4-ch TOMACH.

księgarniach

I

Włodzimierza SapińskiB~O

wyszly z dmku

Nowelle i Obrazki
we wszystkich
(R. i Fr. 108(0)

E
=4 •
SKŁAD WĘGLI

Michała Bałuckiego

K~bywać można

I

iMA

Teodora Paprockiego i S-ki

w JrARSZA WJE.
świeio

o

:2ij p·\źtlz. (12 li3top .) w magitih"lchl 111. Z!j't cna
na blldolV~ jednego i reparacyją: 2 1ll0.ltllw IV Zgi erzu
od sumy 681 n. 201/~ kop.
- 5 (17) listop. na komorze ITerby n'l sprz"dai:
skonfiskowanego spirytusll za sume 500 I'S.
- 7 (19) listop. na komorze IV Grauicy na blldowę
2-ch domów z zalJnrlowaniami gosjlol!ardkiemi dla pogranicznej straży w Szycach, p-cie olku~kim, od snmy 23457 rs. 93 kOJl.
- 15 (27) listopada w magistracie m. Zg:erzil., na
sprzedaż partyjami dl'zelVa powalonego przez bnl'z~
i uscJll1i~tego w lasach miejskich za OgÓlrl'l, S11 mę
421 rs. 31 I--.op.
- Tegoż dnia tamze na utrzymywanie w porz1dku w latach ldil!/8 1 t-stu studzien miejskich i pom)!
w m. Zg'ierzll, od sumy 93 1'8. 75 kop. rocznie.
- W d. 2 (H) stycz. 1885 1'. w tllt ajszym s'l,<ł7.ie
okr(:gowym n't sllrzedaż n:ertlchom o~c i w m. Łodzi
pod J\i 14)11, od sllmy 2700 rs.
- 21 grud, (2 ~tycz. 18135 1'_ ) w tutejszym sądzie
zjazdowym na sprzel!aż nlel'llchomo jci w m. PetrokolV!c za Iiniją d,'. żelaznej pod Ni 576/ti24 od 8nm y
2500 rR.
- Tegoż dnia, tamże na sjlrze (laż w m. Łodzi: 1)
nieruchomo~ci pod N! 715 przy ul. PctrokolV.lkiej Olt
sumy 8000 rs. - 2) lllel'llchomOllci pod Jo& 53! przy
tejże ulicy orl sumy 99:\0 r~.- 3) ni eruchom?sci pod
_\2 1125-A przy ul. "Julins" od sumy 1501) 1'8. - 4)
nieruchomości pod.M 796-A przy ul. Dlugiej od 8Umy 2500 1'5.-5) niemcholll08Ci pod JliiJ'i! 786-B i 786-C
przy ul. Ziclonej i Z'tchodniej od sumy 170,000 I'B.
- 7 (19) Btyez. 1885 r. w kancel. hypotecznej m.
Łodzi na sprzeilaż llicl'llchomości pOll .M 1501 R i C
w m. Lodzi od sumy 6000 r s.
- 9 (21) stycz. 1::>d5 r., tamżc n ·t tiprzedaż ni eruchomości pod .M 1113, przy ulicy Witlzew31;iej od
sumy lHOO r3.
- 2 (U) ,tycz. 1885 r. tctmżc na sprze dal. nie !'lI
chomolci pod .JI& 514 przy ul. Petrokow3ki cj, od su
my 43G50 1'5.
.- 31 grud. (12 stycz. 1885 r.) tamie, na sprzed aż
nie l'ue!iom .) ści pOll Ni 331 prl)' ul. ~redniej IV m. Lodzi, od sumy 12750 r8.
- 4 (16) stycz. t'lmŻp. na sprzeda~ llierucllomo3ci
przy ul. Konstantynowskiej pod NilJl& 3~0 -dd i 32J-EEE,
od silmy 53250 1'8.
- 3 (15) atycz. tamże na sprz ed:tż nieruchomości
przy ul. Promen'lrll liDII V, 770-b OlI su,ny 1!250 rd.
9 (21) list. w magistracie m. Rawy n>\ oświe
tlanie naftą 24 lamp w ci<~gu 18:3% od sumy 338 rS;
rocznie.
- 2 ( H) list. IV urzę 'lzie gminy Barto szewicc na
dz:erZaw<: docho llll z mikwy w 03:\dzie Głowno Oli
sumy 206 1'5, 50 kop.
-----

~

korzystnc z1j~cie przy
rozpowszechnieniu na ra.ty dozwolonych prawnie w Pa.ilstwie
Jlosyjskiem pożyczek pre- \
Znajdą

lllijowycb.

Oferty frankowane pod lit. Ho
242;i-a przyjmuje Ekspedycyj ,t !
Ogloszeil Haascllstcina i i

Voglel'a, Hanower.
(H. i }<'r. 107\.1';)
(2-2)
". domu Dok. WYf!rzj'w:.llskie!j'o do
orlnaj<:cia na I-szem pit:trze 3 pokOje
z przCllpokojeJll pojedynczo lub
razem, w kazdym czasie. Tamże dosprzedania: nIebIe, I)C)ścieI, ga r-

dero ba,

Iłl~zka

i Cortepian.
(3-3)

OSOBA
która przez lat kilkanaście [lracowah
w zawodzie ilanczycielskim, życzy sobie przyjąć obowiązek kształcenia Jlanienek, lub też jako Da.me
tJe

compngnie.

"T iadomoś6

w 'domll p. ITiibner przy
ulicy Ocle8kiej, Nr. 510.
(7:'-5 )
W mają:tku Kociołki przy stacyi poczt.
Wadlew, są: na sprzedaż

Tryki negretti.
Pomiędzy niemi je;t 18-u w cenie od

rs. !!O do 30.

dzisiej8ze~o nurnedołą.cza się arkusz
powieści p. t. "Pt·zepaść".

l!rI!IlC"....

16

(3-2)

Du

l'U

wydawca l\f:irosła'W' Dobrzańsld.
W drukarni E. l-nńskicgo w Petrokol\·ie.
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-ł.wnp z r'laZ.I-!MOJ.'I'l~aZ ~!B z.lludAZ.ld ZBJ.3J, 'a:>O!AI~ m,;dllZ l~!O A. ·'I'lz\m!A.l'l'llOU M9lue!!PI 1l'(8!.M.Z'I'lU
OU'I'lB!dA..M !W'I'lJ.al!l !WoMOJ.0lo'[oU?9.1 ąO!U 'I'lU u '!'lzoau
-.AZ.l'(8 aU'I:l!UAHlJp OUll!MUlBnod n'lpłlzJod..M ąoA.I9Pt
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-OM'łO O!8 !MZJp 'tHB łlu}'!I!zp!Ala!u ala!uą'Juod Aq'ltlf
'nlBalaz8 Z9q '!IOMod 'I'lUIOMZ! 'lll()uAłdn 'lqnu!J~
·tlZJOM W O!8 9W'I'l8 !MZJp OlnU!W tlZ l [Po;:;
-tlMn- llws 9 3Fpoq (hnu!tlI ~z "~'I'lU!Zpoll llJ9l)!-'t ll !
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-·128 według swego ulubionego zwyczaju. Nakoniec at oń _
ee zaszło.
Obenreizer zamknął okieDcice i zapalił świecę.
Oczekiwana chwila zbliżała się; czekaŁ z zegarkiem
w ręku.
O ósmej, zwolna, powoli, bez szelestu, jakby popchnięte niewidzialną siłą, drzwi się otworzyły.
Przeczytał nazwiska wypisane jedne po dt·ugich ...
żadnego eladu tego, którego poszukiwał. Odsunął rząd
zewnętrzny i szukał dalej,
Tam stały skrzyneozki starsze, niektóre już zn iszczone. Pierwsze cztery miały wypisane nazwiska
po niemiecku i po francuzku, piąty napis był nieczytelny. Obenreizer wziął ją i zaniósł do okna, :lby się
lepiej przypatrzeć. I-o cudzie, pod gęstą powłoką
.kurzu wyczytał.
~~ "'VV"end.a.l .....

Klucz przywią.zany do szpagatu wisiał przy
skrzyneczce. Otworzył ją i wyjął papiery; położył je
na stole i zaczą1 czytać.
Nagle oczy jego dziko błyszczą.ce zamglity się.
Przykre rozczarowanie, śmiertelne podziwienie odbiło
się nil. jego pobladłej twarzy. Podparł głowę rękoma,
aby się zastanowić; z zabranych papierów porobił kopije, oryginały włożył do pudełka, pudełko na swoje
miejsce, zamknął drzwi dębowe i uciekł przez okno.
W tym samym czasie kiedy morderca i złodziej
uciekał przez okno do ogrodu, notaryjusz \l' tOW2.rzystwie jakiegoś cudzoziemca zatrzymywał się przed
domem, trzymając klucz w ręku.
- Bądź pan łaskaw-mówił-panie Bintrey odpocząć w moim domu, Dziś w naBzem mieście prawie święto-święto strzelecki'<l,-ale za godzinę wszyscy będą w domu. To szczególna, że właśnie du mni e
się pan zwróciłeś z zapytaniem o hotel.
No, zanim się tam pan udasz, pozwól, abym cię
mógł ugościć w mym domu.

-

-121 - Wendala? .... od dwóch miesięcy słyszę często
to nazwisko - przerwał notaryjusz. - W sza&:: to ten
nieszczęśli wy Anglik, zabity na Simplonie, wtedy gdy
ty zaledwie się ocaliłeś, lubo zraniony w twarz i
szyję,

Skaleczony własnym moim notem-odpowieObenreizer dotykaiąc ran, widocznych świad
ków straszliwej Ił znanej nam walki.
- Własnym twym nQżem, praO'nąc ocalić przyj aciela-potwierdził notaryjusz. - D~brze, bardzo dobrze. Ale rzecz ilzczególna! to nazwisko przypomina.
mi, iż prz!ld laty miałem klienta nazwiskiem Wendal.
- Swiat jest tak mały!-zauważył Obenreizer,Zastanowił się jednak: nad tem, że notaryjusz miał
klienta tego nazwiska.
- Mówiłem więc, że nieBzcz~ścia moje rozpoczęły oię od chwili śmierci mojego przyjaciela. U dałem się więc do Medjolanu gdzie Defresnier i spółka
zimno mnie przyjęli i wypędzili. Dlaczego?-nie dano żaduego powodu.
p'ytałem, czy mając do zarzucenia memu honorowi?
Zadnej odpowiedzi.
~akie mają przeciw mnie zarzuty?
Zadnej odpowiedzi.
Cóż mam myśleć o tem?-W końcu odpowiadają. " możesz myślić, co ci się podoba; to wcale nas
nie obchodzi!"
- I to wszystko?-zapytał notaryjusz?
I zażył niuch taba'ti,
To jest wszystko i sądzę, że dostateczne mó j
panie.
O nie - rzekł p. Voigt, - Dom Defresnier
i spółka jest 'z tego miasta; .firma znana, szanowna.
nie ma jednak prawa bez przyczyny psuć opinii mło
dego człowieka, Na oskarżenie mó 5 łbyś odpowiedzieć.
Ale cóż odpowiesz ludziom, którzy nic nie mówią,?
dział

-

Pl'zepaM,

16

-.(z.ld O!qOB WAqU 'łtlAHllBUU }jUl !alAzug Al. o~az\)llla
"'jmllłlruw U!UU:l]BAZod op ! !~a!ulUd oZlaf l!!UO!AHliBa!UZ
Op!W o?omodop A~!UlU9fU'ł [a'ł O!~A'I:lfPO O~OW IUlal
uu a~UJ'łB I'l!U 'I'l!UU'łB a!B ~piJq ljl'l!A\I0:l(00 ···luz,mfA:.ulloll
l'lo!p! ojil'l'ł !WUAl.0łB az O'ł ?lz;,łqou na?af v lnzUJ:A.M
o~oupa[ lun wa~!~tlJlB O!U ~M9łB ąOA'ł Au ....\od walBaf
ąoO "'IAZ~AlOp a!B I'l!UID ~pl'l!Al.odl'J 13uI9Z1az;\zs U'ł ?AZ~
"'l?u'łBOd u[ow 0:50Z0'BIG ···jnw'Ilp:l!uUlodAZ.ld ulom ?U'ł 8
-od ?ApZl '[a!dal 9az.lludAZJd G!B !W ł~9w Aqll '[Bpodo
łi;uUlB WAqO? łupfl?, I i?OWALUod wal o wouo!u!Mod a?,
"'łll~0l':lU O!U O~O!U op lJ\>PI '}j3lflfIlW łUP'B!Bod ... uo
'1nf 'p'lwn AJ9PI 'UI9!ou!lz.ld GO!UWOfBl ł!Zpt:l.lPZ O?
'plUZAAI. n!I;)A?, o~o ....\s l{OUI! ....\ąo ą~!U'lll'lSO NI. - ·!~.la!UI~
od ! 'łaAl.tlU '?!IUPPO O~O!U po O!S Aqll '9!qO.lZ nljo,uI
llU?OW om o~ 'Apll11 }jt.q lSO! 11:1!A\$ a!OOlS! M. .
·a!wu.l zaz.ld ł'BZ.lfods O!UIOA\OW!LU IQ
jWalljslAl.Z'BU wa'ł z warUll10ds O!U 0~9!U zogJcI o.oo:l(!N:
'a1llPUŹJ OZp.Ulq 'lSOf ]tlpUO].A OljS!Al.ZRII?,! 'mo! . . \ 9?
-'Al.OlUlMlj il.I9lUAI.:l( paz.ld OOZOOA\llł fapll::l uu ołJzpa!9
'O!q~!S 'op wns ł!A\9W - a [!I:EIIV 0lAl o WtlUz 'ultlPUO A\. WO!llS!A\ZllU uluo[!lll §lAPZlo!u łu!m O?Ual
O?, 'O!Gos łtl!uwodAZ.ld :wtlzsnfLlll'łQU WA.l11'lS oz AAl..OW
-ZO.I z modihsn mAUpa! pUlI a!s ł!A\0IIR1StlZ suz~Al.9.M.
·!I0Al. op ?OWAUI ł~9w .lOZ!OJII('}qO 'no.lUlB 0WAwn
~ u p'B ....\AM o!ljRf 'WO!uo?,tlJAI.. lU;>UlSAZ.I0:l]a luol0Al..0p
-mI ! U!O§l0'llS.lOZS t:l]sla!~'BrAzJd z Auuu.oo~od
'mazo
-lU o 99ZSAłs ?n[ 0040 O!U-tl!utls!d op A'łS!l U1'1lW 'łP!
'~tlJO'l V 'ZSO!Zpaq 90!UI nl 9Plu[ WO!Oa[t?z z o!WftlUZ
-ąo O!O WtlS 'nfo:l]od WAl Al.. O!UUI :zsa!zp[uuz tl ' łlWB 9
'I:l iJwp9!S- lzpa!wod 'tl'luapuadap 02J0(15nJp tua!O~rAZ.ld
pa:!'Jd nl ~pflq OURJ O.Ilnr-·lj5!O A łtlAl.Jaz.ld-a!~opn
-paz.ld OCAl M tlAl..0łS !UU ?nf !a!S [9lj ods n
·o~auo:reAl.a!uz 9!udol'l0
ljUl 'tl'la!A\Ołza a:l(a!do Ufo Al.. B pod ~dłłl!ZA\ o~ 'o!utld op
-aq !a UO!U!AI.. o:l]Sllł azozsaf a~-'!O~oł1l9ru ! AZ~ApO.r~ op
u!uo!sa!un z ol~llu otzpoąaoz.ld 'p~poP-oIV ·!;)~oł.o0ln

-

'tl'ł u~puadap olla

uu A.l9!d lld \>UpAA\
o~ 'OZJqop
tll!ZpO!M !llzsnfA.l'B'łOU ZOZ.ld o55oullluMQoAAI. n:ljzupm~AI.
auo.l'łs tqlqs łuuzOd 'B!S łilu'~oo!W~U .mZ!9.moqo
·AZ.IOAqO twsg poz.ld o~ Ollf
•AJpłlw a!Zpaq ! !Al.Z.lp Wll:l\.AWtlZ • .19WUU uu .10ltlIUZl
-a.l wUJOQ ·OUU.I f9-8 o O.I'łuf ?!U pgz.ldM !.\\Z.lp tAU
-OAl.lO Aq<>~ '9!SOJd ! (( 'l('IIl '.li!l" 9!zpnu a!nq9z.qod 9!U a~
'azpils 'Zl:l.l9'ł V '!AO!I0cI z .A.x9!dnd p9ZJduu AWf\!A\
-oąoS
·AloqO.l op 00 9ZJU!q M łll!UI epeq a!u U:l(~OI
-aZ.l'łi 'tlA\~qllZ l1!zQ jOZJqoa ·UpO.TS "l.AWllW ~a!zp !ljut
"l~!qOJ Ol :l]uf 99!Zp!Al. zsa;->l!a lzC) 'e~A\9zu:l\8M WU!A\
-U'łSllU o55op'lo 'I:l!Up u!wUln~O.I lZSAl..Ul.AZaaz.ld tlUUl 011
-OP?ll'l '[OpIp ,!U'l ! AZUJ UAl.p AZOllUZ 7, Jownu 'U!ZPO~
fg '8U ze.l 'ilz.IOAqO O!B !A\Z.lp 9?, 'llzauuzo
.l9wuN:
'e'lM9zll'lSM ?!o~o!wn a!zp~ '9llZtlljSAI.. !Ul UftlW l.mmnn Ol
'f1l?UM.n . !104\ fam op <>!UAl.OSOlS 'Ulll{q.leJAo 0ł0lJ.0Al..
G!S 'IIau.lgo A.l9'l:l] '.!o'łu!n~a.I O!S ofnpflluz UIBl '.mw M
O'ł!qM oro:ljł9d 9MOPllS lsof WOltllq.19JAO pUU 'fAZJfOdS
.. ··WllZ.19!WllZ ?!ą().lZ ZtlJal O!U~ełA\ 00 '9?1llJ.IlU Ol
m! AZ13.l Ol! 'AZU,l arAl a!s tZJOAl..'łO ~O!U ?OIV -

r

r

·:l]a!Al.0łzo ApołUI łUl.Ad

li:fulO!Al.lO a!S ~a!zp uu Zll.l O~IlAł AZ:) ·.A.[lZlOMlO a!u e!B
O!U!ZPO~ fOlo !A\z.rp ?AZO-faw89 llU !OlS U:lf~\9Ztl'lSA\
jZ.llUd 'ilzsuw a!S ?AZ.lOAqo !A\Z.lp fO.19P! Al.. '~l!Al.ą;)
11Z011U2:0 a!Al..Ul90d łlf wus fa.I9Pl lW '~u!zpo55 li 'Ul
-u{qJa,rAo 0ł0::l(M O!S UOU.lqo u'lAl.9zu'IsAI. 10!U o -l~!O A
łtl!Zpo!Modpo - .lullaz APIAAl.Z O!U Ol la!u O ·a'lAl.9ZB:l]SA\ łlupo~ 0:ąlA'l uw o~ 'eo!u?9.1 fil z
-.mZ!Oluoq(} .[U.[OMllZ-'.Itl~9Z APl.AAl.Z Ol ?OrV ·!A\Z.Ip :l[0qo 'uAl.llJcI eUll!O~ uu z.trodB 'o N 'ilum az
WOZll.I nl 9~faŃl. oUl0Al. WA.T9PI 'M9;J1,l0!q n lll IłI>!OUI nlo!M
-a!u z wlupof ZS9!Zpaq ':l]Ul ':l]ll.1 'ZS9!Zpaq 9a!Zp!M i:lf
Al ! uo[o O~OU\)IlZ OZ9A1.l' 9a!Wlld zaz.ld ?9'ł0 '9uptl~0
iJf alOA\zod nwo:lj 01A'q a!u ?,al 0.1 ·"o!do.lu:[ fop:a
-U'l -

-

S<:I -

-122 Właśnie; pojmuje szanowny pan okropne moje

wanka podnosi bunt przeciw tobie.
- Buntuje się I... to jeszcze mało - odpo'\viedział Obenreizer-moja wychowanka usunęła się z pod
mojej opieki i schroniła się razem z p. Dor do te~o
Bintreya, prawnika londyńskiego, który na wszystkie
me wezwania odpowiada, że Małgorzata nigdy do mnie
nie powróci.
- I który pisze potem-ciągnął dalej notaryjusz,
podnosząc swoją szeroką tabakierkę, aby poszuk~ć
czegoś mi~dzy papi.erami,-k~óry pisze, że przybędzIe
tu, żeby SIę z NamI porozun:1leć.
- Pisze to!-zawołał Obenreizer.-A '\VlęC panie, czyż moje prawa nie są słuszne?
- Tak mój biedny chłopcze, wszyscy, prócz
zbrodniarzy, mają pewne prawa.
- A kto mówi, że jestem zbrodniarzem? - zawołał Obem'eizer dziko.
- Nikt tego nie mówi. Ależ trochę spokoju
w zmartwieniach, ,przez litość! Gdyby dom Dufresnier'a dał do zrozumienia, że popełniłeś jakiś czyn
niegodny ... oh! wówczas wiedzielibyśmy jak się z nim
oLejść!'

To mówiąc, podał mu krótki bilecik Bintreya,
który Obenreizer przeczytał i zwrócił wołając:
- Ten prawnik :Ingielski zamierza zape\Vne odebrać mi władzę nad Małgorzatą!
- Tak sądzisz?
- Jestem pewny, .!:nam go dobrze. Jest uparty i szyderczy. Ale po Iyiedz mi pan: wszak władz~
moja nie może mi być ouebraną aż do pełnoletnoścI
Małgorzaty?

Naturalnie.
Utrzymam ją więc

ZmtlS2.ę
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położenie; gdyby na tem si~ tylko skończyło? lecz
jakie ztąd wypłynęły skutki!
- "Viem, wiem, biedny chłopcze! Twoja wycho-

-
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Małgorzatę do

- Zatrzymaj lilię p::m-zawołat - w ch wili, gdy
n otaryjusz miał zamknąć dl·zwi. Coś się po ruszyło
za skrzyneczkami. Voigt Bię obrócił.
Sekunda była dostateczną dla zręcznej ręki 0benreizera, do posunięcia regulatora z cyfl'y 1 na cyfrę 2.
G dyby notaryjusz raz jeszcze "pojl'zał na stalowe półkole, mt>głby dostrzedz zamianę. Drzwi miały się otworzyć raz jeszcze o 8-ej wieczorem, o czem
wiedział jeden tylko Obenl'eizer.
- Nie widziałem, żeby się co ruszyło-rzekł p.
Voigt. - Masz nerwy baJ·dzo rozstrojone, mój synUj
widziałeś zapewne cień od mojej świecy padający na
ścianę, lub... Ale słyszę nadchodzącego twego kolegę,
druf!iego dependenta. Do roboty więc: rozpocznij od
dziś budowę fundamentów swojej nowej fOI·tuny.
I wesolo popchnął młouego człowieka do pokoju; lecz zanim zgasił światło, rzucił jeszcze spojrzenie pełne czułości na zegar -spojrzenie, któl'e nie zatrzymało się na regulatorze-i-drzwi dębowe zamknął
za sobą.
O trzeciej, robota była skończona i biuro zamknięte.

Notaryjusz, jego dependenci i służba, wyszli patrzeć na strzelających do celu. Obcnreizel' wytłoma
czył się, że nie ma chęci być uczestnikiem publicznej
zabawy i odszedł. Sądzono, że wychodzi n:ljaki apacer Bamotny.
Zaledwie

domowi

wyszli,

gabinet notal'Y,iu8za

otworzył się, Obem'eizcr wszedł do niego. Drzwi
zamknął na klucz, zbliżył się do okna, otworzył okiennice i przekonał się, że niepostrzeżony będzie mógł
wyjść oknem na ogród. ZasiadŁ w fotelu p. Voigta.
Miał ezekać jeazcze pięć godzin.
.

Dla zabicia czasu przeglądał pisma i dzienniki
leżące na stole, lub też pl'zechadzał się Wdzcrz i wzJŁuż,

