Rok XII.

Petrokow, dnia 4 (16) Listopada 1884 r.

Nr. 46.
Ogłoszenia,

Prenumerata w miejscu,

za. l razowe po kop, 7 za wiers~
petitu lub za jego miejsce,
za 2-6 razowe po kop. 4 za.
wiersz.
za 7-10 razowe po kop. 3 za
wiersz.
Cena ogłoszeń na pierwszej stronicy podwójna.
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
vena ogłoszeń zagrllnicznych po
10 kop. od wier8za.

rocznie "

. rs. 3 kop. półr~ezni~ , , , 1'8 1 kop. 5g
kwartalme, . . rs. - kop. 7D
odnoszenie do domu kwartalnie kop. 10.
Cena pojedyncz~go numeru
kop, 7 i pół.
z przesyłką:
rocznie
" r s , 4 kop, 40
półrocznie , . , rs. 2 kop. 20
.kw1LrtaJnie. . ' rs. 1 kop. 10

Biuro Redakcyi i ekspedycyj a
obok Magistratu, -

główna,

Ogłoszenia

w domu IV -go l\lichelsona

przymuil!:

księ;:'urn ie

Redakcyja,

obiedwie

w Petrokowie, oraz po zagranicami guberni petl'oko" skiej wyłącznie agentura "Rnjchman i Jj'relllUcl' " w ","ursza wie,

wy C h O d Z i

W każ

Prenumeratę przyjmują

w Pełrokowie Biuro RedakcYi i obie księgarnie. w Czę"
stochowie "Nowa księgarnia"-prócz tego.
w Częstochowie W. Zieliński
w Łasku
'V" Grass.
IV Będzinie
" Janiszewski Stan.
w Łodzi
" Janiszewski Leopold
w Brzezinach
" h.l'z'·mieniewski JUl.1 w Radomsku "Ruszkowski Erazm.
w Dąbrowie
" Tomaszewski J.
w Rawie
" Szewłodziilski.
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spnZED.U E SIĘ
A takich anomalij, zUI'ówno w rzeczach
Dystl'ybucyja Cyga.r i TytUllill egzystująca od 10 lat czysto gospodar8kich, jak W stosunkach ow domu V\. -go Strzeleckiego w "Petrokowie", z po, gólniejszej natUl'y, spotykamy mnóstwo,
wodu lrniany interesów familijnych.
(3-3)
Jedną z nich jest niepl'awidtowość nacz~ść IV.
~",~,,!!!!!!!+~~~~ł'~'444W1Oi!~~~~~~1!II!!!!~4~W~~IIIiIi!!~~4
8zego hanrllu zbożowego, Zostając po wi~
wyszła z dl'llku nakładem S. Lewenthala, jako tom
'9-ty taniego zbiorowego wydania dziel tej sławnej
kszej części w ręku spekulantó w, działaj ą
Wiadomości Bież~ce.
autorki i jest do nabycia we wszystkich księgarnia ch "
cych Bolidanlie nIl całym nbszarze kraju i
(2-2)
nic krępujących się względami uczciwości
W p~"ącej ,.prawie di\villnięcia kupieckiej, handel nasz zbożowy jest ponuszello rolnwtwa "Gazela rolnicza" o(bu wa niekąd olbrzymim monopolem, skiet'owana drugi plan zwołllnie wiecu ziull1iańskiego nym na szkodę pl'OuUcentólV, kt,ót'zy wobec
a następnie Ilnkiety i powiada: Czy cnnć- tego unorlllalneg<> zjawiska, stoją. zupetnie
by llujsZel'BZe rozprawy,ol'az wynikają.ce z bezbt'onni. Handel wewnętrzny- IIV() ponich l'ezolucyjc zała twią. już samą. kwedtyję średnictwo małomiailteczkowych przeku pi pmktyczue wskażą. rozwią.zanie? Czy wre- niów, ilustr()wuue bywa częiltokl'oĆ faktu mi,
szcie owa "l'dorma ~osp(ldarstw" jest rzc- trudnemi do uwierzenia,
czywiście kamieniem filnzoTIcznym, zdolnym
Na ten punkt trzeba zwrócić u3ilną. 11zmienić dzisiejsze położenie naRzych zjc- wagę i z tej stt'ony rozpoczą.ć t'ef,H'<n ~ . Nie
mian i stworzyć dla rolnictwa eldorado? ref!)l'mę gospodariltw, ale st03unków han dloCo ao nas," sądzimy, że jest tn rzecził wych; tt'zeba tu zbadać gt'nnto wnie stonadzwyczaj wątpliwą.. Oprócz bowie:n nie- sunki handlowe; tt'ze,ba wezwać do czyndającego się uniknąć wspólzawodnictwa kt-a- nego wspMudziału specyjalistów, a zebl'ajów zamorskich w produkcyi zbożowej, wio nie samego tylko materyjału (zwłaszcza
dzimy mnó3two bliższych, a niemniej szko- wob ec mizernej naszej stat.Y3tyki) wym:Lgać
dliwie wpływający~h na gospodarstwa na- mo~e całych lat pracy. Tylko na pod3tasze wal'unków, które piet'wej usuną.ć lub wie skrzętnie zgrom:lc1zonych (hnych, myzmienić ~ależy, zanim pnstawimy sl)bie kwe- śleć można o wyszukiwaniu praktycznych
styję rarl~'kuln ej zmiany w kierunku pro- środków, dla zwrócenia naszeg<) lun dlu na
du~cyi,
TIfJrmalną drogę. Może pomięJzy temi 0Ze niemcy zwołują dzisiaj ankiety i my- statniemi ukażą się projekty nowyllh in3tyślą o jakiejś stanowczej, lubo wcale r,iewy- tucyj, pewnych zmian w obowi:}zuj :}c Yllh
raźnie rysującej si,~ w ich wyobraźni ref')r- prawallh i auministI'acyjnych pt'z e ri:!!l.ch,
lUie w produkcyi rolniczej -to jeszcze nie słowem - cały, obszerny i skomplikowany
jest bynamniej pl·zyllzyną. abyilmy t:lkże pt'ogram, którego szczegółowe wykonanie,
zaczepiając o najrnzmait:lze s&o3unki spolepotrzrhne jest zaraz na pierwszy numer hypotcki, widzieli IV niej jedyne naSZ0 zbawienie,
llie oocia,żonej żadncmi zgola długami, Wiadomoś~
Tam rohlictwo rozwijało s'i~ normalnie, czue, ml)że być udziałem tylko jakiejś tt'lvabłiżs" a w Redakcyi "l'ygoilnia".
(3-3)
wspierane wazelkiemi śl"fldkarni, jakie naje- lej, uznanej przez rząd i system:ltycznie
go interesy dodatnio oddziaływać moO"ty, uOl'ganizo wunej instyt ucyi,
Pierwsz\)l'zędne szkuty l'olui0ze, bogato" ulnatytu0yję taką stano Ivi~ tylk l) n StOW:lposażolle
Ill'zez
l'Ząd,
wyŻi3zy
stan
o:rólne;
rzyszenia
rolniozen , Ztożone z cztoakó.v rllZ}'ozległośei włók ZO, o wiorst 2 od Lublin:1. odległy, jest do WYIHlszczenia W dziel'in.we. oświaty, czyniący uostępniejszemi dl~ lIIas proi3z()flych IV wielu mi~jscowo30iw~h kL·u.j u.
Wiadomoś':: bliższa. li Teofila Ciświckiego - adwo- najnowsze zdobycze nauki, u przodew:lzy- mogą nne z łatw030ią. z 'J bl'.lć OUI1 ')3I1e dakat~ przysięglego w Ll1olinie.
(4-3)
~tkiem w"lność stowarzyszeń, otwierająca ne, uzupełnić je inf,)t'm10yjami o 1l:l.3ZY01!
Przy ulicy "Petersburskiej"
mteresowanyrn szeroką dr(lg~ dla wapól stownkacn handlowych, a tym ap').3obetn
nych, we wspólnej sprawie usit()wan, obok z~l'nlll:ldzić obfity m:ltet'yjat U,) dtllUyjÓW;
szerszego uwzględnienia przez pmw()du.w- użytkowanie Z.1Ś teg!) m ltel'yjatlt, ~I'UlltO·
frontowe na drugiem piętrze do odnaj~cia w każdym stwo potrzeb ziemian- stworzyfy warunki wue zbadanie kwestyi i Opt'<lllOW tnie IVllio(0-3)
możliwie naj przyjaźniejsze dla rolnictwa. sków, powierzyć mJgą. towal'zystw I. l'olniezasie. Wiadomość w Reda.kcyi,
~ Jeżeli więc, wyzyskawszy już owe wat'unki cze specyjaliatom, któqch Yf gl"t,}!lie stOIU~~ \\' inogrolla Badeńskie. ~~ i podniói3łszy zbyt wys<>ko cenę ziemi wi- rzyszonych nie zbraknie,
~
~ dzi się ono IV niemożności osiągnięcia; niej . Jeżeli w' ci~gu bad!ł.ń obze się, il mIBadeńskie
odpuwiednich tej cenie procentów, a pt'zeto, mctwo nailze upośledzone j03t z wie lu
_~:
'11>
wo~ec .ta~iości produ~tów rulniczYllh, 8ZU- wzglę.dów· ~r~ez obo.lvhz?iące. ~t·zepi3Y pl"~.
:
K U Po A CY J II E,
~ ka Jaktehs nadzwyczajnych śt"Ouków-to ani wue l admlUlstracYJllo, Jeżelt Intet"e.3:ł. Je"',)
_ nadchodzą codziennie świeże do handlu win .. \V ,położeniu tem gospoual'8tw niemieckich, szwankujądczI~sto ze wzglę lu nl d~isieJ3;Y'
I!O i towarów kolonijalnych,
~ am w marzeniach ziemian tamtejszych o system I?o ilt~OIV.r lub taeyfy celne, to i IV'
r3,aleskiego W "r!)etrokowie,"
N' reformach IV produkcyi, nie można znaleźć tym l:azle, tylko tak poważna i uznana przez
~ Tenże skład poleca Nal't(~ Awerykuti- ~ powod.u, uspru\rie.dliwiają.cego nuslauowni- l'z.ąd lUst.ftucyja., Illoi:e wystąpić z pt'ojekt,~ską i Ruską na beczki i garnce w naj leh
szym gatunku.
~0-9)
f::? ctwo le z naszej strony,
mi, o ztmanę lItelvygo duyu h pt'zepisJ·.v,
ięc
"VI
Nie o refurmie w:
jakiejś stanowczej,
Jeżeli utrzymujemy, że dla o 'ótu O"OSpO'lłTillogrona Badeńskie. ~ ~ecz pI'zcdewszystkIem o ,stlvot'z~niu z~o- darstw naszych, zaznauzone wy~ej z~nia:1Y
..,
s~!ch wOrk~~o nas w~I'~nkow, mysleć po.wln- \V zewnętrznych wal'Unbch, pt'zcpro\v.~(lzoUlsmy: Zt?bm! naJplel'W to" .C.O nasI za- ne sy.:ltem.l.tyuzn'ł prac:} tOIVJ,l'Z13tW l't)llli.
chodm sąstedZI ou~~wlla zrootll: u3uńmy czych, oraz roz:izel"zenie dziataln ()3Ji t ch
. ,
, . Korre.kt.or fi.or,t eplan~w.
w~wnętrzne r..nomulIJe IV naszych ekono- ostatllich dl) wSZY.:ltkich UIl.:tÓW w"hou[ _
,,~zel~le.
1"e~aracYJe l. Btr?Jellle forteplanow, tak \VI mlcznych stosunkach
a z pewności" dtuu" ' h
. k'
. h . bP..
~
_~eścle Jak l na prowlncyl, przyjmuje na 1amówienie '~,
,.
'
.
. . ..,,~ oyu W ~a [es .11$ ~l ty u~YJ, z :,~egn 1 na
.1 "7konyw!l, z. całą 8um~e?-no:lcią, Ulica "Słowiail- Jeszcze
bę~zICrny ~. stame znoslc skutkI długo mebezpICczenstwo l ugruntuje trwa.ska dom \\ ,cJ GłowackIeJ,
(3-2)
konkurencYI Amerykt,
łą podstawH dla pomvslne N) rozwoJu
•
nąS
Powie~ć

Elizy Orzeszkowej

PAMIĘTNIK WACŁAWY

CENY
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.Bze~o ro~nict,va, to p:zecioi niepo.clobna o,d j,ą.c gwałto,!ną P?trz,ebę ~atowa?ia zagl'?-j chętniej ~ęd~ie wsp~łclziatać i. gotuwe j ,es t
l DstvtuCYJ tych oczeknvać, aby wIelu ZI'Uj' zonych poswdłoscl ziemskIch, me uczy m- przy łączyc SIę do USIłowań miasta Płllc,.:a.
n owanym już dziś gospo(hrzom pI.zywró-,liśmy nic, by zaJość uczynić tej potl'zebie?
Jestto, o ile wiemy, druga dopiero oupoci~y stracone, majątki; ta.kich bowiem CI!- Dla czego wr.er3zci~ tyl.e innych, równie u- I wied~ na interpel~cyję płockiego, magi;:tradow :tadna !llła ludzka me clokona. Poml' znanych za pIlne l wazne, potrzeb naszego tu; pierwszą bowJt'lm dała f.olTlxa, N:l(lto
jając przeto kategoryj e tych, dla których rolnictwa, daremnie czeka zaspokojenia? z miast niegubernijalnych, oświadczyły ..... u·
niema już ratunku, towarzystwa rolnicze DIaezeg'o nie mamy doti}u stowar'zyezeń towość pr'zystąpienia UO Towarzystwa:
gprzy<."zynić się jednak mog=ł uzieinie i bez- emerytalnych ula ofi(}yjalistów? Dł:l.tlzeg() stochowa i Włocławek.
pośrednio do ocalenia resztek fortuny za- nie założyliśmy dzisiaj ani je,lnej niższej
Daj Boże, aby te pierwsze kroki usi toO'rożonych, lecz niedoszczętnie jeszcze zl'llj- szko~y rolniczej, pomim() ii od lat kilku wań naszych grodów w celu stworzenia sobie
;owanycb ziemian.
już snują. się pod tym względem projekty łat\fego i taniego kI-edytu, znalazty jak n:tjPomoc taka leży w utworzeniu .Banlm W róinych okolicach kraju. a zatwiel'uzona przychylniej~z~ opiniJQ władz miejdcowych.
t1Istytucyjllego", kt.órej go pl,zyklacl - wpra- w r. b. ustawa normalna dla tego rodzaju Mamy nadzieję, ie tak będzie; powobny
wdzie na niewielką skalę - spotykamy w szkół umożliwia tworzenie ich staraniem bowiem wyżej cYI'kularz p. jeneruł-guuet'
świeżo powstałej w Galicyi "spółce liUla- obywateli? .. ,
natom, według logicznej tegoż interpretacyi,
Odpowiedzi na te pyt'lnia szukają nie- nie pozwala jedynie na łączenie się Towanowskicj."
Spółka ta, zawiązana z iliezmieł'Die ma- ktÓl'ZY IV naszem lenistwie, niezaradności, rzystw Kreuytowych mi~jskich z Łakiclllżc
Jemi, bo T.aledwie kilkaset reńskidl wynn- braku przeu8iębiorl.lzegu ducha i uczuć o· już istnieją.cym od l:\t kilklluzieaigcin ToEzącemi fUlltluszami, już po i3-ch latach. bywatelskich. Cn do nas - widzimy j~ wal'zystwem Ziemskim; nie pl·zesą.dza jc(ln:~k
istnienia, liczy 294 czl'onków i dysponuje pl'zedewszystkiem w bl'aku 1,towal'z!Jstw rolo bynajmniej kwestyi I'ączenia sig pomiędzy
sumą 57,000 zb"
niczych" , VV szę<lzic instytucyje te wystę- sobą pierwszych IV pelvne kl'edytowe grupy.
Postawiwszy sobie za zadanie ratowanie pują IV podobnych razach z inicyjatywąNicbyłoby rzeczą zbyteczłJ~, aby prazagl'Ożonych ruiną rolników, IV razie jeśli od nich też tylko i:licyjatywy spodziewać sa zajęła się tą całą. spraw~ łJ:l seryjo. bez
przyn:rjmlliej l/a wartości mają,tkn je3t rze- się tu można,
zbytecznych deklamacyj. ale i bez lekceczywista, własności:! J'egu
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IVletma. 1'. , pa tl'Z .,~ 7l ygo- j~tych dIV języku naszym terminów na oznu'Ten ostatlJl' zas' opłaca ze SI'(0)'O'1Ol str'ony d ma
. " 38) - przysz l'l d l) następującej
. . k on-·czenie wóch odmienr.ych rodzajów tych
towarzystwu umówioną. kwotę, wynoszącą kluzyi.
Instytucyj.
ou l-ch do 5·ciu proc. od wartości majątku,
Złączenie się w Towarzystwo Kredy to- Dwa POŻ(u'!/ mieliśmy w ubiea przez czus trwania regulacyi, mieszka IV wc miejskie wszystkich miast KI'ólestwa, głym tygodniu, Z niedzieli na pOlliedziaodebranym UlU chwilowo majątku, jako lub przynajmniej pewnej ich grupy-było- lek w nocy, zapaliły się, naprzel.liw koszar
dzierżawca jego, lub rzą.(lca, zostający pou by rzeczą. nadoI' ze względów ekonomi- obok 8zpitnla, 3 domy parterowe dre\flliakontrolą towarzystwa.
cznych pożądaną. gdyby: takowy ich zwią.. ne, z których uwa zupełnie spłonęły, tl'zeci
Pomyślny rozwój spółki limanowakiej za- zek opartym zostat na soliuarnej hy- zaś, przez rozebranie na nim dachu przez tochęcił innych obywateli Galicyi do naśla- potecznej odpowiedzialnośl.li, z wzajemną. porników, został uratowany. Główne usi downictwa i potworzono jui podobne insty- gwarancyją. wypłatności listów zastaw- łowania straży ogniowej zwrócone byty \'y
tucyje w Mielcu, 'Wieliczce i Kl'akowie,
nych; gdyby utworzony został, w celu kierunku niednpuszczenia ognia do budynU nal:!, projekt takich spółek, towarzystw, zmniejszenia kosztów admillistracyi, w pe- ków szpitalnych, Zapadnięcie się dachu
czy banków, nie znalazłby pewnie także wnym jakimś środkowym punkcie zarząd pod 4-a topornikami, szczęśliwym trafem,
opozycyi, a urzeczywistnienie go powita- centralny; gdyb y wreszcie Stowarzyszenie nie przyniosło nikomu żadnego szwanku.nem by byto z ra(lością przez wdzystkich. przyjęło naz\yę ogólną,,, T~warzy8tlVa Kre' Drugi pożal' wybuchł około 12 gouziny IV
Dlaczego jednak dotą(} nic podlIbnego w dytowe go mIast pl·owlUcyJonalnych." Pod nocy, z środy na czwartek, na Rychlonaszym kraju nie powstało? Dlaczego, uzna- temi warunkami millsto Piotrków jak naj- wiźnie tuż na końcu Krakowskiego-Przed\j
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dno, wszystko z kieszeni, wszystko kupić jakoś ... oczy sobie zaprószyłam ... lecz potern .. musiałam postawić na swojem .. dotą.d
trzeba .. nic nif:;dzie dal'mo nie dauzą.·
Antoni - (niecierpliwie) ale uobl'ze, do- dmuchałam i dmuchałam, dopóki nie zabrze - to wszystko będzie - tylko wolno. mruczał up!lrciuch .. Hll, ha, ha .. słyszy paObrazek sceniczny w l-m akdc
ni, jak on tam mruczy, jak syl.lzy.. Ol. CoNiema gwattu.
lezkowa-Będzie, będzie, a ja ci powia- raz głośniej. To pe wnie tuk na mnie się
przez
dam, że nic nie bęllzie. Rozpieszczasz ją. gniewa!
L(lopolda Świclcl'skiego,
Łezkowa-(z 'Zadowoleniem) No, no, patrztylko i nic więcej" Co tu klęczenie pomo(o dznaczony na konkursie dramatycznym
że? patrzysz na n i,! jak w obraz jaki; a tu cie~ yaństwo, nigdy nie pl'Zypuszczałalll ..
w \Varszawic),
ten obraz jeść potrzebuje, i ubrania plItrze- Tak prędko! Hm, proszę ja kogo, no, to,
buje, i zimno mu ciągle. Ot, powieuział- herbatę trzeba llapal'zyć.. (wychodzi na
(Dalszy ci~g-patl'z ].& 45),
bym jej, jak się patrzy, rozumnie ..
prawo) .
•
SCENA 5-ta.
Antoni - Z k,)bietą, moja matko, zawsze
~~CEN A G·ta.
Antoni, lezl<owa. później Janina.
łatwiej sercem niż rozumem. Zresztą, ja
,
b'
A n t o n i, J a n i ń a.
Antoni - (zaclunn/'zolly, odchodzi ku. oknu, WIem
naj'1'
epleJ, -co rOlę,
i slct}e tV niem odwr6collY od sceny) Wieczlezkowa-(z przekąsem) Tak, tak, dobrze,
Janina-C: ciągłem ożywieniem) A tenznie to salllo!
bardzo dobrze.. Pieść, psuj, klęcz, patrz. panu mojemu trzeba posłużyć. (poprawia
lezkowa - (to ciszej, to głośniej; to pl'Zy- nic nie mów, szastaj pieniędzmi, a jakże! lampę, przysl~wa jotel, potem krzesełko) To
slepuJllr:. do Antoniego, to odwracając się za Ba! Taki kapitalista! C iągle, proszę ja kogo, ula pana, to dla mnie.. (Antoni patrzy na
Janiną) A ja ci, proszg ja kogo, powiadam, głupstwa, teatry, cukierki. A ja ci powia- nirf z zachwytem) Wypijemy hel'batkę, ma.
że takie, nieprzymierzują.c, postępowanie, dam, że nigdy jeszcze u nas takich wyuat. tka spać się poŁoiy, a my wtedy-do nado niczego, za pozwoleniem, nic dopl'owa- ków nie było, jak teraz; że coraz gorzej i szego zajęcia. Pan llsi:}dzie sobie ot tutaj;
dzi i basta, Dziś, prodzę ja kogo, dziew- basta, Ciągle tylko a to, a owo, a tamto, wygodnie, z fajeczką, sama nałożę, szlaczyna, jak lania!" (pop/'awzahc się) to jest, a wę~te i węgle ,bczu st~nnie., :l'aki ciężar fl'ok pieściochowi przyniosę-a ja tui pt'zy
no, dzielvczyn~, czy nie dziewczyna, dość, u sZyJ.. tr'zcba Się zapozyczuc l co z tego nim bliziutko bardzo bliziuchno .. , O dziś
że ją. psujesz i basta. O niczem nie po- bęuzic? Gl'ó~ ~ nęd~~., Ten p.ożyczkie.wic~ Ijest~m przy głosic, caŁy wieczór czyt;ć pomyśli, do niczego się nie weźmie, z~nojcj ~to n~pa,uł Jl~Z dZJslaJ na mm,e na ulICY J trafi~ ... Dziś "Pan Tadeusz"-dobl'ze? (podtylko ciągle! zimno-a jak:i.e.. a tu, proszę SIerdZIł Się, az stra.'.lh pornyslec,
chodzi do Antoniego).
'a
koO'oo,
korzec
w{\.!!l~,
nie
żarty,
G
zŁotych
Antoni-Niema
obawy-taki
przyjaciei,
ko·
,
y,~
Litwo! Ojczyzno
mr.ja! T y jcstc~ jak zdrowiej
J
a ma się rozumieć, luna - wzięłaby się lega, (z prawej wbiega Jam)la l.
lic cię trzeba ceni!!, ten tylko si~ dowie,
przecie uo jakiejś roboty, pomogło. by oto
Janina - (wesoło) Aha, widzi p::lni, mnie
Kto cip. stracił,
matce, mężowi.. Toć ona i grać umie, i lepiej się udało: samowar gotuje sili) JUż
Dlaczego nic nie mówiaz? (zaglądając mn
zreczna i różne tam tnkie robótki .. moina przepysznie!
w oczy) Antosiu, znowu?
by" przecie coś tego, owego, lekcyj e, do ma- ' b ~?eZkOWa-(l/iedowie}';:ająeo) Ee, nie może
Antoni - (gorąco z nowele/n, chcąc ją olijąc)
gar;ynu, albo co innego - a tu nic, zimno y.
Janiu!
tylko i zimno, jakgdyby nam w prezencie
Jan~na-I Pawtowanie potrafiłaby prędzej.
Janina-(nslLwająC St'c,) No, no, bo matka
(lułemi wagonami węgle przysyłali, a tu tm· prawda mę:i;usiu?
~ początku nie szło mi wejdzie i znów będzie kazanie. (idąc do bi-

Jedna chwila ...
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lI1,escla; spaliły się obora, stajnia i stodoła odegrane zostaną: Uwięziuna tMellerowej,
należą.ce do mieszczanina Królikievt'icza. I Akrobata Feuillet'a i Łobzowianw Anczyca.
tutaj cnergiczny ratunek naszej straży nie N n trzeciem, dnia 6 gl"udnia, powtórnie bę
dopuścił ognia do sąsiednich budynków, dą przedstawieni Łobzowiallie z dodatkiem
oddalonych od pożaru zaledwie na kilka- komedyjki z fl'ancuzkie~o Tr:y wizyty.
naście łokci, pomimo :le wiatr pędził na
- Kto nil' ~J1a jeN,~c~e słynnych
nie wszystkie płomienie i rozrzucał całe
"nopy iskier.-Pierwszy pożar tl'wal do go- mostów naszych - niCt\h f!ię przejedzie dr)
dziny 7, drugi do 5 rano. Ratunck przy
drugim niezmiernie był utrudniony, z powodu braku na Rychłowiźnie bruku, a ztąd
obfitości błota, w którem po cztery konie
musiano zakładać do jednej beczki z wodą.
Jakkolwiek terytorium to należy już dn
gminy Uszczyn, jest ono niejako dalszym cią
giem Krakowskiego Przedmieścia, i skutkiem te~o dobrze by było, aby władza nasza powiatowa zechciała zrobić pewien nacisk na to, aby miejsce to zabrukowano,

- Pf'~edlJtawi(,'iele warszawskiego
l,Cbateau des fleurs" pod dyrekcyją p. Mer"ilecs -- z;lprodukowali się i naszem li miasteczku. Miasteczko, pospieszy to zapełnić
teatr, jak na rzadko który koncert, ani domyślając się rodowodu i wartości tru py.
Jakoż za drogie pieniądze mogło podzi wiać
do woli wystawę wysortowanych ch órl'.:ystek, od podstaw aż do szczytów zdolnych
zaimponować ... gawiedzi ulicznej.
To też
bidy, poiądający choć trochę estetyczniej·
szych wrażeń, wychodził z teatru nie rad
nilltylko z widowiska, ale i ze siebie, powtArzając: "a tom się złapalI"
Słuszność
nakazuje dodać, :le p. Merrilees z nastę
pnych dwóch przedstawień nie był ani w
thic8iątej
części tak zadl)wolony, jak z
pierwszego. Słowem, tancbuda-dobm ella
warszawskiego eldorada-ale nie dla Piott·kowaj my tutaj P"zyzwYl'zajeni do zasady
"medium tenue,'c beati," nie mamy sposobności oglądać mistrzowskich przedstawień
komeuyi wartlzawskiej, ale też nie P"zy.zwyczajeni jesteśmy i do ogródkowych bła
ZCllstW.

Rcstarzewa, kościelnej wt'i w roniecie laskim, nad nowobudują\'ą się szo;>ą z ",Yid:.twy do Szczercowa. Płynie tam dość ~lę
bl/ko rzeka "'idawka, 11:1 której w sumcj
wsi, o paręset kroków od kośeioła, na kilkanaście łokci \lud wodą, są ślady dwóch
mostów, - mówimy "ślady," gdy;;, jeden z
nich jest całkiem prawie rvzebrany, a w
drugim brakuje kilku buli. Pomimo takiego ich etanu -:ladnego zna'm ostrzegaj;}ce~o przed niebezpieczeństwem, ani zagrodzenia drogi pod,"óżuj:~cyrn nocfh nieobeznanym z miejscowości;~, nie widać. A przecież,
powiat łaski, nietylko że opłaca, jak inne,
podatek szarwarkowy, ale słynnym jest ze
skrupulatnej i terminowej tegoż t'gzekucyi.
Dlaczegóż równie:l skrupulatnie nie pilnuje
całości dróg j mostów; bo wszakże i pod
wsi:} Ruścelll nietrudno się utopić na publicznej drodze!...
Nie od rzeczy byloby, aby whrlze, w gnspodarkę groszem publicznym, odllo~llie do
dróg naszych i kOlllunikacyj, zcchciaty wejrzeć energicznie, pilnujt!c i admini~tl'acyi
g'lIlifiJlej pod tym wz~lędemj w;3zukże od
llobrego stanu dnig zależy w znacznej czę
ści zamożność okulicy, i, co zatem idzie, ł.ł,
twość większa uiazczania podatków skarbowych.

-

Oielmwll jed "Tablica produk-

cyjności pojedynczych

gubernij Królestwa
Polskiegon na podstawie źródeł urzędowych
ułożona, a zamiellzczona w ostatnim numerze "Inżynieryi i Budo wnictwa" i objaśnio
na odpowiednią mapt},
Najp,·odukcyjniejszą. podług owej tablicy
jest gubernija piotrkowska, drugie miejsce
- Dnie a'lłłatorlJkiclt p'l'~edlJta- zajmuje warsza wska, a dopiero trzecie kau'ień już oznaczono. Picrwsze ma silJ liska, która resztę gubernij Królestwa, poodbyć 22 b. 111. i składać eię będzie z na- zostawia Pl) za sub~ bardzo daleko. I tak:
st~puj<!cy~~h sztuk: Pan JJenet Fl'edl'y, Ta- gubcrnija nasza posiada fabryk 12961 czyli
jeJllmca Dobl''l:unskiego i J!lJrtepian JJerty z 67,~ %, ogólnej ich cyfry w k"aju; w fabl-Yfrancuzkiego. N:l. urugiem w uniu 29 b. m. ! kach tych pracuje 53740 robotników cl'yli

b!iJotec::ki) a zatem dziś Mickiewicz. Jutro \

3

N.

46'3% ogółu naszego robotnicze~oj, wre3zcie
pod względem wartości wyproClukowanyoh
wyrobów ~ubernia nas~a przedstawia sumę
rB. 73,354,~9l ct:yli 47'1% ogólnej f"brycznej produkcyi Królestwa.

- O poża'l'~e W GI'anic1/ piszą du
"Kur. War." pod dniem lO-m b. m. co następuje. "W cZOl'nj około ID-ej wieczorem ukazała się wielka luna, wzncsząCa się n:.d gmachem, mieszczącym komorę celną w Granicy.
Zaalarmowano natychmiast mieszkańców
Gl'Ilnicy, którzy spiesznie podą:lyli na ratunek. Zawezwane też telegraficznie sąsie
dnie st:lcyje przybyły z pOmOCl!. N"przód,
w zadziwiają,co krótkim czasie, gdyż \v niespełna 5 minut, przybyła z galicyjskiej stacyi Szczakowa wystana ekst"acugiem sikawka z kilkunastoma lurłźmi. Pożar obe.i~
mowa! tymczasem z góry gmach catyj dach
był już w płomieniach; przez oku!l piet·wszego piętra ogień buchał jak z piekielnych
czeluści. Już, już zdawało się, iż lada
chwila pożar przeniesi~ się na sąsiednie oficyny i dworzec kolejowy, lecz p')moc podana z Szczako\Yej, pocI umicjętnem Iderownictwem konduktol'll kolei austryjackiej,
p. Fiszla, umiejscowiła ogień. - \V reszcie
około godziny 2-ej po północy pt,zybyły dwa
ekstra pociągi z sikawkami z Ząbkolvic i
Sosnowca, które ostatecznie P"zyczyniły si~
do ugaszenia płomieni. Dzięki więc energicznemu działaniu spion'}ł tylko dach, wią
zania i cały sufit na pierwszem piętrze.
Na parter ogień się nie do~tał, a tym sposobem ocalały wszystkie akta i kasa komory, którą przeniesiono dziś dl) sali rewizyj~
nej na stacyi.- Nadzwyczajną przytomnością U/nuslu i dzieluem niesieniem pomr)c y
odznaczyli się głównie urzędnicy kolejo wi
w Granicy, pp. \Vie!., Faszez. i Kat·o.
Ocalenie dolnej części. gmachu, gdzie się
właśnie mieści ty biura i kasa, zawdzięczac
należy p. Jakowlewowi, dyt'ektorowi komury. Pp. Jakowlew i pomocnik naczelnika oddziału żand:u'meryi, br. Imzen, byli
wszędzie obecni i pobudzali skutecznie uo
ratunku.-Straty dotąd nieobliczol1e. Najwięcej sltkód ponieśli urzędnicy komory,
zamieszkali na pie,'w 8zem piętrze, których
rzeczy i meble w części spaliły się, w
części zaś uległy zni:!zczeniu. O
-ej Po

a

Antoni-(przeczytawszy, bardzo p:nnieiJzalty) witam, witam, i owszem, bat·dzo mi przy-

z:lś-(p,·::eglqdając ksiąiki) Jeż, Szujski, al- A to nieuczciwie! Co tu począć? (l·z/tca lisi jemnie, bardzn miło poznać ... (w~kazllfąc na
bo Supiń8ki, dobrze AnŁr)siu? .. (poważniejąc, na biilrko, jednocze8nie !JICbifj wchodzi Gzu- Łezkową) A to? ..
Ilagle, WUJca do Antoniego, zostawiająr: bib li- lewic::),
Janina-To ... matka nasza. (Łezkowa dyga
Jof,,'czkC otwartą) Ach wiedZ, mój drogi, naniezręcznie).
SCE~A 7-ma.
p1'a wdę, ja p"zez całe życic nic pt'zeczytaCzulewicz-(j w) Matka ... hlll... Ano to
Janina,
Antoni,
Łezkowa, Czulewicz.
łam tyle, uo z tobą pl'zez te kilka miesięcy.
również, również przyjemnie i mił,). Bat·(uujaws::y się, chodzą ?'azem po scenie).
Czulewicz - (ubrany modllie, wyczemiony, dzo się cieazę, te, hm,., ist.otnie ... N o, moje
Antoni-Byłaś zajętą czero innem.
w 1'óżowym hu.morze, pOSUWlsty, często zaciera set'ce, treszerciu, pozwól mi tel'az usiąść ...

Janina - Gdzie tam. Po całych dniach
llic nie robiłam.
Antoni -Muże .. rozmyślałaś, marzyłaś?
Janina-O zabawllch i strojach, o niczem
więcej. Boże drorzi, nawet niepomyślatam
nigdy o przeczytaniu czegoś poważniejszego,
\) nauczen in się czegoś.. Clas jakiś, nibyto, dla zwyczuju i llHlzi, brało się jakieś lekeyje,. pamiętasz, od ciebie? W tenCZl\S ten
Krache starał sie o lllllle ..
A nton i - pa lIlięŁam.. pamiętam.
J anina-I zamz wtedy zakochałeś sie we
lllnie, co? (Al/toni potwierdza) No, żeby się
tei, niczcm uie zdradzić .. (nagle) ach. patrzże, mój drogi, na śmierć zapomniałam, (p'-Z!!
billrku) Dziś rano list jakiś przyr.iesiono do
ciebie, (podaje z binrka).
Antoni -(lnorąc) Lillt? Ou mnie? (bierze, z
pra wej wchodzi Łezkowa).
Łezkowa-No, pNSZę na het'butkę, jUl nalun:.!, bo wyBłygnie. (Antoni czyla niespo-

ręce;

wchodzi z paczką, którq, kładzz'e następnie
na siole) Janin! (gorąco, ?"o:lwiera.jąc nuniJna) Set'ce, bclciu, maszel'ciu!!
Janina-(z uniesieniem, ?'zllcf1:Jqc sir na szyję Czulewiczowi) W uj ci 0, mój wujcio!
Czulewicz-(do łez ,'o;;czuloIlY) N ie ... nic .. .

u ... nie ... ,Hvier"ysz, szarmallciu :ił10jll ... cze .. .
czekaj no ... (odsuwa Janl7u:, wyjmuje chustki)
i wolno, ostrozllie, obciera sobie oczy) To nic,
nic-nie spazmy- to z nadmiaru uczucia ...
U mnie tak często ... serce, zawsze to scrce... Nie bój się ... To już, widzisz, taka natura Czulewicl'.:ów ... Za dużo serca. No, no,
już przeszło, już mi lepiej... (obciera oczy
JanillY) Familijne, familijne ... Pokaż IIO się,
muszerciu, niechże cię twój ukochany wujcio zobaczy, obejrzy... Fiu, fiu, jakżeś ty
się zmieniła, zmężniała, wypełniała ... A ży
wy obt'az matki, jak cię z duszy kochaml
I nie wiedząc, poznałby każdy. Ba, blltoć że to przecie krew jedna, krcw nie lada! Taka krew nic ginie. ,sztywnie za1cladakUjllic, UJ pr:::eclpoko)lt slycltad d::;wol/ek).
Janina - (::; :ad::;ilOlClliel/t) Dzwonek? Któż Jllc hl/okle) No, Janiu, zapoznajżp. mnie ...
(wska:,ujqc na Aniomego) To zapewne ...
to byc może? Biegnę otworzyć.
Łezko wa-(zatr::;ylJ.' II je jtt) Pozwól, ja otwoJanina-(pr:edsiawialąc) Mój m~ż, Antorzę, to pewnie Iistono!z, (w!lehodzi gl"bią, siu, lIlój wujcio, pan Czulcwicz (Antoni kła

(Antoni podsnwa spiesznie krzesło i staje potem na bok/t, zaktopotany) Dyjablo tu, mabelciu, wysoko do ciebie i wS(lhody wcale
nie osobliwe: ciemne, wązkie, strome ... nic
pl'zcwyktem co pmwda ... No, ale to mniejsza, miejsza.. (zasiadając wygodnie) U mnie
pl'zedewszystkiem serce ... (dfl Łozkowej i AnlOl/iego) Ja, moi pallstwo, nie należę dl) luuzi przesą.dnych, z każdym mogę, z każdym
umiem, z każdym pott·afię ... pięknie, ładnie,
grzecznie, jak wypada j co komu należy ...
Bo każdy, moi drodzy, :lYć mU3i, t,) trudno,
niema się czego wstydzić ... Nie każdy przecie może mieć krew i urodzenie. Gdyby
nic deU1okracyja- nie mieliby.3my but.ów i
chu~tek do nosa. J,t tak to l'ozumiem bo u mnie, moi kochani, serce, to gmut.
(Łezkowa, popl'awiaj(lo okulary, przypatn;,je
się z uwagą prz!lbylemu, zachod;l[c to -: je-

dne;, to z dru,giej s{/"onlj).

Janina - Wujcio taki był nie łtl3kaw na
mnie?
Czulewicz -Nie mogłem, nie mr)głem, jak
cię kocham, nie mogtem.
Zua$z ml\le Pl'zecie. Bu, oa, tak się to zuaje. Z:ljęcia, in~
teresy, coś tego, olvego ... Ludzie rozrywaJallina zachodzi ciekawie okolo drzwi wchodJ- nia siC zakłopotaIlY).
ją na wszystkie etrony, tl"Udno się opęd;o;ić.
w!Jd).
Czulewicz- (kiuJIląw8zy lekko glowq) Aha ... '1'0, u lVai~sz, śniadanko, tf) bj'jze\;:, tf) pi-
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odpowiedzialności

za

podstępn~

wywłaszczeni'l (mowa tli zapewne o lichwie, ktol'a i
Gmach komory celnej nie był asckuro- tam
'widać gnQbi włnsność ziemską), udzielenia mowany; nabyty on został przed dwoma mie- żności ez~ściowego nalJywania majątku w razie subsiącami ou zarządu kolei warszawsko-wie- hastacyi, zakładania banków rolniczych, stacyi oceny

<,iężki

zrtl po sobie. Dnc], jej ezysty niech
ukojenie zalu rodziców i rodzeilstwa.

Z R a wy.

nasiolI i nawozów.

deńskiej.

- KUł'CY z Cesarstwa, trudniący się imzimowe
portowaniem do Król. Polskiego inwentarza żywego,
czynnych stru- mięsa,
skóry, wf'łny, szcz'3ciuy i t.]J, artykułów,
ży ogniowej piotrkowskiej, wniósł do kasy wystąpili rio ministeryjul1l spraw wewnQtl'znych z
straży p. Natan Horowitz r8, 100 i p. Rap- procihą o uchylenie obowiąznjącego dotąd postllnowienia b. I'ady aministracyjnej Królestwa, na mocy
})uport 1's. 50.

-

dla

-

Na

u'łJł,UndUł'oumnie

dnia 10 listopada.

niezamożnych członków

Wypltdlli W gubel'nU.

Czy jCdllUk to ndogodlliellie przez kUIJC9W nzyska- Nade.' ważna i interesująca ogół kwrstyja ne, nip. z~ost!'zy jeszcz(J bardziej śro(lków prolIihi
agi tuje się obpcllie w Kaliszu. Jest nią kwcstyja wo- eyjnych przeciwko ho(lowcolll naszym przez rząd
dociągów, za pomocą których ma być sprowadzaną niemiecki wymi"rzonym'? Czy ksi~gosllsz wśród nawoda żródlau~ z Wini~r . O ile kwestyja ta j est szego lIydła kr:,jowego nie stani" si,< częstszym a
wazną ze wzgle:rlów sanitarnych, tego chyba dowo, mużc stałym gościem 9 ...
dzić ni c potrzl'b~. Jakze pożąrlaną j est
moimość
- Tr:!bki ocalone. Projl'lct zn;esicnia trą
chłodzcnia się tym błogosławionym darem Opatrznobek pocztowych a \qlro\l'adzcll;a natomia.st dzwollści bez obawy połkni~cia jakiego szkod1iwegu zaraków zos tał zani('chnny, zwicllq korzyscią dl<lUSZÓW
zka i uabawienia sie: dlugicj i lliebezpiecznej cho~'ollr i ncrwów llUblicZIIO~ c i, oruz,., post0.W1 .
co sit;; nicraz [Jrzy naszej wodzie zaskórnej zdarza.
JiOll1 nniłi.ow;'tlle. Pod:lje się do publiczPrzerl dwoma laty kwest.yja l:Hulowy "odociągów w
Kaliszu była już na porządku rlziennym; przedsię nej wiatlomo:'ci, żr ogłoSZ'lny przez wydawcę kalenbiorca llrzcdstHII-il swoje wal'llnki, lecz niebawem, dar7.'t r,'cmiówka p. F. Komiel'o,,-skjel~" spo~ó1J wyjilk wiele podobnych l",' est~j, poszła ona ad ac!.u, dani a pl'elllilllll w formie pozyczki wemio wej, mnie
Teraz krząt~ją się w tl'j sprawie energicznie ludzie, być wykonall)' dopiero po llzysk:!llin przez '''spoktórzy chcą i umieją działać, i zllierają podpisy od mnionego I\'ydawcę pozwolenia "'łaŚ~I,,VJj w tym wzglQAż (10 otrzymania tego pozwolenia,
",ła~ cicieli domów, którzy zapewue zrozumieją wht- dzi e wła(lzy.
snc i iun)'clt dobro i re:kę do niego chętnie przyłożą. ogłoszcnie p. KOl1licro\yski ego nie po.,iat111 znaczenia
DolJrze byłolly, ahy i n !lilS w P;otrkowie znale- IJrawlwgo.
źli siO ludzie, którzyby .chcieli i umie!i" w tym kie- I~isty od Rednkcya.
I'unku coś zdziała.!. Z"-ażcie: Kalisz ma rzekę Pro- Pse1ldonimowi AIsI/rat w lVarszawie, Dla nadeSllę, a mimo to myśli O wodociągach". a my - ach, sła,nej do felijetonu ki'oniki warszawskiej właściw
prawda! my mamy Strawę ...
Sze miej sce b~dzie w którem z pism stolecznych.
- Z kruniki }·olniczej. W księztwie Ba- Poprzednio nadeslany artykuł, prawdopodobnie zuZeeheipjcie Szanowny Pani!! wskazać
<1~ńskipm, które odr1awna odzl1iwza sie wielka sta- żytkujemy .
rf.llno~cią IV gospOdarstwie wiejskitJl1l, komisyja -przez nam korespondenta z miejsca poprzedniego waszego
rząd wielkoksi l\ż<;cy delegowana do zbadania przy- stałego pobytu,
- Pamt S. J', IV Piotrkowie. Logogryf VII był nieczyn olJecncgo przesilenia rolniczcgo, przyszła do
wniosków, które i dla nas nie są nowością, ale którc dawno w jednem z pism warszawskich i wreszcie
zaznaczyć można jnko stosujące się i do naszego kraj l:. nietrud!ly do rozwiązania; zamieszozony przeto ni~
Otóz główne jloRhllnta komisy i, podane jako środki będzie.-Zastąpimy g'o innym, układu pana Z, K.
przeciw grożącemu upadkowi własnośc i ziemskiej, są
- SIlrostowanie. W m H w tytule o
następujące: rozszerzenie l1[Jrawy rosliJl pastewnych, "Szkołach" wkradł się przoz nieuwag\) korektorskI!
podlliesieniH gospodarstwa nabiałowego, uregulowanie błąd, który niniejszem prostujemy: zamiast bowiem
gUiJltów i tli',lg wiejSkich, zakład an ie spółek rolni- wyrazu osta~lIiego, powinno być dr1tgiego,
czych, s kładów zbożowych i t. p., polepszenie by ta
pracowlIików " if'jskich (oficyjalistów i czeladzi) przez
J Będąc w d. 7-ym listopada r. b. w okolicy Pazabezpieczenie w kasach przezorności i emerytalnych,
jQczna Lyliśmy świa(lkumi wspóJczuci:t i szczerepolcpszenie hoclowli imwntal'za i umi ej~tniejsz e użyt go szacu!lku sąsiellztll'a dla domu za-:łuż onego w obykowanie z na" \lZów. To są środ ki ckonomiczne. Od watelstw<e H1dcy Komitelu '1'. K. Z, Bo lesława GoI'ządu i admini:trac} i wymaga się poclwyższenia cła łemhowskiego z Bialy, okazanego przez liczne zgrona zboże zagranilOzne, t. j. z poza obrębu związku madzenie się na pogrzeb córki }:go, Pa,lIIliuy, d,,-ucelnego ~iemit'c, zniesienia podatku na przcmysł llziesto,!dlkoletlliPj panny, zgasl0j po krótkiej chorowi('jski i akcyz(:, 1Hlzielenia allewiacyi llowostawia- bie_ S. p , zll1:Ll'la cieszyła "ie: pOlI'szechnią sympatyją
llym budynlwlIl "'kjskilll, rell'izyi podatku gl'llnto- byla WZOl'ową córką i najh'lls:r.ą sio s~rą; zostawiła też

r

knik jukis, teatrzyk amatorski, tombolka,
polowanko, lub maskaradka jakaś... wszę
dzie pro szą" kochają, naleg-ają, na rękach
cię nos7ą! Ba! ba! Ot i teraz napr.qkład:
tell poczciwy ,\-Yilek puscić mnie nie chciał,
zacności!! Jadę prosto od Stęph, szaropaJlik, ostry~kj, coś tego-to i odezwać się
trudno.
janina- (r::::ewnie) A mnie tak przykro bylo, wszysCJy zapomnieli... Nikt nie zajrzał
do mnie po ślubie, .. Wujcio także nie zajrzał, zapomniał...

Czul ewicz- (pWlIS:OIlY wsiajqo) .J aniu, serce, l1la~zerciu! Cóż to? lUnie, mnie, nie
znasz? lo\" stydź Si'i! A któż cię to wyhuśtał
na rodzonych rękach, kto-jeśli nie ja, twój
wujcio, ukochany, senlecznyl A toć jabym
przecie I'utlzoną duszę Jllllj:j. w kawafeczki
pokrajał dla ciebio! Chcesz? Krwi ci wta,mej, serdecznej utoczę. Jak cię kocham,
to przecie po mojemu: za swoim choćby W'
piekło! (rozozulająo su:) Mnie w8zySlly zna,ją z tego ... Było- to było, a poszŁo w świat,
do ludzi-to poszło swoje, nic cudze. (00raz o::::ulej) Ale, wierzaj mi, belciu, nie potrzebuję się chwalić, g-dyby tak byto jeszcze
to wszystko, czego już niema, to-co do
grosza, co do feniga, jak mnie tu żywym
widzisz, wzi[~tbym i tak oto ... (wYJmuje nioy : : kies:eni i pr-:emooą m'by pakuje w rękę
Janiny) poprostu, cieptą. ręką., na, weź, trzy·
maj, zabierz i schowuj-to twojc! OJ wujcia drogiego, kochanego, twojego. '1'ak widzisz. Ho, ho, nic znasz mnie jeszcze, Jamu, nie znasz. (wskazująo na piersi) Patrz
oto, tu, tam, wszystko, ws?:ystko twoje.
~ie wierzysz? na, zabieraj. (Jania patrzy

Długie milczenie,-Bmkfakt6w,-Grocll o 8cianę,-ObqjętllośĆ bezprzy kładna.- Fiasco
teatr"m ,
Powodzianom ze,'o.-Nigdy zapóino,-A/ęje.-No
we sztacltety. - Rabunek alet przez zwierzęta c;:wo"onożne t dWWIOŻl1e -Pr;:estroga,-Zaimprowi:o'NLna orkiestra.-Pierwszy jej w.llstęp. - Slówl~1} :a-
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któr"go artykuły te musiały być zaopatrywane w
śWJadtlctwa weterynaryjne. Prośb~ tę właści wa wła
dza uwzględniła. ::;klltkiem tego zlli es ioną zostanie

Od dnia 13 do 20 paźdz. było pożarów:
z podpalenia 0, przez nieostrożność 3, z kwarantanna w I!l'Zcścil1 i Kowln i inwcntarz podlegać tylko będzie rewizyi weterynaryjnej na. tarprzyczyn niewiadomych 0.
gach tutC:jszyeh,

Itmi zrtklopfJillna).
Łezkowa -(n. s.

podohodząo

cltęty. - Napad i:ydowsko-clLlnpski w Niwnie,PrzY!..Te ztąd wllloski.-Neb'ulogij'a.

Dwa miesiące już dobiega jak podpisany
znakami hzy~a świętego, w ostatniej korespondencyi z Rawy, milczy; tak, milczy,
bo miasteczko spokojne nie <ln:je mu posilnej strawy, aby nią zapet'nił swą PUgtą tekę reporterską! Faktów brak - powtarzać
zaś ciągle to samo o potrzebael> miadta,
było~y to samo, co rzucać groch na ścia·
nę. Ze wiele rzeczy nam potrzeba, i wiele
jest takich co sami powinni~)yśmy zrobić, t,)
nie sekret; brak jednak dobrych chęci i poczucia obowiązku, stają nam zawsze na
przeszkodzie. Będący w zarodzie projekt
urządzenia teatru amatorskiego na r,,:ecz
powodzian, sreld na Iliczem; widać Z~t
prawdę, że chcieliśmy walczyć o lep'lze
z miastem Ł,askiem, i zrównaliśmy się z
nim zupetuie. Tam walczyl'y roztet·ki koteryjne, u nas niechęci i oziębłość, dla tych,
ktńrych całe mienie zginęto w nut·tach ~Vi
sły! Lubo przy0zyny nie spr zyjującc lll'Z'l<heniu teatl'll amatorskiego IV Rawie i Ł:t
sku, byty rÓżne, skutek wszakże ten sam
nastąpi t, bo zamiast jakiej setki rubli, jak;!>
byśmy mogli zto~yć IW ołtarzu nędzy, dla
nieszczęsnych rozbitków -ofiarowalismy inY
zero!-Chojność to nielada, któl'u w kronice
społecznej, smutne po nas zostawi wspomnienie! Dochodząc przyczyny tej oboje;)tności dla powodzian, dowiedziałem się, że
nasi mieszkańcy, dlatego im nic nie ofiarowali, że muszą pa:niętać o swoich biednych,
oraz, że obecnie przychodzić im z pomocą
byłuby zapóźno! Takie ogólniki niczego nie
dowodzą, bo przy <lobrach chęciach, możnab y niet,v lko swoim dopomótlz, lecz i o
bliźnich [,ie zapominać, tembardziej, ~e powo(lzianie nietylko na swej ziemi, lecz IHL-

jak cię kocham. (polZrtjqo) Weź że to sobie,
do Antoniego) Set·cc, na! Tylko, moja Janiu, nic dziękuj,

Ee, to jej się tam z tego niewiel0 okl'oi,
nie wiele. (w8k.azujl!0?la paczkę) Może w tej
paczce je5t CI) więllej.
Czulewicz-Tak, lJ1l)ja .ralliu, takiego wujcia. dato ci lIiebo_ (nagle ()(lWracajflc się do
ŁnkolOe)) Ale·- lllożeście pUllStwO jeszcze
nie po obiedzie?
Łezkowa- Cóż znowu! U nns już herbata". zapomniatam, zupełni-e nam wystygnie.
Antoni-Oh. to nic nie Rzkodzi.
Łezkowa- (oburzona) Jak to nic szkodzi?
Znowu na stawia<J, ładowa ć węgle IV samowal', znowu, pl'08Zę ja kogo, dmuchać i
dmuch rtć ...
Czulewlcz - (z galallteryją) Aa, to prze·
praBzam, bal'clzo pl'Z Cp l·aszam. riiechże pallstwo id ą. Nie pl'zeszka(ham, Ja tu sobie
poczekam , '\Vyoratem się nieco zapóźno,
ale mam inte~'e$ pilny do J:mi.
Janina -Do mnie? (z -:;aoiekawi.eniem) Sluchan~ wujcia.
CZll!ewicz -;- Ha, ha, ha, jaka ciekawa!
Chwilkę cieJ'jJliwosci, tl'cbdciu; tu jeszcze
ktoś więcej przyjdzi~.
Łezkow3.-(-:;aniepuJ,;(!JOJlrt)
Jan~na Któż taki?

I1pl'o~i

nie dziękuj." tJ cieli cn robię, t o robię cicho, w sekrecie, nikt o tem ',1'1 edzieć uic
będzie.
Każ tylko pl'zyniesć co dl) tego
wina, jakiego ciasta, albo cóś kruchego,
tylko ?:at'az, moja szal'mancill. bo my tylk,)
na chwilę. (J(wia chce odej;ć ;::; winem) Ale,
ale-każ też, treszercill, zaptacić do['ożka
rzowi, bo nic mam drobnych, jutro ci odeślę. (cho(l:i po soenie, :::.rtglqdajqo tli i ow-

d:w; wreszoie siacZa 'Przy pianinie).
Janina - (zaklopotanf/,) Hm ... Wujcio, doprawdy,.. taki łaskaw ... (llicśmialo, nieoo oi.sze), do Łezkowe) podająo) Może pani będzie
tak dobq? Nie wiem, czy

są.

kieliszki._.

Łezko'Na -(pólgłosem, wzruszaJąo ?'rtlnionaCóż on? Sfiksował? '1'0 ci dal', pt'osz ę
ja kogo, ul'wanie g:lowy, nic więcej,

mi)

Antoni-(tl, s) No, no, wielkie rzeczy. (do
Ja /liny, jes:oze oiszej) Ciasta llluwil, ciasta?
N0, to zaraz, zara?:... zbiegnę na dól do
cukiemi (wychf)(Z:::.i spiea:::.nie JUt prawo),
Łezkowa--(icląo za nim;::; bntelkami) Oczywiście sfiksował... Hm... prosz ę ja kogo .. _
taki komu klopot po nocy (GzI/lewic: gra

Jeszcze?

potkr:).
Janina-(pomies:::.a71a, odprowad:::.ając Łe:::.ko
Czuiewic z-Ba, ba, zobaczysz, zobaczysz l wq, która UJljchod:i na prawo) Pl'zepl'tl,gzam

Tym llzasem". (biorąc paczk~') Przyniosłem pani rj, bat'(lzo pl'?:epl":t8z:tm... (słucha p1':;(,:
ci oto ... (ŁezkoUJa z.bliia su; ci.ekawie) ,
chwil(', rozweselaJąo si~ stopniowo).
Janina -- (:::. tCl/mówkq) Po cóż to 'Wujciu?
(dok. nast.)
Czulawi cz - No, no, ja wiem że s ię tu u
was nie przelewa; zubl'ulem ze sobą, nie
chcąc ci robić kłopotu naszą wizytą.
Poczęstujesz nas - ~dy przyjdzie. Dwie buteleczki - ale jakie? Bul ba!.. OJ'ginalne,
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wet w in nych krajach, na współczucie i li.
tość dla Fiebie zosłuiyli-a wreszcie uobrze
czynić nip.dy nie jest zapóźno!
Aleje w nuszem mieście stanowią. w po·
rze letniej miłą przecbauzkę dla mieszkań
ców; byłyby jednak daleko przyjemniejsze,
/"!dyby były utrzymane w lepszym porządku.
Wprawdzie obecnie zarząd miust~, przy
wejściu od ~trony rynku, urządził E'ztacbctową. bramę i furtkę, i takież same posta.
wił przy wyjściu nu gościnietl Boguszycki;
bok ów wl'zakże tych alei nie oto.czył.-J aki;i, więc ztąd będzie pożytek? Zaden; bo
inwentarz rogaty i nierogaty, ma wolny
w stęp do nlei od pol!!, niszczy więc drzewa, ryje pod niemi ~iemię, psuje trawniki,
i robi n ieczYEt(.ŚĆ. - Zeby więc aleje uh·zymać w należytym porządku, wypaJałoby
takowe doko,l a osztachetować, na noc zamykać, i dla piluowania porządku, utrzymywać st aiych stróży.
Inaczej cel będzie
chybion y, i te nowo wystawione sztachety
doczekają ~ję tl\kic~o 108u, jak i poprzednie,
które amntorowie własu.oślli publicznej rozebrali i rzucili na ogiell1 Zeby więc i z nowemi
ławkami , jakie w tym toku przybyły, nie
było po dobnego wypadku,
radzilibyśmy,
aby zarząd miasta, z powodu zbliżającej
się zimy, t"kowe uprzą~n (!ć i we właściwem
miejscu zn bezpieczyć p ' Jlecił, bo na pl·zyszlą w iomę niezawodnie i ławki znowu się
ulotnia..
Przybywa mi do zanotowania miły i pożyteczny fakcik,
a tym jest zawiązanie
kółka amatorskiego, muzyki kościelnej,
Kilkunaf.tu młodych ludzi, pod dyrekcyją
p. L ....... cza, w cichości pracuje już od
dwóch miesięcy kształl'ąc się w muzyce na
instrumen tach rzniętych i dętych, aby sformować Ol· kiestrę kościelną, i w dnie świą
teczne przy akompaniamel'lcie organów, uświetniać miejscowe nabożeństwo. Fakt ten
ze wszech miar z8eługuje na u 7nanie, i
tros kli we poparcie; muzyka bowiem rOzbudza w nas uczucie, uszlachetnia ber co,
i po dn OBi ducha; bardzo więc przyktadnie,
ż e mlo dzież, zamiuIi't przepędzać czas na
próinowaniu luh niewlaściwych zabawach,
bierze Eię do takiej 1'0zl'Ywki. Wpr!l.'vdzic
ta m;' odoci~na o!'kiestra ata wia dopiero
pierwsze kroki M poIli muzykalnem; spodziewać się jednak należy, że przy wytrwalej pracy i dobrych chęciach dopnie
zamierzo nego celu, a miasto nasze w niedalekiej przyszłości, poszczycić się będzie
mogło swoją wła~ną orkiestr·q, na której
mu do tąd zbywało. W ubiegłą niedzielę,
młodzi ci melomani, poJ'az pierwezy próbowali sit swoich na summie w kościele poaugustiallskim, i jak na początek, możemy
powiedzi eć, że popisali się nieźle, wyjąwszy tl· ą bki, która jeszcze wiele pozostawia <.10 i yczenia. W każdym razie życzymy panu L. nic U8tawać w pI'acy, bo muzyka wy maga wiele trudu i czasu; dlatego
to wypo wiadamy mu szczere )~zczęść Boże," mając nadzieję, iż przy d~lszem eO'zel·cyt owalliu młodej orkielit:y, usłyszyr~y ją
niety lko w kościele, 1;,;1.1); i w innem jakiem
publ icznem wystąpieniu, adzie będzie inny
rodzaj . mu~yki, który p~ynieść jej może
Odpow.ledlll dochód, na kupno r.ut i ulepszonycł,1 Illst?'umentów,. na jakich jej dla braku srodko~v, .dotąd Jcozcze zbywa.
W powIeclC rawskim, mniej daje się sły\
~z:c' : tR
o__ ~n k ow,o o ~, bro d·
~taC h , ra bu~ k ac h,
] k(jm?klad,zt'~le, llIZ w l~nych .powlatach;
w l>zakze lllekIedy to złe l tutaj wychyla
'
kDJeco
·
,.
swe s t ras zn~ o bl lCze,
ty l-o
w mmeJszych
, - roznll:;\rnch.
k
hW dniu. ,16 z, m. szeSCIU .zamas ?wanyc
rabusIO IV, tV porz~
n~cncJ , przYJ~c~1Ulo na fUl·.mance do. WSI
Nnvny, . odle~łeJl. Ol par~ . WIorst drogi .od
R awy, l zaWIta I (O I11ICJsC?Wego ,Pachcła1'z,a. . W s~e?łszy
d~
1l1Ie<lzkaTllu,.. powIązalI całą Jego l'orlzmę postronkaml l zaczę~i szukać pi~niędzy! l~a 8zczę~cie pachclarz przed kIlku dmunll zakupIł zbo:i.a
w okoliey za 1'8. 2000, zatem pieniędzy w
domu nie miał, wyją wszy kilkudziesięciu

rubli i trocha kosztowności, któl·e rabusie
mu zabrali. - Błędni rycerze, gospodarując podczas rabunku, Inzyczeli i rozmawiali z sobą. łamanym ruskim językiem, i to
stało się powodem, że służąca pachciarza
roznała pomiędzy niemi po głosie jednego
żyl1a, dymisionowanego żołniera, zamiedzkalego w Rawie. Zawiadomiona o tern stl·aż
ziemska zaraz go przyaresztowaŁa, i jest na
drodze do wykrycia reszty rabusiów, mię
dzy którymi miało być trzech żydów i trz6ch
chtopów. - Współka ta, rzuca. jaskrawe
światło na demoralizacyję naszego chłop.
stwa, kiedy już w takich wyprawach, bratać się un potrafi z tymi,
których przedtem n ienli widzi L Smutna spm wa zaiste,
zapisywać do kroniki podobne fakty, jakie
nigdy przedtem miejsca nie miały! Chłop
pierwej pilnował roli, i w pocie Czoła pracował godziwie na utl·zymanie swej rodziny; dziś już pilczyna rZ1lcać szlachetną. pracę i rozbojem pragnie dobijać się pienię
dzy! Zaprawuę, ze zg:rozą przychollzi patl·zeć na taką. demoralizacyję, którą. jedynie srogiem pI·awem, a głównie zaszczepieniem gruntowniejszej rr,oralności Pl·zydła wić
by należało.
Pod koniec niniejszej korespondencyi,
wspomnieć mi wypada, że w lI. 4 z. m, rozstał się z tym ŚlViatem podpułkownik konsystują,cego tu aleks:>pohkiego pułku r ie choty, Józef Zarzycki, człowiek powszechnie szanowany, pozostawiając po sobie w
nieutulonym żalu żonę wraz ,:; synem.
Zwłoki jego z honorami wojskolVemi, zło
żone zostały na miejscowym cmentarzu katolickim. Nietlh będzie wieczny spokój jego cieniom! a jego rozżalonej mah~once,
niech będzie osłodą to pośmiel·tne o nim
wspomnienienie.
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SZKOLY PIOTRKOWSKIE.
(Dalszy

c; ą g-pa trz

'NI H ).

XV_
Zwierzchnicy, nauczyciele i uczniowie szkół
piotrkowskich w okresie IV-m (+).
Za rządów ks. Ambrożego Kmsnickicgo,
28-go z porządku rektol·a zgromadzenia
pijarów piotrkowskich nastąpiła kass2.ta zakonu jezuitów i pierwsze reformy komisyi
edukacyjnej.
29-m rektorem był ks. Onufry Tolcarskz',
któI.y obowiązek mu powierzony sprawował pl·zez 6 l<'\t, od r. 1744-1780.
:10-m z kolei, także 6 lat (1780-1786)
piastującym godność rektorską, był ks. ZyO'munt ROJek. Prawie nie mieszając się w
~prawy szkolne, głównie był oddany gospodarstwu, które wzorowo prowadziL (Patrz
rozdz. III-ci str. 13 nin. dzieb).
31-m zwierzchnikiem pijarów piotrkowskich był ks. Prosper Zarembski, obowiązki
rektora petnit od r. 17,86--:,1795. Za jego
rządów wynikł pożar miasta, zmuszający
pijarów do osiedlenia, się w gmachach po
jezuickich. Ks. Zarefubski zajął się energicznie naprawą zniszczonych budowli, wykończył 2-gie piętro nowego po-jezuickiego
koleO'ijum i założy t po dziś dzień istnxeJący "'przy' O'machu 'gimnazYJ·alnym OOTód.
'"
'
' . "draZ;a jego staraniem
powstała
p!erw.3za
ktilrnia w Piotrkowie. On osobiście ułożył
·e' '·szy porz!'Idny kato O' biblIJ·' oteki zO'['opl t
...
~'
'"
maJ:i<enia,
który
w miarę potrzeby dopełdo roku 1816-0"0
Pełni"c
nl."..ny,' przetl·wat
c
'" •
't
kale'1l0 obowi!!zki nauczyciela prefekta, a
nast~ onie rektora, Zarembski zdołaŁ wykazać ~vsokie zdolności naukowe, pedagogiczne
administracyjne. Stani sław August
zaszczycił go tytułem geometry królew skieao a rząd pruski mianował asesorem ka~e~y wojskowo-cywilnej piotl·kowskiej.

r

_ _- (*) p[ltrz: ks. G:l.cki, I;s. Bielski i Ellc. Pow.

5
Szczegółowe listy nauczycieli szkoły pijarów piotrkowskich z okl'esu IV -go zaainęły. Tylko wizyta ks. Kolendowicz;\ ~w
1782 r. zaznacz:\ całkowity skład nauc7.ycieli ówczesnych, a mianowicie:
l) rektor Zygmunt Rojek, 2) prefekt, a
zarazem nauczyciel matematyki i historyi
naturalnej ks. Prosper Za1'embski, 3) lIauczyciel wymowy i nauki moralnej ks. Maksymilijan Poplawski, 4) nauczyciel klasy
pierwszej ks. Dyonizy Drd,-ilr~ki i 5) kaznodzieja szkolny kil. Józef LeszczyJ'/'ski.
W jakim zaś stopniu nauczyciele zref'orm:)wanej przez kom. eJuk. szkoły piotrk,) w- ,
skiej odpowiadali swojemu powołaniu, mo- ,
żnn. powzią.ć cho~iaż przybliżone pojętlie, z
przytoczonych niżej nota.tek biograllcznych,
które dostatecznie przekonywują, że mtodzież szkół piotrkowskich, z czasów kom ,
edukacyjnej w szeregu swoich nauczycie li
liczyła kilku ludzi wyk,~ztałconytlh i zajmujących niepoślednie
stanowisko na polll
pedagogi(~znem i naukowem. D l) naj wybitniejszych zaliczają się:
1) wymieniony wyżej ks. profeser ~aJ'emb 
s1fi, 2) ks. TYS:y,1.ski Piotl·-Cele.3tyn ,' wiel'szopis, urodzit slęna Wołyniu 1738 roku.
'V stąpiwszy do zgromadzenia pijarskieg o
1764 l·. pełnił obowiązki nauczyciela wymOlJy i INezyi IV s~k()hch pijul'skich w
Złoczowie, Piotl"k,)\vie, Łuwiczu, Radumiu
i Warsz~\Yie; następnie był pl"Ofeso[·em kulegijum Konal'skiego w \lVa ': szawie, fi nu.koniec rektorem W Opolu i konsulatoreIl1
prowincyi. Umal·t 1798 1'. Ty.3zyńdki układał rozmaite pieśni, które w swoim czasie miały ,vielką. wziętość i tt\kowe .;-ydat
razem pod tytułem: "Pieśni polityozno-mof·allle'l, Warszawa 178! -5 dwa tomy.
~) Ks. Hedecki Pa wet. 7.asłużony peda0'00', Ul·, w Wieluniu 1784: 1"., <Tdzie i szk ołY "'ukończył. \IV stąpi \vszy drJ '" zgl"omadz enia w r. 1785, zawód nauczycieldki rozpocząt, sam s ię ucząc i drugich nauczając, w
Międzyrzecll K 'H·cckim, Łomży, W Ilruawie i w Piotrkowie. Po upadku Rplt~j byt
proboszczem w Sllchcicach 1799 r. i Ro zprzy pod Piotl'k()wem w 1081 r. Na~tępni e
udał I:lię za ~l"Unicę i zwiedził uniwersytet
IV Lip3ku i Halli, zkąd wróciwszy trudnił
się obowiązkami para6jalnemi i kaznodziejskiemi. V{ r. 1817 byt przełożonym drll~rp.i pijarskiej, póź~iej I'ektorem w Łu
kowie, rządził szkołą. tamtejszą lat trzy;
następnie przez tyleż lat był rektorem w
Warszawie prq ulicy Dtugiej. Umarł w
1847 r. Wydał IV druku, po większej czę
ści bezimiennie, następujące dzieła: Dziennik
naboieństwa za cZasu zmarłych, 1831; Litanija o calem życin %. śmierci Jezusa Ghrystnsa 18~2; S ammlung dei' Kil·chen Deder al.]'
gallze Jakr 1835; HistorYJa j·zymska Waleja
PaierNlda z notatami, genealogiją. cesarzów
i słownikiem. vVarsz. 1836; Oktawa Boże 
go Ciała na cały )'ok )·ozporządzona, 1839;
Historyja kościo ła powszechnego, (p;)mnożon a
i do naszych czasów doprowadzona przez
Bielskiego). Warszawa 1839; Nabożeńst wo
codzienne osobliwie w piąiek do cudowneg,)
Prma Jezusa w kościele św. Jana, 1840; Arytmetyka, 1841 r. Pl·ÓCZ tego wysz.ły ~v lą37
r. Poezyje jego, IV językach: memIecklm,
włoskim i łacińskim.
4) Kil . .LłU:~kt Korneli, urodzony w
Łowiozn 1752 r"
w "'Podolincu wykona Ł
śluby zakonne, nastgpnie, jako grunt()wny
naullzyciel, wykładaŁ język Iu.\liński, historyję i geografii Q IV PouoliuclU, Piott·kowi e
(około 17(8) i Rydzynie. W Radomiu i
Łowiczu z wiclkiem zamiłowaniem uczył
wymowy, nakoniec w "vVarszawie zas Łynął
jako nauczyciel pr:1.wa cywilnego i politytlzl1e~o. Z:ljmowal się wycho'Naniem mło
dego Karpia, syna chorążego U pickie~o.
Podczas wojny 1794 r. wyjechał do WIednia z młod vm Sulistrowskim. Powróci wszy do kI-ajl'I, osiadł z pozwolenia Rzymu
pod Rzeszowem, gdzie życia dokonał. Zna:
czniejszą z prac jego naukowych stanoWl
tłómaczenie z francuzkiego na poloki dzie-
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la pod nazwą:

Zadanie falsz.l~ przepowiedniom: od 1817 do 1819 r. DzieJ'll jego o wym()~
b6siw. oparie na świadectwie filozofii.
wie i poezyi, jako elementarne doczebto
Licytacyje W obrębie gubernii.
5) I~G1'alikowski 'Wojciech, urodzony się 3 wydań. W uniwersytecie wilCllskim,
w wojewóazt;IO Doznallskiom 1759 roku. aż uo objęcia kateury przez Euz. StOWU<I. . - W dniu 1~ (28). li?top. w ma.~ istrlteie m. Brze-

kiego, ksiażka ta była przewodnikiem UO 'zm na: 3·ch letnI!!! dZlerzawę: ~a.rgow ego, larmarC7.~k'
.
.
. 2'
neg,) l brukowego w ;n. Bt'zezmy, o d sumy 308 rs.
~nu -I wym,o~vy l poezyI. . ) LIS,t.1J memor!!.- 60 kop. rocznie.
Jały z Slip lilcl w 4 wydaI1lach. 3) I(azante
5 (17) listop. w kance!. leśnictwa Olsztyn w
w d:id~ ~:UJ . Kazimierza w vVilnie 1790 r.Ił':.ysej-GÓrze, na. sprzerl;tż drZl1Wl~ w obr ~bie Ja~tru·
bie , od., sun~y ~56 rs. 33 k o p . .
4) Allegory;e starożytne w StOSllllkl~ do
'
• 1
l d . n
.
.
,
- U (20 I Itstop, W 111. C~ęstoehowle na. S!)l·z,~h7.
wie/ClI, Slltl.ulI.1fch. II zz rlu~mcha l czasow bo- dwóch garnit!lró\v mebli.
haiersko-mdologiczn!Jch. Wllno 1801. 5) Mowa
5 (17 listop. we wsi Wielkowiecko powieci<l
O zakładzie i dalszym wzroście akademii wileń- częstu(lhl}wsk~m na sprzedfti 400 S.zlll~ dr zewa.
slciej 'Viino 1803 r. G) Rys1nojżeszowego prawo-I -:- 6 (18) JlstOp., na rynku w ~1"WI~rzll na: Spl:Z~bl'
ó ..
daz krowy, sjJrzętow dom<llV,\'cll I zboM IV zlarnw.
daw,~twrt,. w pu Icznem przem \nenm. ~a
_ 12 (24) listop. w urzędzie p-tu h~ rlzińskiego,
sedy1 unnversytetu odczytane" we wI'zesnl u na rep·tr:l.cyj~ mostu taryf<lweg> i ,.d b1111 oIVar.i e 2-ch
1804 r. Wilno 1815 r. 7) Zycie sławnych mostków .w ~l. Będzinie, Olt sumy 4,24. 1'8. 66 kop.
ludzi z Plu.ta/'e7ta. Wilno tomów 4. 18 .... r.
19 hstop. (1 gr.ud) w' n~a.!SlstracI~ m. Petro:.:ou
p .
. k (
.
wa na popmwę w Clą~U 18SJ/6 1'. drogo szosowych
o) aczel z 2~edlug ~}Ol ząd l~. 9) .l>!0.W!f ie,ia- na terytoryjulll m. Petro;wwa i dróżek przy alei
ment w SWOich wYHtkach, h'escI l wykła. aleksandryjskiej. a także na posa.dzenie drzewel;
dzie, ze stosunkiem starego do nowego tc- z lHlikami, od sumy 108~ rs, 75 kop.
stamentu str. 412. Wihl() 18 .... r. 10) Pa- 12 (2!1.li~top . w ~ll·zQdzie. p:tu b~dziński(lgo na.
miatka Tomasza RlIsarzewskiego profesvrit pr:-ygotowanle ~O latarn dla oswletl~nla ulIc li_ Hę',
S
.'
Idzma I:d sumy 399 1'8. 20 kop,
hlst. powsz. z Franc .. mllglewwza p'e,.-wszeg.o _ 20 listop. (2 gnid, w urzędde p'w ra wsi; irg.)
profesora 1'ysunk6w z malarstw w WIlW. Wł· na naprawę bruku na 8 ulicach i ryn'<u IV m. Ralell,sk. 18081'.11) Literatka chi1~ska dla litcraiek wie, od Rumy 557 rs. 38 kop.
i llteratów w Em"opie. Wilno 1811 1'. 12) Ra- - 19 list?p. (l grud.) w kancellLl'yi leśn ictwa 01l ' kusz we WSI Gołonoga na sprzedaz drzewa: a) w
.
. .
. ,
za me na dzwn S-gJ ](azl1J~!e"za w
t nie, ob rebie Tl'zebiczka od sumv 113 ri;, 59 k.; 2) Tu13) Mrtieryjal kaznodziejski 1813 1'. w Wil- \cznObn.ba, od sumy 68 1'8 86 kop.
nic. 14) Kazanie przy w'oczystym obchodzie
- ~O.listop. (2. grud.) IV magistracie m Brzetin,
naboieńsiwa żałobnego za dusze s:. p. Tade_l na dZlerzllwę 20 Jatek w m. _Brlezl~ll.ch na _3 lat:t,
_ C
.
P ,
l' .
h'
od sumy 3 1'S. 'l.21/~ kop. do D2 1'8 DO kop. !fi pl U3
1lS",~ . zac~Clego .
rocz wy I?zo.nyc
pJ~lI! za jerlRe rocznie.
znu,lduH Się al'tykuły GolanskIego trescl
- 5 (17) listop. na fulwarku Ł't7.nóW na. sprzedaż
moralnej i literackiej w uziennikach " wilcń- mebli, karto~i i zboża od sumy 367 1'8.
skich i w TyO'odniku od 1816 r. U marł
-:- 7 (1,9) hstop. n~ folwitrku P\lkrzy~n~, na s;me••
• <>
•
8'>4
• b
daz mebh, powozu I krowy, od sumy 39;> rs.
IV WIlDl? 2G styczmu ~. OJ r.,. 'p0gl ~e a.no
_ 28 grud. (9 stycz.) w tutejfizym sądziq 7,jazd"
go z WIelką uroczystoSllJą. ZblOl' mow za- na sprzcda,ż 3-ch mórg ziemi z blIdynkarni w obrę
lobnych na jeO'o poO'rzebie wydany 1824 r. bie pól m. Petrokowie, w miejscowoślli zwanej .Fu<>
o .
larka" pod .MI 518-a polic. 452 hypot. od sumy
1000 rs.
_ 28 grud. (9 stycz.) tamże, na sprzedaż 4 morgo
ziemi z budynkami drewnianymi w osadzie Wolborzu pod .MI 42, od sumy 555 rs.

W Piotrkowie, jako zdolny matematyk,
,l
l
Ł
k I ' fi
spę c.1 ził mloue ata; w ' omiy wy
al lozofiję; a w 'Warszawie w da wnem kolegijull1 fizykę. Pisał wiele po polsku. Cenną jest rozprawka jego )io (tlccencie polskzego

,'ac

-J

I -

tl

jezyka''''
G) K~. Gulm/s7ci Filip, pierwszy profesor

I -

' \ wymowy i poezyi w języku polskim, uroc1zit
się 17513 J'. W wojewódzhvic krakowskiem,
"
uczy ł się w l '>0 d Ol iócll, a potom wstąpnvszy
do zgromadzenia pijarów, stał sig jednym
z najznakomitszych członków tego zakonu.
Uczył nnjprzód po różnych szkołach pij ar· h
. d
Z
C t·
sk Je w MIę zyrzecu, "łoczowie, he Il1Je,
Rawie, Piotrkowie, a nakoniec w kolegijum warszawskiem. Tam ogłosił 171)6 r.
dzieło swoje l) o wymowie i poezyj, za co
od króla Stanisła wu ozdobiony złotym me~I
d a l em n,AI eJ'entibus. n ,Jest to piel'lVsza retOl'yka porządnie w języku polskim wyłożona.
Tak zasłużony zają.ł się })l'zewr)dnictwem młodzieży w znakomitszych domach rolskich. Wychowywał Aleksan d ra
Pocieja, syna starosty rohaczewskiego, najbogatszego wówczas w Litwie pana po Rudziwiłłach. W 1787 od komisyi edukacyj-

w:

nej prze2.llaczony na wice-profesora litemtury polskiej i łacińskiej do szkoły główuej wileńskiej, osiadł stale w Wilnie, gdzie
1792 r. został nadzwyczajnym pl'Ofesorem
tego przedmiotu. Kiedy akademija wileńska
pl'zeksztal'coną. była w 1803 r; na uni werilytet
objął w nim katedrę pisma Sw., którą opuścił dopiel'o Ui12, zost.awszy emerytem.
Jako emeryt był wizytatorem szkot w gub.
grodzieńskiej i obwodzie białostockim w r.
UH 7, a potem dziekanem fakultetu litel'atu1'y i IlImk wyzwolonych IV uniwersytecie

I
s z
P~CZKI I FAWORKI Ir~~~=rtnf:r:~~=r~~~

o

o

:F,

G-

poleca od dnia dzisiejszego ~ G A B R Y E L A N E U M ARK :"
CUKIERNIA
5~:.::
~c TVarsza1ca ~Miodowa N1'. 3.
.:.
"
stehube
':J
"'-ystawia przl1kazy lIa Danki' zagl'anirzne jal:o to: 'ViedCliskie, r.;':
A' Wu
(;:3-1)
• f:, Uel'liIiskie, Pal')'zkie, Londyński e i t. p., UlIziela zalicze- ;"

dSnlS

. ,;

r::~'i'~ nia lIa papiery wartościowe pod kOl'zystnomi warunkami, nicmniej na ros. ~.::
5% pożyczkę promijową obu omisyj nawet do wY$okości rs. 200 na sztnk~, ;...
I
spr~e
.~ kt~l'e w miesi~~zllych ratach po J'S. 5 sp,ła?<tne być mo~ą, spr~edaje ~~
•
I
I':-: pozyczkQ premlJo""ą z rozphltą na raty 1llleSI~Czne po rs. o. Po UlSZCZe11l11 .. ,
."" pierwszej raty, wszelka wygrana należy wyłącznie llo Impnjącegll.
'.
Lustro ,luŻI> 1'8. 20. Algierka szopowa ....
'V tym kantorze pacHy na rzecz kupujących lla Jlodobuych warnn- ~.:..
<:J kach główne i pomniejsze wygrane 1'5. 200,000, 40,000, 10,000.
~
rs. 20. :Szuba z lisów damska 1'8. 20.
knia jedwabna zielona 1'5. 18. Ulica : .::- Asekuruje IU'ewie od wylosowania, po l{()ll. 60 od sztuki ze t~
"Modkiewska" dom p. Kacpari l-e piętro :.. stemplem. ZlecelJia z prowincyi wykonywa jak naj,nmienniej .• Odoby
na lewo.
(2-1)
.(!f:J nabywające pożyezl.ę premijową na raty pośrednictwem agentów Kan- , _
~ toru które pierwsze raty już na l'ęce tychże wniosły, zechcą raty"':
I

~

.wO

i:P:

SU-1.

Dzierżawa na 21 lat,

zaraz do udstąpienia gruntn mr. 2iO, lasu mórg 2 roczni(' materyjałn, od st. dr.
żel. Zawiercie szosa wiol'3t 12. \ViadomOHIl pod lit. Ii. :F. Pilica. (3-2)

i'' ' '

~~;;.~.~ł~:IiiI.s.ti
v.~.,~f.';}.I.,~~~i~?~d.:~~y.:~~·:~~~~.:r~.:t;~~.:>t;~~.:~
.• ~~."~:IiiI~.~~·:
~~~~\;,~g;rW~~
1:1ff~~~f.',::::
(H. i Fr. 11557)

(6-1)

PBODUIi'.1'Y lVIEJSI{IE,

AGRONOM

SKŁAD WĘGLI

Włodzimierza Sapińskie~o
przy rogu Aleksandryjsldej alei.
SIlI'zedaje węgle w dobrym gatunku z dostawą do drwalni po cenie: Korzec grubego wagi 240 fi.
kop 85,-(roz~yła się w k08za.eh
1/1korcowych wagi 130 (f.) Na miarę w skrzyniach zamkniętyeh przez
mag'istl'at warszawski opieczęto
wanych) po 5, 10 i 20 korcy, po
83 kop. Na cal'e wagony z dostawą przed drwalnię, po cenach odpowiednich do cen kopalnianych.
W ęgiel kowalski korzec po k.70.
Koks najlepszy zagraniczny pud 25
k. (franko Skład). Drzewny węgiel
kurzony korzec 1'11. 1. W składzi.
sprzedaje się każdą: ilość. Zw6z:lIi
węgla obcego dopełnia Pl) rs. 5 za.
fur mankę od wagontl.
Zamówienia wszelkie należy 1'0bić w skła.dzie z góry opłacając.
(13-5)

,
soki, konfitury, nabiał, drób tuczony,
!lOCZt. " wyzszem wykształceniem o-imnazy- zwierzynę i t. p. przyjmuje w komis do
jalnem, z ośmioletnią prakt}'ką gospo- spl'z.e~ani:l. la~ knpI~j~ .z& gotówkę. A.
darcza w Prusach z dobrej familii po- Wozmakowskl, włascIClel Zakładu ~Il!lszukuje zaraz odpdvriedniej posady. lmż- czneg~, ~l. Trę~acka Ni 11 IV \Varszawie. ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sza wiadomość Dobski, Petrok6w. (2-1) (R. l Er. 11,030)
(l-:!,)
:
Pomiędzy niemi jest 18-n w cenie od
WYNAJĘCIA
fS. 20 do 30.
(3-3)
majątku Kociołki przy stacyi
Wadlcw, są na. sprzedaż

W

Tryki negrettL

_

ClT:KIE~::t:\rIA

OSOBA
która prze~ lat kilkanaście pracowała
w zawodzi'l ilRnczycieIskim, życzy 50uie przyjąu obowiązek ksztalcellia panienek, lub też jako Dame de

COJUIulguie.

Wiadomo~ć w domu p.
,ulicy Ode~kiej, NI'. 510.

Biuro
dla.

WSZ)

Hiibner, przy
(7-6 )

ogłoszeJi

stkich dzienników kraj\lwych
i zagranicznYllh.

Rajchman i Frendler

,-

..

I F A B RYK A P I E R N I K) Ó W
W" PETROKOWIE;;; ,p r Zy 'lb l. " P,ete1'S bw's k""
"Uf) .

Poleca wszelkie wyroby w zakres cukierniczy wchodz~ee,
jakoto: Ciasta wszelkiego rodzaju, Torty, CuJs~.y deserowe i
' U l'k t . . h
k h
ó
.
Prar
my w naj e I -a meJszyc sma liC ,-1' \fDtleż znaczny dobór Pierników, od któl'ych biorą.cym <letaliczni(}, ustępuje się
15~/o. od ru~la.. Po~~ca.iąc się względom Szano;\vnej PubliczIlOBel, nauullemum, lZ przy uobol'owym towaJ_·zc
ceny wogólc zastosowane są. naj przystępniej s ze.
i'

Z uszanowam'em

(8-4)

S. -Jasiński.

DO

Karety, Powozy, Bryki na
relOorach iRonie.

Zamawiać można

\Vło(l.

l

składzie węgla

na rogu
alei Alekoandryjskiej, oraz w mieszkaniu
i stajniach tegoż, w domu W -go Gołem
bowskiego, nlica Kaliska wprost Poczty.
Karety i powozy na wesela, chrzty, pogrzeby. Na spacery-wyn~jmują się na.
godziny. Na balach publicznych na kUl'sa.
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Sapińskiego,

Do dzisiejsze~o numeru

powieści

dotącza. się arkusz:
p. t. ftPrzepaść •
n

----------------

wydawca. Mirosła 'W' Dobr:i ~ańslci.

W ~l'ukarni E. Pańskiego w Petrolwwie.
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Bintrey.
Oto mój pierwszy dowód-mówił dalej Obenz pUJ!ilaresn papier, jest to kopij<l.
listu pisanego przez dumę angielską., zamężną, ... do
siostry swej wdowy. Nazwisko jej chwilę zamilczę.
List zaś pisany jeot do pani Joanny, Anny :Miller w Groombt'idge Wells w Anglii.
W en dal zadrżał; chciał przcmówić, Bintrey zatrzymał go, jak to tyle razy zrobił z panem Voi2;t.
- Nie - zawołał uparty anglik - spuść się na
mme.
- Nic potrzebuję was nudzić - mówił dalej
Obenreizer-pierwszą. tego listu połową; treść jego
powiem IV kilku słowach.
Oaoba pisząca go, od wielu lat wraz z mężem zamieszki wala db zdrowia Szwajcaryję, mieli właśnie
za dni osiem porzucić tymczasowe swoje zamieszkanie,
aby 8i~ przenieść do innego miasta, o czem donosi
p:mi Miller; nDstępnie przystępuje do bardzo ważnych
szczegulów:
pozbaniona dzieci powzięła wspólnie z
mężem zamin!" adoptowania malego chłopczyka.
Odtąu zaczynam czytać dosłownie.
.. Czy dopomożesz nam droga siostro w tym zamiurze? Będąc anglikami, pragnęlibyśmy wziąć za
sw oj e dziecię onp.ielskie, które ztlnje się znalcźćby można w domu podrzutków. Prawnik mego męża w Londynie wska~;e ci sposoby i ułatwi wstęp do przytułku;
tobie pozostawiam W)"bÓ1', pod warunkiem, żeby dziecię nie minIo więcej Dad rok jeden i było koniecznie
chłopczykiem_
Daruj mi, że cię trudzę moją. prośb~,
lecz przywieź mi go koniecznie, wraz z swemi dziećmi
do N euszatelu.
;,J eszcze jedno slowo w imieniu męża mego!
Aby dziecięciu, które za swoje przyjmiemy oszczędzić
reizer-wyjmując

~ałsaf a? 'a!uzsnł9 ! 'IlłtłMaZJfapod Ó!O aq 'SUA\ Ilf!zp e ls
!oull!zpa!Mod a!u faf W&.l9PI o 'a!ua!lunzoJodIlI~ saI~
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~! Uł'UM')ZJ~"pod oq" SUM. Uł!ZpalS - ·fo.llu!8: OUW!Z
ł u!zpa!A\odpo - !O azoUWOł1AA\ Ol OJ{'łSAZ8.\\ _
"ltlJ{!upo.MazJd uz Ula!ZM.
'll\a!,M0ł2" o1Ja'ł o~azotllP ! !tn1lU 'UZ ?lll.{oaf I~AIU "qzB
-AZJd faf ptlJ{Z-"JaZ!a·1U::>qo łllłOMUZ-loilazourG
C1
''1l1Ilpua A\.
n ::>!q?llł 9 A\ o.oaop,paq 'o~auzo!uA\!d tqos az "lłarzM.
llunJ{a!do ! 'BZSA2JU,MOl o~auApa[ llZ 'Ił 'arualoMzoc{ o
0110:lj!U otJZSOJd ap!, 'wAuozoaz.ltIu WAMS .uz a~o.rp At
~!S Illupn o~O "oJ)a~ ~ałU!Zp!Maz.ld a!u '!0!10łl1Cl !qaz.ld
!a,MS fału o OW!tu0d. ·"?~oudo.qzOJ::>!U uł!uładod nr
-(lAq 1l0!uaZJ~SO!S ?nf tl 'ołauAłdn U!ZPO~ P6 a~Aipa1UŻ
- ' AaJlU!H [alup l!.M9 LU - waTupuaM. z WOZUJ a~o.lp M
a!s ~ał1'lpn wAJ9P!.M 'suzo a!qoB !!UWOdAZJd _
'uud M9W 'yul{ 0l1ł 8 uud f)!UUI ZSO?,OUl AZQ 'a[A\
-u.Ide .[::>1 [opm M. ~1l!zpnł9dsM. !"gUl 9AZOUWOnAA\ ao;p
-lWiZ!a.lU;:JąO op a!s oUf'UOt:.lMZ - Plaz.l-alUud
·Aa.qu!H Plaz.lpO-mOA\zod Ol tiU UIAqApil 'nsńzo o~at z
AqnqO.l'l 'l.a~[::m !:ll'1lf ma!4\. a!u 'lmqopoda!N-

_- ~obrze, ale. nie dzisiaj-odpowiedział Bil'trev
-dZIękuJe
serdeczUle.
Jutro o dziei'lI"t
e'; czy moO'ę
•
•
•
'.
- '1f , J
SIę z panem WIdZIeĆ?
o
.
Będę. uszczęśliwiony ze sposobności napra ._
~lllt kr~ywdy, Ja~ą. ~yrzą.dzacie memu obrażonemu '~l~
J entoWl-odpowIedzJał zacny notaryjusz.
.- Dobrze, dobrze-odpad Bintrey - obrażon ,
Ale Jeszcze ełówko na ucho panie VoiO't.
y.
.
Przez. chwilę .món ił głos ew cichym, poczem
zegnał go I udał SIę do hotelu
poKiedy gospodyni notaryju"iJza powróciła do domu, zastała staruszka str>jącego bez poruszenia z kI _
czem w ręku, przed zamkniętemi drzwiawi.
u

Zwycięztwo Obenreizera.
.
Scena zmienia się raz jeszcze. Jesteśmy u sM)
SImplonu. od strony Szwajcaryi.
1
Jed~ym pokoju ponurej oberży Brieckiej siedZI Blfltl'ey
l VOlO't.
.
o
BllltI:ey przegląda iJwoje depesze, Voicrt patrzy
na. zamkmęt? malowane drzwi, pI'owadz'!ce Odo sąsi edl1lego pokoJ u.
- .Powinicnen. by tu już być-rzekł notaryjusz,
spoglą.daJąc na drugIe dl·Z'vi .
,.
Je~t j~lż-()dpowied~ilt Bintrey, nasłuchaj,~c.
Zół.te drzWl Sl.ę otworzyły l służący wszedł, wprowadzająC ObenrClzera.
ch?dząc, . z p~:lIvn:! poufałoś~ią powitał p. VoIgta,. co 'NldoczlJlc mezbyt przyjemne zrobiło na notarYJ uszu wI:ażeniei Bi~treyowi zaś skłonił się zimno,
lec~ grzeczme, a SIutbją,c na krześle, które mu prawmk wskazał-za wolał:
- Dla jakiejż to przyczyny sprowadzono mnie
aż z Neuszatelll do stóp tej góry.
17
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-130 Przy końcu naszej rozmowy - odpowiedział
Bintrey-ciekaw"ść twoja w tej mier7;e będzie zaspokoj oną. Teraz zaś, pozwól, abym CI dat pew?ą I'adę . ... Dobrze? A więc odr~zu pr~ys.tąpmy ?O lOteresu. Jestem tu w zastępst WJe t IVCJ slOstrzemcy.
- Czyli innemi słowy, pan, pl'awnik, występu·
jesz tu jako przedstawiciel pogwałconego prawa-zawołal Obenreizer.
_ Doskonałe objaśnienie -za wołat Anglik-gdyby to wszyscy, z któremi mam !lo czynien5a, tak jak
pan rzeczy pojmowa~i, o wiel~ż zawód mÓJ ~y:lby ła
twiejszy. Jestem WIęC tu .Jako pl'zedst~wIc~:1 po!.!walconego prawa, lecz prócz tel!0, mam l swo.! w[asny interes: chcę zapr?pono~vać 'pa~u komproml3. ,
_ Do kompromIsu ObIC;:}WJC mteresowane Sd'O'
ny stanąć powinny, a ja je.stem. s?m. Pl:awo .d~
zwala mi kotrolować czynnoścI mej SlOilu'zelllcy az ao
jej pełnoletności, a że nie jest pełnoletnią, chcę się
przy moich prawach utrzymać.
.
.
_ VoiO't chciat również przemówIć, lecz Bmtrey z litościwą pobłażliwością, jaką się n~a dla rnzpieszczonych dzieci, powstrzymał go, mÓ.wląc.
_ :Nie. nie, drogi przyjacielu, am słowa. Pozwól mi dY.:iałać.
l zwracając się do ObeDl'eizera mówił dale.j.
_ Jesteś pan niezłomny jak .kamie~, ależ l bmień zużywa sie z czasem. W mteresle własnego
swego spokoju i' godności osobistej, daj się ubta~ać ...
Gdybyś chcia t s\,:} władz-ę przelać ~~ pewną , zna'p[~ą
mi osobę, mó~łbyś być pewnym lZ czuwac będzlC
dzicli. i IlOC na(l jej dobrem.
.
_ Tracisz pan czas nnp~·M.no - l:)1"Zerwa.ł mecierpliwie Obcnr~izer .. - JeżelI ?ws.t.t·zeJll~a. mOJa 11m
powróci pod mOją o'plCk~ za dm osm, uZYJę po~nocy
prawa. Jeżeli mu Się pan oprzesz, zmUSLę go sl.lą..
To mówiąc, p(,clniósł się i wypI·ostOll1'!l}. Notal'yjllSZ sp()glądał na drzwi przeciwległe.
-

tP.l -

Obem'eize!' wskazał ręką. 1\:1 dl·zIVi.
_ Przywołaj ich - rzekł - zanim ouejdę, mam
IlU coś p()wicd~ieć.
..
_ Czy CI obecność mOja me wystUl"llza? - odpowiedział Anglik-nie przy~~()talll ich:
Obem'eizer zwrócit się uO notal"YJu3Z:1.
_ Czy przypominasz pan s()bie B wugo klijcuta,
Anglika llazwi~kiem Wendal-zapytał.
_' Cóż to naz wisko ma wspól nego ze spra wą,
która nas dziś zaj muje?
_ Panie Voigt-twuj zegar bezpieczeństwa za"iódł cię.

- Co ehcQjz przez to pnwicclzieć.
- Czytałem list.y i świadectwa zadwwulle \v
shzyncczce drewnianej i zl'ntJilcm ich kopijc. M:tm
jc też P"zy sobie. Czy pan nie pl'zywvt,~az ::Iwych
rzyjaciół, panie llintrcy,
Not:u-yjusz In'zez chwil kilka sb! nicp{)l'u:uon y
mililuzy Bintreyem a Obenreizcrem, pOJl'ążnny w Pl)dzi wieniu, które mu na ch wilę odjęło przytomność..
Na!!le jednak, ocknąt się, a pociągnąwszy J()
okna sw'C"o
koleO'''-rzekł
mu s/'ów kilka.
lO>
o'i
Na twarzy Bintreya, jak w zwierciadle odb i/l,
się zdziwienie, potem z iywością. mtodzicńcz:} rzu ~ił
sie do drzwi i za ehwilg w~zcdt IV towal'zy"tIY le
Wcnuah i Ma/gorzaty,
Otóż i oni -za wotał.-M·)2:es z mówić, CZ!!kamy.
Zanim jako opiekun zb)żę m :ł Władlę n:l.d t'ł
młodą osobą. -rzekł OJenreizel'-mu~zę jej jeszcz~ P(~
wiedzieć I'zecz jedną, któl'a jak sądz9 zam tel'BaUJ c H
Sillli-e. Nic Żąd:llll bynajmniej, aby ?U:l, lub ooecni tu,
uwierzyli mi na stulVO. ~h.m bOWlClD w l'ę!'U duwody n'l pi~mie. Kopije ory;.!inalów, ~tól'ych w~ar()
godność zaświadczy obecny tu p. VOIgt ll\)t~l'~JUJ~,
Słuchajcie Więll uważnie i WT,~Z ze mnił cJfIIlIC[(~ iłl~

