Petrokow, dnia 2 (14) Grudnia 1884 r.

Rok XII.

Nr. 50.
Ogłoszenia.
za 1 razowe po kop. 7 za wier~z
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 stro·
nicy podwójna.
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
\Jena ogłoszeń zagrl\nicznych pl>
10 kop. od wier8za.

Pren um erata w miejscu.
. . . rB. 3 kop. półrocznie . . • 1'8 1 kop. 50
kwartalnie. . . 1'8. - kop. 75
Za odnoszenie do domu kwartalnie kop. 10.
Cena pojedynczp.go numeru
kop. 7 i pót.
rocznie .

z
rocznie

przesyłką:

.

. . . rB. 4 kop. 40
półrocznie . . . rB. 2 kop. 20
kwartalnie. . . r8. 1 kop. 10

Biuro Redakcyi i ekspedycyj a główna, w domu W -go l\1ichelsona
obok Magistratu. - Ogłoszenia przymują: Redakcyj a, obiedwie
księgarnie w Petrokowie, oraz po zagranicami guberni petroko,,"skiej wyłącznie agentura "Rujchman i .ł!'renulel·" w Warszawie.

wy C h O d Z i

W każ d ą

Prenumeratę przyjmują

w
w
w
w

w Pełrokowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie. w Częstochowie .Nowa księgarnia"-prócz tego.
W. Grass.
Częstochowie W. Zieliński
w Łasku
" Janiszewski Leopold
Będzinie
• Jauiszewski Stan.
w Łodzi
Brzezinach
" Krzem.ieniewski Jul. w Radomsku • Ruszkowski Erazm.
• Szewłodziński.
Dąbrowie
" Tomaszewski J.
w Rawie
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obfity zapal:!: Cukró'VV Desero'W"yoh i Pralin vv rozJ:n.ait':>Toh gatunkaoh funt od kop.
60 do rB. 1 kop. 20,-XarJ:n.elkó'VV doboro'VVyoh fuut kop. 50. - :E3:erbatnikóvv funt od kop. 40
o 50,-Eadyjankó'VV funt kop. 25, - Eabek vvybornyoh od kop. 30 do 40 za funt. Oraz znaozny 'VVybór Fiernikóvv~ od których, biorącym nawet detalicznie, oUBtępuje się 15 kop. od rubla w towarze.
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Dobra BONA, nieml\a

zyczy sobie przyjąć miejsce, za stosunkowo niewiel]:ie wynagrodzenie. Wiadomo~6 blizsza w Redakcyi
(3-2)
Systemu Lancastra-fabl'yki paryzki('j Devismc, pra- "Tyggdnia."
wie zupełnie nowa, jest do ~przcdania. - Obejrzeć
Przy ulicy .Petersburskiej"
mo zna na st. dr. żel. W.-W. w bufecie klasy II·ej.
(1-1)
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DWA POKOJE

al' frontowe na dl'ugiem

POW~~~liG~AB~wej ł
Część

wyszła

8CI

z druku

II.

"\fWV\Af\N.6łoW~Arfiloj"Ii~~

Z WYŻSZYJ)I PATE:'1'TElI
udziela. lekcyj języków i bistOl·yi. Wiadomość
w Redakcyi.
lO-4)

Wszelkie Bakalije świeże, Owoce Fruits

Glaces, Kasztany, "lVinogl'ona, Gruszki i .Jabłka Tyrolskie, Pierniki, róż
ne Ryby wędzone i marynowane, oraz Pasztety Strasburskie i Ostrygi, otrzymał

"'9

Win i Delikatesów

SALlITłSE1UEt~O
w "Petrokowie" .

Tenże sl:ład pole~a "lł'ina "lVęgierskie

z l'oku' 1880 maślacze i wytrawne, na
beczki i garnce, zdatne do konserwowania,
oraz stare ]f>czllicze 14'iIla li 1'_ 1834
i 1866 roku_
(0-4)

DO

WYNAJĘCIA

ZARAZ

DWA POKOJE
z przedpokojem, a na żądanie z opalem, usługą
meblami. Aleja Alel{sandryjska. dom Babickiego.
(2-2)

piętrze do odnajęcia w każdym
w Redakcyi.
(0-7)

OD REDAKCYI.

nakłailclU

S. Lewcnthala, ja·
ko tOlU u-ty taniego zbiorowego 'iyy<lania
dzieł tej sławnej autorki i jest ilo nabycia
we wszystkich księgarniach.
(1-1)

Skład

Wiadomość

czasie.

Z powodu zbliżającego się tel'minu skła
dania przedpłaty na Tydzień. na
kwartał I-BZy roku 1885" Redakcyja,
prosi zalegają.cych w opłacie o jak najspieszniejsze uregulowanie rachunków.

Cena TYGODNIA w miejscu wynosi:
rB. 3 kop. " 1 " 50"
kwartalnie
"
,,75~
Na prowincyi prenumerata wynosi, z kosztami przesyłki pocztą., opasek i ekspedycyi:
roczmc

półrocznie

za
.,
,~

k'VVartał

pół

rok

U 'waga.

roku

rs_ 1 k. 10~
.,~ 2
~~ 20~
.,~ 4
~~ 40.

Ponieważ

nn skutek ogólnie

wyrażanych żądań, wysyłamy zawsze pismo
Jawnym przedpłacicie10m, pomimo nawet
dopuszczenia z ich strony zaległości w opła

cie prenumel'Ucyjnej: niniejszem przeto upraszamy tych, z pomiędzy dłużnych nam prenumeratorów, >:tÓl'Zy nie życzą Bobie nadal
odbip,rać ,,'l'ygounia," aby o tem raczyli donieść nam listownie, objawiahc zarazem to
postanowienie na poczcie i, żą.dając od niej
niezwłocznego zwrócenia nadesłanych numerów. W razie przeciwnym, będziemy zmuszeni UW:1żaó ich jako naszych dłużników.

;

Wiadomości Bież~ce.
Budząca żywe zajęcie w miastach prowincyjonalnych, sprawa utworzenia Towarzystw Kredytowych miejskichoddzielnych, jak to projektuj e Kalisz i Lublin, lub jednego solidarnego dla wszystkich miast, j ak chce Płock, a za nim Ło
wicz, Piotrków, Kielce, Łomża, Częstocho
wa i W'łocławek-gorliwego rzecznika znalazła w p. D. Ro~enblumie, który we wniosku swym odczytf1nym na posiedzenin Tow.
popiel'ania przemy3łu i handlu w Warszawie, wykazywał, jak wielkie korzyści spły
nęłyby dla miast prowincyjonaLnych z założcnil~ takiej instytucyi. Oświadczył się
on w zupf!tnośoi za Tow. Kred. miejskiem
jednem, ogólnem, do którego by przystąpiły
wszystkie miasta prowincyjonalne, gdyż tylko w takim razie papiery tego Towarzystwa mogłyby się cieszyć powagą., !l. straty
z klęsk losowych wynikające, jak np. pogorzele, lżejby cią.żyły na &towarzyszol1ych,
gdyby rozkładane były na liczbę ich znaczną..W niosek p. Rosenbluma wywoł/lt
bardzo ożywione rozprawy. Pl'zedewszystkiem p. Kowalski zapytał, czy jest on w
zwią.zku z zakresem Towarzystwa, gdyż
właściwie nie dotycze popierani!~ przemystu
i handlu, na. co otrzymał odpowiedź od p.
Dejkiego, iż działalność Towarzystwa obejmuje wszelkie przedsięwzięcia użyteczności
powszechnej. Dalej, drugi oponent, przyznając doniosłość proponowanej instytucyi,
utl'zymywał jednak, że należałoby wprzód
niż o tym projekcie, myśleć o innych, pro·
uukcyjniejszych dla przemysłu i handlu; bowiem ułatwienie pożyczek na domy przez założenie TowarzyBtwa Kl'edytowego miejskiego wcale nie oddziała n:,], przemysł; nie
wyrodzi nawet nadmiernej gorączki w ruchu budowlanym. Pan Kirszrot radził, ażeby
Tow. Kl·ed. miejskie oprzeć nie na wzajemności, ale na akcyjach, co niewątpliwie
prędzej by
się, zdaniem jego powiodło,
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przy braku dostatecznych chęci w miastach
N"ilklfldell" tutej.łJzej itrukar- wą książkę. Tym razem jcst to przekład
prowincyjonalnyoh dla założenia instytucyi 'lU l litografii p. E. Pańskiego wyszedł du- Miriama, jednego z kilkunu3tu zbiol'ków
rzeczonej na podstawach wzajemności.
ży ozdobny kałendarz ścienny na r. 1885, poetycznych słynnego czeskiego poety JaPełen swady, p. Rosenblum odpowiadał z odpowiedn:emi kolorowaniami i złocenia rosława Vrcblickiego, pou ogólnym tytuna wszystkie te zarzuty. Zawiązanie towa-I mi, oruz wlaśc!weIlli 7-nakami zodyjakalne. łem "Duch i Swiai." Są. to utwory owiane
rzystw kredytowych miejskich na pro win- mi nad każdym miesią.cem. Kalendarz ten, od poczl}tku do końca jednako poclnioałem
cyi, i owszem bardzo jest, zdaniem jego, prawdopodobnie pierwazy w tej formie płód uczuciem poetyczne m, dziwnie się kojarzą
pl'odukcyjne dla przemysłu, między innemi miejscowej sztuki litograficZRej, jest do na- cem z jakimś p,,~odnym filozoficznym na
i z tego względu, że przy łatwości, jaką bycia tak u wydawcy jak i w tutejszych świat poglądem; przekład wogóle udatny,
miejscami świetny; zewnętrzna strona wywłaściciele domów mieć będą przy zacią.- księgarniach, i kosztuje kop. 40, a 15%
ganiu pożyczki w Towarzyetwie rzeczonem I z tego odst~puje nakładca na rzecz taniej dawnictwa, uzdobionegn na czele wiemą podobizną. poety, harmonizuje w zupeŁności z
kapitaliści będą. zniewoleni do wycofania kuchni w Piotl·kowie.
swych fundus ~ ów z pierwszych nume~?w
_ Pożal'. Dowiadujemy się, że Roz- wewnętrzną treścią, "vV liczbie nowości
h!po~ecznych.' a wobec e,,:ent.ual~ego.~bmze- prza, która tak niedawno nawiedzoną zoo tylko co wydanych pl'zez tęż firmę, jakoto:
ma SIę sku~kIem teg? r~Jnl1J!łceJ ?ZI,S stopy stała wielkim pożarem-w pJ'zeszłym tygo- Zbioru nowelli Bałuckiego i stu(lyium o
procen.to.weJ, postaraJ.ą Sl~ ~Wl'ÓCIĆ KU zy- dniu w piątek była widownią nowego sro- Panu Tadeuszu, nowa ta książka za.imują.~
skowmeJszym przedslę'YZlęCIOtn .przemysło- żenin się tego groźnego żywiołu, który wcale poczesne miejsce, daje dowód, żc pan
Paprocki nie na żarty postanowiŁ zająć w
wym, ~aczIlą obok kapItału samI pracować, znowu zniszczył kilkanaście domów.
szeregu polskich wydawców co najpoważ
przest!l.Jąc w ten sposób "grać rolę robaka
w serze". Braku dostatecznej chęci na
-,,; Łodzi, w teatrze Thalia, omal niejeze miejsce.
prowincyi dla utworzenia iniitytucyi na za- w ubiegłym tygodniu nic przyszło do ka- Zantiad '1l0WOrOCzll!Jclt posadach wzajemności niema, według p. R,; tastrofy. Widzowie spłoszeni zostali dy- wi'lMzowań złoży t w redakcyi pa.n
trzeba tylko dać inicyjatywę, a chętni się mem wydobywają.cym się z teatralnych pie- Francijzek Szuch 1'3. 3 na rzecz straży
znajdą, na co mówca dawaŁ przykłady.
ców, który w krótkim stosunkowo czasie
W niosek p. Rosenbluma o utworzenie zapełnił cały teatr.
Szczęściem, że w og11l0,,,e).
jednego ogólnego Towarzystwa Kredy to- chwili ~więks~ającE.go się popłochu, zdołano
IFypadki W gubernii.
wego Miejskie!Z0 dla miast prowincyjonal- uspokOIĆ publIczność; wartoby jednak, aby
Od dnia 13 do 26 listopada było pnianych, postanowiono ostatecznie popierać i wyznaczoną została komisyj a do zbadania rów: z podpalenia 8, przez nieostrożność 4,
w tym celu od wołać się do komitetu cen- stanu bezpieczeństwa teatru Thalia.
z pl'zyczyn niewiadomych 3, wypadków natralnego w Petersburgu.
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Barba- Taniej kuch,ni otwarcie zostanie
- Listy od Re(łn,kcyi.
nieco opóźnione, raz z puwodu przedświą ry, patronki górniczej, obchodzony był, jak
- Pa,nu S. J. w F/OtrkQwte. Taka. Iicencyia, jaką
tecznych zajęć tak restaurujących i po- donosi "Kur Por." z nadwyczajną uroczystością.
Od samego już rana górnicy i proponuJ:sz pan przy układz~e logogl'~:fll J'Ii> 9 --lIio
rz~dkujących lokal, jak i pań dyżurnych,
órniczki"
W większych partYJ' ach
prze- I zgad~a SH! z nasz~1l1 pI:zoko~alllell1; ?!Jwlem l.tera n.tr
g '"
a powtóre, iż Rada gospodarcza radaby roz- "
•
.'
•
cel, htera t'ocet. Niechaj to Jednak Ule robI p'lUU rózCIąg~~1
.w
rózne
strony,
składająC
zyczema
l nic}: damy w to miejsce logogryf nadesłany Mm
poct4Ć działałność 8"ą gdy już wszystko znajdzie się w kompletnym porządku, właSClClelom lub dyrektorom !'!wych szach- przez p. J. Ch.
co jest nader słusznem. Słowem, uroczyste tów. O godz ..10-ej wszyscy zebrali się na I _ Kalendarze. Oprócz wzmiankowanych juz
otwarcie tej instytucyi nastą.pi nie prędzej placu przed bIUrem rządowem, zkąd przy I przez nas poprzednio, świeżo opuściły prasQ dwa kaodgłosl~ wystrzałów patronowych, hałasem I l~ndarz~: ."llustrolJ'any J~z~ra Un!Jra," najstarszy ~ie
jak po świętach Bożego Narodzenia.
swym l muzyką O'órniczą. powitali urocz y -\ ~Iem, meJako pater famlhae I~ll~dzy kale?darzaml- ,
, •
to l'k
k'
b
I -"KaI871clarz Luduwy" redakcYI Zorzy.
PterW8zy ma
- Z sądu. W dniu jutrzejszym t. j. SCI~ s,,:ego nacztl Ul a, tory z .alkonu, już swą tradycyję - co przy nMzym ogólnym kon15 grudnia rozpatrywaną ma być w miej- krotką I serdeczną przemową, podZIękowali serwatyzmie zginąć lUn nie daj pomimo to,jako doscowym sądzie okręgowym głośna sprawa zgromadzonym. Następnie cały pochód, w datek bezp~atny, pod zwierzcbn~ą zieloną sukienk,!,
którym uczestniczyło przeszło ośmset osób ~na przylepIOny kalendarzyk ku)szonkowy, do w-yD. Littauera, oskarżonego o zabójstwo ud
ł i d
B d .
N
l
t
l' Jęcia niby turniurę· Kto ciekawy - niech knpi i
Chai Sieczkowtlkiej w' cclu otrzymania wy- . a . s ę ?.ę zma.
a . cze. epos ępowa. I zolJaczy. Pan Ungel', oprócz kalendarza lInstrowanagrodzenia ocl Towarzystwa Ubezpieczeń hczm własClClele, nuczelmcy l dyrektoro\"ne nego wydał jeszcze "ścienny", bardzo wygoduy, gdyż
na życie. Wstęp do sali za biletami. Oska- kopalń, dalej ,górnicy, każda gl'omada ze , nielvielki, na dwie stronnice, na tekturte; a lladtn wy·
rzonego bronić ma pom, adw. przys. Babicki. swoja chorą'J'\vią. Tak przy dziarskich dał trzeci, mały, oprawuy, książeczkowy w kształc ie
d ' (ka t
'k' t ó ' h
note~u, tak zwanny "Dziennik" na rok 1885, bardzo
We środę zaś 17 grudnia przed tymże są
z~ ę
c l Ol les l' g rmcz3;c, wS~J:scy w clobrr dla ped"gogów, gospodarzy, fabrykantów IltC.
Kaleudarz Ludowy-ma za sobą lG Jat istnienia i
dem stanie jako oskarżony Miller, rejent naJlep8~ym humorze, doszlr do koscIOła w
m. Tomaszowa za przestępstwa służbowe. BędzmIe, zkąd po odprawieniu uroczystego za~l~lg, a, zaleca się ),ak , zwykle taniością i, pOllularObronę wprowadzać będzie adwokat przy- nabożeństwa udali się na rynek gdzie 1'0- nOSClą melką. Tres\; lIteracka obu wZll1lankow<l·
zdano rz b' l
ódk'
' k ' łb
nych wydawnictw nie oryginallla- ale dobrana dość
sięgły Ll)wy.
X. X.
.
p Y Y ym. TV
ę l gorącą
le asę, I starannie, a kalendarz Ungra odznacza się nadto doIle tylko ~to C~Cl~ł.
lidadną c'IH"kią informacyjll>!.
- Konkurs na posad~ rejenta)
Z Będzma gormcy udali się w różne StI'Owakującą. w Tomaszowie rawskim skoń ny na zabawę do wszystkich karczem,
_.
owil>ksze; części t
. d
t ' :
- J\.oleJ D:tbl'owska. Wyuawca "Gazety
czył się z dniem 13 b. m. Lista kandyda~
• J
S ?sowme. o u.roczys. osc. Kielecki~j" wydał kilkuarkuszową broslurę z opisem
P
tów w tych dniach przesłaną zostanie do przystroJony~h; tanczono l baWIOno SIę 0- okolic przeciętych przez kolej Dąbrowską, zaznamiaprezesa izby sądowej.
Wlec~orem śmietanka
towaI."zy- jąc na, wstęp!e , z cale.m ~rzedsi~bie~'st:wem bud~wy,
choczo.
stwa dąbrowskICO'o zebrała się W klubie. geolo~lczn.eml Jorma.cYJaln,I okohc S\\"Jętokl'zyzklego
f-"; - Wydział kam]} miejscowego są. Zaba
wa udała się'" św' et . e' t .
_ podgona l węglowej, k~tllOy ,~od Dąbrową" oraz z
•
I Ul,
anczono za pa przt'mysłową przedSH.lblerczc,scJą w gub. IIlotrkowdu okr':)gowego po pięciodniowym pobycie
skiej, kieleCkie) i radomskiej. W końeu, ' treściwi e
swym w Częstochowie-gdzie sądził same mIętale do rana.
• _
•
.
opisane są wszystkie stacyj e, przez któ!'e przechodzi
prawie sprawy o kontrabandę-w dniu dzi~ ~ 6'f1nerf-'ł weterana b. WOJsk pol- nowa droga, z wyszczególnieniem ludności, handło
siejszym pOWI."ócił do Piotrkowa.
s~ICh, s. p. Konstantego Pawlikowskiego, wego ~ przemysłowego zna.cz,enia mi!t~t i ich okolic,
WIadomo JUŻ zapewne czytelnikom z pism o~a.z hlsto.ry:cznych wspomlllcn przywlą.zanych do tyc~
- P'l'zedstawienie a'llwtor.dfie, war"zawskich -Piel' f S
.
. k
miejscowoscI. DII broszLIry d~łączono mapkę drogl
,~ '.
.'
.' zą o mm wzmIan ę, D~browskiej, oraz tablicę odległości pomi()dzy sta"
drugie z kolei, tym razem na dochód nieza
ZyCIu
Jeszcze
meboszczyka,
podał
ks.
cyJami.
•
zamożnych uczniów miejscowego O'imnazyRadzisze,,:ski
w
"Tygodniu."
Obecnie
szaUada
dla
rolników
••
Agricultul'al
Re'
jum, odbyć się ma \V nadchodząc; wtoI."ek.
Mają być odegrane Łobzowianie, Akt'obaia i nowny opIekun zmarłe:zo donosi, że poO'rzeb ~ords" pomieściły interesujący artykuł o naszych
tegoż odbył się w dniu 4 listopada wf:> Du- stosunkach ~olnych, kładąc nacisk na za.niedbanie
Tatuś pozwolił.
ninowie, z wszelką moiliwą. uczciwościa na uprawy chmlel~, Oto słowa 5prawoz,dawcy: . .
'
Z
-!
Polacy moglIby zaopatrywac chmielem są;sledlllc
. k
d b' . b ł
- '.I.'eatr. Dnia 6 grudnia w sobotę Ja Ił .z o yc ~Iy y.o ,l~lOzna.. . ,w.łokt od NielI!cy a n~wet. i. dal$ze okolice .. Nałóg l}ielęgnoodegrano jednoaktowy dramacik Legouve'go ~rzyza do kos~lOła Dle~h oficYJahscI fahry- wan,la.pszen~cy l zyta: ze ~zkodlJi mnych roslin, ~y
"Anna de Ket'vilter" i farsę równiez z fran- In cukru Leonow, dalej zaś do grobu wzięli trąCił. I: a~Ietne zyskI, ~aHc~ ~l,ę z. lI,prawy chmlecuzkiego p. t. " Wielcy Goście;"-w niedzie- je na swe barki włościanie wsi Lepianek l.u O~lą"ną?· ,Trudno uWle.rzyc, IZ I!lle,J3COWIl .b~'owa :
kt '-.
ł
"
ł
.
' l Y me znaJdUJą; podostatkIem chmIelu na mIeJscu I
lę i poniedziałek, przedstawiono dla świą.
oq.m zmar Y l'~SWlęC~ OBt~t~t~ swe lata. muszą; poń wysyłać agentów w odległe strony?!
tc~zI1ej publiki, "Gałganducha i Podróż po ZnakI honorowe mósł naJpowazmeJszy z pa- GOllne Dłlśladowauia. Jeden z majstrów
"Warszawie;" we czwartek zaś "Czy trzeba rafii włościanin, Woj ciech KędzieI."ski. N a sze~ckich" niezm!ernie trudny co prawda w wyborze
powiedzieć} l' Mał:ieństtco przy latarniach."
pogrzeb, prócz parafijan, przybył: hr. Mi- term!natorow, daje dowody prawdziwie luuzkie~o P'lchał Wielhorski i ~r. Tadeusz Miączyński, CZUCIa swyc~ obowią;zków. Oto niezal'IŻQie od pil',' - Dnia:l.3 b.m. ujrzYll1Y po raz pierw- który dla pozostałej wdowy zł:ożył 1'8. 16 nego baezellla. na postępy w nauce i spra\\' owanie
ch~opc?,W, uczy .. ich pra,ktyc~nie oszczędności. Pvsiaszy na tutejszej scenie osławioną. komedyję
~v srebrze, j~ko ~ierwszą pomoc. Ofiary z
.lc~nlJ!, l:IIJentelę I znając dobrzll zwyczaj daOhneta p. t. "Właściciel Kuźnic," na bene- mnych CZęŚCI krajU nadesłano przeważnie dl\JlI:,e
wall1~ dZIeSiątek przy oddawaniu obuwi:t, ma.jster
fis dyrektora tutejszego towarzystwa dl'a- z dalszych okolic.
zaleCI! ,ch~opcom oddawanie na jego rQce otrzymamatycznego. Mamy nadzieję, że choćby
nych pWDIędzy, Jdóre co tydzień osobi~ciR składa w
tylko dla poznania tego utworu, publicz- ~ znowu -nieledwie co tydzień kasie oszczędności. 'l'ym sposobem, każdy terminaność tym razem liczniej niż zwykle zgl'o- przychodzi nam zareCtestrować w szereL"u tor posiada kilka a nawet kilkanaście J'ubli, Wy·
o
o
.
d.arzy:ły się wprawdzie wypadki, iż terminatorzy pomauzi się do przybytku 'Talii i Melpomeny. wy d awmctw p. Teodora Paprockiego, no- sladaJą;cy złe skłonności, niekiedy;taili przed nim, Żd
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zje uznania, zrobić z niego użytek, w kiePrzyjrzyjmy się teraz aktom sprzedaży i
runku wskazanego adresu.
S.
szacowania lasów.
Fakt anten tyczny. Pan X. potrzebuje pieniędzy; pl'zywotuje więc od zamożniejszego
Z pod R d k
kupca, pisarza leśnego, rozumie się ży da.
Ten lat kilkanaście pełnią.c swoje obowi~zki,
z kilkunastu rubli doszedł już do majątku,
28 listopada.
oszukując przy wywózce drzewa nasżych
Komiczny gńiew. - Odpowiedź na uwag' autol'U chłopów t. j. rachuj~c sztukę <h·zewa, któl'ą
Ł6dzk~·ego.
artykułu"w perspektywie". - J eszcze Grzywacz. chtop wiezie na wozie na kubiki i zapisując
f:iprawa serwitutowa. - lY6ż na gal·dle. - Po nu- • • k '
30 k' b·k·
.l
d f
s-emu
Dra~/iwa kwesIO}'h J k t '
. J!ł. Ja -o maJl!-C~ np.
~lly e acto
•
.•.
li ".- a
o Się szaCl!Ja
60 Z ·
. u l ow,
ł'
.
i spl'~eda~'ą u nas. ":tsy.-8rodek ratunku, a by nie ma ona
. amlas~ WIęC zap aClć za prz:,woz
1 grudnia 84 1'.
znaltzć Się w to~!eh. - Projekt " krajowęi spółki 1 rs. 80 kop. płaCI 90 kop.; resztę bler.te
Cist:a.-Ogólny chó1'.-Pożyteczność towarzystw
do eksploatowama la s6w".
dla siebie, oddając jeszcze z tego kilka korolniczyell. - Proś ba do Towarzystwa popierania
piejek kupcowi, doskonale "Vtajemniczo(Dokoilczenie-patrz N 49).
przemysłu i handlll-i do wybitniejszych ziemian.
W końcu do tknijmy kwestyi bardzo waż- nemu w tę oparacyję. - Owóż takie to inSprawozdawca prowincyjonalny, z małemi
nej, z powodu której jestem naprzód już dywlrluum, p~n X. woła do swego lasu
wyjątkami, o każdej por~e bywa w kłopo
cie, czem się podzielić z czytelnikiem -bo przygotowany, że posypią. się na biednego dla osza~owaDla nil: sprzedaź .dr~ewal.. .
Pan pIsarz, ~·ozeJrzaws~y ."Slę l .8komblI~0jego wzrok i sfera działania obracają się w w~szego kJrespondenta gromy i pociski Jociasnem kole. Ale w porze obecnej, gdy wlazowe. Zart na stronę, położenie jest tak wawszy wezelkle dane, oSIDlela SIę zaproJenatura drzemie pod całunem śniegu, a dro- poważne w tej kwestyi, że warto się nad ktować, aby las uźytkowy oszacować na sąż.
niem zastanowić.
nie po złp. 9, gdy cena sążnia w lesie np.
gi popsute, i boreasz, przeplatany deszczem
P.
Henryk
Wierciński, w artykule po- rządowym, u kupców, mających tam poręby,
lub mrozem, zamkną wieśniaka wśród ścian
jego zagrody, zadanie to stokroć robi się mieszczonym ongi w "Ni wie, 11 na mocy 10- oszacowana jest .na rs. 3112 do 4. Całą. zatem
gicznych poniekąd argumentów, przyszedł włókę lasu ocema pan pIsal·z na rs. 2000.tl'udniejszem.
do
wniosku, aby pewną liczbę tysięcy mor- Jednocześnie o tym "fain geszefcie" opoW takiej to chwili, najłatwiej byłoby zagów
pozwolono jeszcze obywatelom wyciąć, wiada swoim znajomym i zawiązuje spółkę,
cząć od narzekania na biedę ogólną, i snuć
wykarczowa~,
zaeiać zbożem i, w nagrodę I dając . pocic~u odstępne, by mu. inn! ~ie
ten temat bez końca. Lecz treny tego roza
usłuchame rady, obiecał społeczeń8twu przeszkadzalI. Obywatel potrzebUje plemę
dzaju, nietylko przez rolników, ale przez
wszystkie warstwy społeczne, i na wszyst- wiele milijonów rubli za sprzedaż drzewa dzy na gwałt; szuka kupca, znaleźć nie moi zboża. Pan A. Głowacki w "Ateneum" z że, dają. mu mniej niż 2000; nareszcie wot:~
kie możliwe tony, tak powszechnym chó' roku 1876 przyklasnął również zdaniu p. owego pisarza i jemu powierza sprzedaż
rem d7.iś Eą śpiewane, że głos pojedynczy, Wiercińskiego i od siebie dodał, że oby- pisarz podstawia swego stowarzyszonego i
ginąc w nim niedosłyszany, byłby kropelkl!watel sprzedaje las w jednym z dwu celów: zarabia jeszcze rs. 1000 faktornego.
dorzuconą morzu.
Weźmy inny przykład. Pan X. potrzebuje
albo po to, aby wziąj pieniądze i następnie
Nie mając nic godnego zanotowania do- puścić je w sposób naj łatwiejszy, a takich pieniędzy. Mając interesy :zo; pewną firmą ży
koła zaścianka, sprobujmy dotknąć przedpanów marny dziś bardzo niewielu-albo po dowską, ozychającą jak kruk na jego mają~
miotu, który jest celem, ale niestety tylko to, aby pieniędzmi wziętemi od kupca spłacić tek, który prędzej czy później chce zagarną.ć
marzeń, licznej rzeszy rolników.
zaległe podatki, ratę Towarzystwa, procenta IV swe ręce, proponuje jej pożyczkę. FirMam na myśli kwestyję prowincyjonal. od długów, należność robotnikom. Pierw- ma nie daje i potajemnie odstręcza innych
Dych towarzystw- rolniczych, w ram~ch zgo- szych słusznie potępia; w obronie jednak dru- kapitalistów; pozostaje więQ sprzedaż lasu;
dnych z dzisiejszym poglądem władz rzą gich powiada krótko, że mają prawo, a nawet tu następuje śmieszna komedyja-u'·ma daje
dowych. Mówić o ważności i doniosłości dwa prawa sprzedawać lasy: raz dlatego, że pieniądze i stare weksle wraz z procentami
tychże dla rolnictwa krajowego, zdaje się
są ich właścicielami, a powtóre dlatecro, że realizuje na las, który obecnie wycięty, t"ab yłoby to samo, co dowodzić, jeżeli już bądź co bądź bronić się musz~ od ~state- ci pół wartości swojej; przy tej wymianie
nie pożyteczności powietrza, oddychania, to cznej ruiny.-Następnie robi bardzo stusz- las, jako niby młody, dostaje się kupcowi
co najmniej pożyteczności pasterza dla o- ną uwagę, że akt sprzedaży lasu, lliezaweze prawie wpół darmo, guyż kupiec przy każ
wieczek rozpuszczonych samopas WŚI'ód pola. bywa grzechem wołającym o pomstę do dym drzewie staje i mówi: "ny, co to za
Dzięki łaskawym niebo m, mamy już w
nieba i niezawsze na prześladowanie zasłu- las ..• to nie las a zagajniki .. " A. las ma lat ?O.
kraJu powołane do życia oddziały Towa- guje; ganić i wykorzeniać raczej należy
Fakty aldentyozne..• smutne. Wobec WięC
rzystwa popierania przemysłu i handlu, za- de, nieobywatelskie cele, i sposób sprzeda- takicgo, śmiało rzec można, ogólnego postę
powiadające ochotną pracą. błogie skutki ży, np. gdy . ś przez lenistwo nie wycina powania-prócz zmlirnowania lasów i chw!swej działalności na przyszłość, i posiada- sam drzewa
pomocą robotników miejsco- lowego tylko odroczenia fatalnej klęski WyJjące w swem gronie osobistości, ożywione wych, .lecz za gotówkę odstępuj.e wszystko ś~i~ z mają.tku z wyrl!-?an~a .lasów realniewątplhTie jednaką życzliwością, dla prze· przedSiębiorcy,
który z dmglego końca meJszego pożytku, przynaJmmeJ u nas, ~po
mysłu fabrycznego jak rolnego.
Grono tak świata sprowadza karczowników i na wet dziewać się stanowczo me można. Niech
szanowne, jeżeli powagą swego głosu pm- tego drobnecro zysku miejscową. lutJność po- sobie wycinają tysiące morgów i obsiewają.
gnie popierać kwestyję zawiązania Towa- zbawia; sposÓb zaś sprzedaży jest ztym wte- zbożem ci, którym z wielkich obs7.arów
rzystw Kredytowych miejskich, których dy, gdy ktoś, przez nieznajomość własności leśnych pozostają. jeszcze odpadki, a na ty~b
znaczenie w przemyśle wytwt',rczym, jf'st i wartości dl'zewa, odstępuje np. z!1. 45,000 rośnie las karłowaty lub wcale nie roś me;
chyba mniejsze niż rolnictwa; jeżeli jak rs. las, na którym przedsiębiorca 300,000 te bowiem łatwiej uprawiać pod zboże, 1\to z toku obrad jego z dnia 25-go z. m. rs. zarabia.
niżeli robić na nich sztuczne leśne uprawy.
(J\~ 270 nGaz. ""Varsz. ") wnioskować można
Otóż obecnie, gdy jasno kwestyja post:.t~ W naszych jednak okolicach, takich obszarów
usiłuj e nowem cłem na maszyny rolnicze wiona przez szanownego kronikarza z "Ate- i odpadków niema, ajeżeli w jakim majątku
kosztem ziemian protegować przemysł fa- neum", po~v~edzmy, cZf n~szym właścicie- wi~ksz:(m się znajdą, ~o ni~~y nie zrówno:
bryczny: niewątpliwie nie odrzuci naszych 10m drobnieJszych m:tJątkow wolno, a ra- wazą tych przcstrzem, dZls wyrąbanych l
prośb błagalnych, o podjęcie inicyjatywy do czej czy wypada lasy wycinać; czy im wtadza ogołoconych, na których las rosnąć ~y
władz centralnych, celem or~anizacyi PI·O- powinna pozwolić na wyrą.bywanie całych mógł i powinien, ażeby wystarczył (już me
wincyjonalnych towarzystw rolniczych j, nie przestrzeni. Rozejrzyjmy się wokoło.
mówię o wywozie-ale tylko, przy zwiększapo rzuci nastręczającej się roli jeżeli nie
Radomskow"kie i przedborskie strony, zda- jących się potrzebach miejscowych) na własne
ma~iel'zy, to chociaż matki chrzestnej dla wien dawna stawne ze swych laqów, w co się potrzeby i, ażeby brak jego nie zmienia Ł
idei tak ważnej.
obróciły ' dzisiaj? ... Pominą.wszy niewielkie uam klimatu i samego nawet gruntu.
W dobrze zrozumianym, nawet osobistym przestrzenie lasów rzą.dowych i kilka maJak IV nieszczęściu nie powinniśmy trai n teresie Towarzystwa popierania przemy- jątków nulez ących do osób bardzo zamo- cić nadziei, tak i w tym wypadku skoro
słu i handlu, leżeć powinno, aby przez żnych jak na dzisiejsze czasy, gdzie lasy szukać będziemy, znajdziemy wyjście, kt?re,
wprowadzenie do współudziału IV pracy stosunkowo się utrzymały i gdzie gOSpOdlll·- co prawda, toną.cym nie pomoże, ale w~el~
organicznej nowego motoru, ulżyć własne "two leśne dość stal'annie i umiejętnie jest moie ochroni~ od znalezienia się w topieli.
mu nawałowi pracy, objętej tak szerokim prowadzone-gdzież się podziały te stuletnie Zapowiedzią poprawy, zdaniem mojem, jest
programem. Temu to nawałowi pracy je- sosny i kilkaset lat mające dęby, któI·ych gorą.ce zainteresowanie się wielu wła
uynie przypisać chyba należy, że dotych- po.jedyńcze obecnie sztuki stoją jako pomni- ścicieli lasów sprawą zaprowadzania raczas instytucyja ta, wzmiankowanej kwestyi, ki wśród calych ub~zal"ów zarośli, nieuobl·o- cyjonlloluych gospodal·stw leśnych. Dotlazgodnie z jej ważnością, nie postawiła w czynną. ręką żyda przemysłowca w pień wy- lem umyślnie "racyjonalnych", gdyż tylko
szeregu najpilniejszych swoich zadań. Pm- ciętych?. Zajrzyjmy do lasów, a raczej puszcz takie gospodl\rstwo pomódz może; niel"acyśmy zatem, a może b~dzie nam dano, ko- ongi Prusieckich, Poćwierkowskich, Rendziń- jonalne bowiem zakładanie sześciomorgowe
łaczmy, a może nam otworzą. - Do ciebie ekich i t. d, a ujl"zymy wydmy tylko pia- go np. cięcia w 30-letnim
lesie, jest
przeto "Tygod'liu," szanowny przedstawi- szczyste, gdzieniegdzie porosłe krzakami, a na absurdum, które sprawy nigdy nie polepszy,
cielu miejscowych potrzeb, interesów i błotach olszyną, osiczyną. i t. d. - Kto u a tylko złe usankcyjonujc. Na zaprowadzeniu
aspiracyj, i do Was, szanowni ojcowie zie- nas, wyjąwszy magnatów, ma własny tar~ racyjonalnego gospodarstwa zyskujemy tyle
mian piotrkowskich, oel wołuję się: chciejcie tak?... Kto zakupuje _drzewo za be.zcen? od,.azu, że nawet ową fatalną ostatnią gowziąć pod uwagę mój głos słaby, i w ra- .Miejscowi r.ydzi minorum gentium.
dzin~ naszego upadku w wielu razach mootrzymali pieniądze; opiekun wpływał jednak }la nich
ostrem napomnieniem, a najgol'ezyeh wydalał, aby
nie byli gorszącym przykładem dla. kolegów.
O zbawi~nnych owocach oszczędności malcy prze·
konają się wtedy najlepiej, gdy zostaną czeladnikami i poczną. pracować na własną rękę, a wtedy b ę
dą błogosławić swego opiekuna.
<.Gazeta Rzemieślnicza." ) .
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żemy oddalić Jładlugo; boć gdy lasy bę
dziemy mieli porządnie urządzone i oszacowane - dopiero wtenczas znać będziemy
ooklaullie swoje położenie i módz przedsię
wzi,)c śl'odki ratunku,
U rządzenie leśne
pozwoli, gdzie okoliczności nadzwyczajne
nie staną. na przeszkodzili, ograniczyć sam
sel witut, ochraniając 1/5 część całej przestrzeni od pas?y; da nam roczny finansowy dochóu; pozwoli wreszcie wyśledzić
także stosunek pożądany, .zachodzący pomiędzy przest:zenil} w zagospodarowaniu
l'olnem a przestrzenią pod lasem, boć często
7-darzać się może, że grunt dobry z pod lasu, ze zniszczonym dl'zewostanem, przydać eię
może na pole, a złe pole, nie dające renty,
zasiane lasem, wywiera wpływ na podniesienie ceny dóbr ziemskich; w końcu wreszciPo, przy stopniowem obecnie zarzucaniu na
małych przestrzeniach sposobu odmładzania
drzewostanów, za pomocą pozostawiania pewnej liczby nasienników a. zaprowadzania
na wyrąbanych częściach sztucznych upraw,
otrzymujemy roczne przestrzenie, które obsiane zbożem, przez lat parę dają. nam niezły dochód, bynajmniej nie szkodząc nastę
pnie leśnym uprawom.
Prawda, że przy zaprowadzaniu urządzeń
leśnych. będziemy narażeni na pewne wydatki, ale stokroć się one powrócą, glly zechcemy się przekonać, że więcej ekonomicznego sposobu na razie znaleźć nie można,
Gdy bowiem tylko zdecydujemy się poważ
niej wniknąć w daną. kwestyję, zrozumiemy,
:i:e lasów, jako jedynego poniekąd dobra, od
którego zależy ekonomiczny rozwój całego
kraju, marnować przez nieumiejętność i lenistwo nam niewolno. I wówczas tylko, gdy
zapomnimy o nieproszonych faktorach, do szacowania sprzedaży drzewa, obawa rywalizaeyi z kupcami lich wiarzami nie stanie na przeszk!)dzie do zawiązania TIKrajowej spółki do
eksploatowania lasów'.!., opartej na kapitałach,
a składającej się z ludzi f'ichowych. miejscowych i wierzących mocno w uczciwość
swych współobywateli. Urzeczywistnienia
jej w jaknajkrótszym czasie gorąco nam
wszystkim życzyć wypada!
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Z polecenia kom. eduk, w 1777 1', na re- / etc, etc, stu'czy za n'ljlep3ze świadectw!)
heacyjach wszyscy bez wY.lą.tku ucznio,\'vie doj I'załych ucznć obywatelskich, tak autl)obowiązani byli bawić się w mustI'ę,
IV- rów ill3tmkcyi, jak i mieszb,ńców Piotl'CZCimy prdekt pijarski m·.<:ą.dził ze wszyst. 1kowa, którzy ją swojemi poJpi'l.lmi stwierkich klas jeden batalij on, podzielony nn. 4 I uzili.
Tomas: Mal'llSZewski, syn kupca i właści
kompanije: kadetóiV;" grenauyjerów. piecho- I
ty i lekkiej chorągwi. Kompanija ~adetów I ciela 2-ch folwarków w Piott'kowie, nobiliskładała się z pani!!t pomniejszego wzro- I towany na sejmie 4-roletnim, chodzit do szkół
stu i delib.tniejszego zd 1:owia; do ,grena- pijar~kich w Piotrkowie. które w 1787 r.
dv' erQw należeli roślejsi i mocniejsI. bez ukOllczył. Maruszc\Vski pracował następnie
;zględu na stan, byle mieli mundury; kom- przy KoHą.taju. 'V cZflsie wielkieJ rew!)panija piechoty składała się ze śl'cdnich, lucyi \v Paryżu, był tam obecny i talU, za
mundurowych; do kompanii \ekkiej cho- spadte w kursie francuy.kie banknoty, nuby!
l'ągwi należeli chłopcy służą.cy i ci, któl'zy piękną biblijotekę, Po POIVl'ocie do kt-aju
mundurów nie mieli. Batalijon miał jene- był naddziel·żawcą. ekonomii Pajęczno i radralnego komenuanta i oficerów, wybiera. cą województwa kaliskiego. Zl'obił on bonych ze starszych uczniów, przeważnie z gaty zapis (**) i darow!tł biblijotekę swoją
dyrektorów. Mundury sprawiano takie, ja- szkołom piotrkowskim. Zmart IV 1'. UH7.
kie podówczas wojsko nosiło. Tylko w
Tomasz (Kentel'bul'Y) Tymowski za czasów
czasie mu~ztt'y wolno było przywdziewać komisyi edukacyjnej do szkół piotl'kowskich
wojskowy uniform; zwykłą zaś odzieżą. u- uczęszczał. Był on członkiem TOWill·ZYStw:l.
czniowską. był ż~J.l _ ..bia"!'y a na wierzch Przyjaciół nauk; pisat piękne wiel'ze,
~ntusz g:anatowy z wyłogami pomarańWlJjcUJch Spinek, skarbnikowicz rud ,'IJczaweml, mi. zimę,-na lato. sam tylko ~- ski, szkoły w' Piotrkowie uk:otlczył w Nku
~..ia4' z ~marańczowemi wyłogami. 1788; późniejszy dziedzic Kunińska i Ł~
Ubiór ten przepIsa" pr~pno.t ułkowski dla kawy, był posłem na sejm za KI'ólestwa
szkół piotrkowskich.
rzedtem ~zono Kongresowego, później członkiem RI.(ly
kontusze w różnych barwach; wynikały Wychowania i kawalerem orderu S. Staniztąd częste nadużycia, tak np. gdy student sława z gwiazdą.
zobaczył jakiego mieszczanina w kontuszu
Winoenty Siemidtski, stolnikiewicz l·adom·
podobnym do swojego, zwłaszcza jeżeli pas ski. w 1790 r. do szkót piotrko~vskich chonosił na. kontuszu (mieszczanie powinni byli dził, odznaczył się jako wzorowy gospodarz.
nosić pas na żupanie) natychmiast mu pas Posiadał dobra Gzichów pod B~dzinem,
przerzynat. Nigdy przy takiej okoliczności umarł bezżenny, znaczny bardzo mljątek
nie obeszło się bez bijatyki. Opl'ÓC:l sukien zustawiając swoim synowcom.
świeckich używali w szkołach piotrkowskich
niektórzy studenci sukien duch~)\vnych. By(**) O życiul\IarLlszewskiego będzie mowa wc wtali to JUŻ klerycy, mający 4 mniejsze świę- ściwem miejscu.
cenia. Jest o nich wzmianka jeszcze w r.
1710. Dopiero komisyj a edukacyjna nakaZali;" aby chodzący do szkół sukien \flery- Od zarządll Warszawskiego Oddziału Toekich nie używali. Jeszcze w 1'.1714 nun- warzystwa popierania przemysłll i handlll.
cY.(utura zabroniła studentom nos
rabele; lecz w roku 1780, z woli Trybunału.
studentom klas wyższych, chodzącym dla
W dalszym ci~gu odezwy w kwe3tyi nSta.łego obniż>\nia się cen na.jważniejszyeh wywozowyeh proP rzysłuchania się indukcy.J·om spraw. do- duktów"
powodowa.ni zapytaniami i uwaga.mi niezwolono przypasywać karab~le. w celu od- których naszych ziemia.n. objaśniamy, że pytania
różnienia ich od rzemieślników i ,vszelkiej kwestyjonaryjusza 5, 6 i 7, odnoszllC'l się do rolninie szlachty, której wstęp na posiedzenia czej produkcyi tutejszo-krajowej, o tyle tylko mogą
być dokładnie i wyczerpująco traktowane, o ile od.
tl'y b unał u by ł wz b romony.
powicdzi oparte będą na rzeczywistości i osobistem
Młodzież piotrkowska, jak ,vogóle u- doświadczeniu,
cząca się mlodzież z czasów kumisyi cduPożądanem jest, żeby jednocześnie nadsyłanemi bykacyjnej, wprawdzie nie zdobywała w szko- ły materyja.ł:y ~t~tystyczne z ~:1nych miejs,cowych ze. lk'
b' d
. l
brane, umożhwla.Hee delegacYI sprawdzeme zasadnoł:lc h wIe "lego ZIlSO u wla omośCI, ecz wy- ści wnioAk6w przedstawionych.-W razie, gdyby synosiła z nich z?rowy :~zsą~ek.' nie oba- stemat, przyjęty w: prowa~zeniu rll;chu~kowośc~ gllłamueony droblazgowosclaml I pedante- spodarc~ej, utru~ma.ł dam e odpowled~1 odnośme do
ryją, wynosiła
usposobienie należyte dl) Jednostki s~ecYJalnego produktu, mozna poprzesta.ć
. . d l, r7
• k'
k l ' k . _I na. przysłamu:
"
, ,
k ~zta ł cema
~lę
a szeoo w J~ I.m o wIe z,Y,
1. Tresciwego OpISU ma.Jątku, oznaczając Jego wa.rCIa zawodzlC, zdrowo pOJęCIe o godnoscl ' toić i wllkazując sposób zagospodarowania.
osobistej i poświęeelliu ula dobl'a ogółu'j 2, Jakosc i ilość przeciętn~ 5przedawa.nych C\lWprawdzie ani jeden wychowaniec szkół rocznie produkt6w,
. t k
k' h
ó k . . d k
. .
3 Ceny otrzymywane w latach 81/82, 82/83, 83/840
p~o r -~ws lC z czas ,w "?llllSyI e u a~YlneJ 84,/85.
me zajął \y społeczenstwle tak wybItnego
4 Wszystkie bez wyjątku, pośrednie i bezpośre 
stanowiska, na jakie się Konarski, Mała- dnie ,l<oszta, p0!liesione na,otrzyma.niB wyżej ~yka
chowscy i inni wznieść zdołali' pomimo t.o za.neJ produkep, rozkładaJ~c ~akow~, stosowme do
k'
d l ł '
ć podziału przyjętego w kwestYJonarYjuszu.
. k
BZ k ot Y pIOtr ows le z o a y przygotowa
Zwraca.my uwagę ziemian mających zamiar do
spory zastęp skromnych a użytecznych wspólnej, dobro og6łu mającej na celu, przyczynić
działaczy na różnorodnych pIliach pracy się pracy, na P!tanie,7: n,Co czy~i~ należy, ŻI)~y:
społecznej.
kosz~a .produkcY,1 ~m~leJszyc odROSOle do powyzeJ
,.
ł l
h ł d'
wymlemonych dZlałow.
·
N le
mowląc ? ~a YC. l szeregac m o zleOdpowiedź nie tak trudna jak na pierwszy rzut
ży, która pOŚWIęCIła SIę gospodar!!twu 1'01- oka wydawać się może; chodzi tu bowiem nie o roznemu, napełniła szeregi w ojSko w.e, lub od- prawy teoretyczne, ale ,o w.rka~anie codziennych,
dała się służbie ołtarza wspommmy o kil- każdem~ gospodarst'Y'em SIę za)~UJ,ącel1lu do~rze ,zn~'· k
k' h k' nych, mIejscowych medogodnoscl, I wskazame, Jakie
ku \Vych0'Yańca~łJ sz k ół pIOtr ?WS IC , .to- środki b~dące w naszej wła.snej lub wysokiego rząrych pamIęć me zatarta SIę po dZIeń du mo~y, mog~ usunąć lub przynajmniej zmniejszyć,
dzisiejszy.
szkodl.iwość czy:nnik6w na podwyższenie kosztu proWawl'zeniec K1'ze llowski pisarz gl'odzki dukcyl wptywaJący~h.
, .
•
• •
~v d . '
b
l
Prezes (podpIsano) L. lir. Krasuiskt.
p~otrkowsk~ I Alek8a~z e1 TYat~8on, O yw~.te
V -Prezes (podpisano) W/ad. Ki81ański.
pIOtrkowski, obadwaj UCZUlOWIe szkół p1]aSekretarz (podpisano) Edmund Diel!l.
rów piotrkowskich, są autorami słynnej instrukcyi, danej szlachetnemu Kochelskiemu,
plenipotentowi wydziału sieradzkiego,na sejm
O
Z'
1792 1'. Instrukcyja wspomniona (*), zalecają.ca: urządzenie żydów. reformę duchowieństwa, założenie banku narodowego, zaod Ex-Bociana.
prowadzenie szkółek, przynajmniej po większych miasteczkach i wsiJ.ch parafijalnych,
p L U G i A S.

o

(Dalszy ciąg-patrz N! 47),
Dalej księga zapisowa z r. 1784 zawiera
czasowe dane. świadczące o stopniu moralności i postępie w naukach ówczesn~j mło
dzieży piotrkowskiej. W liczbie 200 uczniów odznaczało się znaczne mi zdolnościami
105, m1'ernemi 78 i malemi 17. Postęp w
naukach dob1'Y okazało ~mierny 84 i mały
31..!!.czpiów. Na sprllwowan~ zasłu
żyło 178. płoche 13, podej1'zane 7, krn:tbrnych i zuchwałych było 2-ch. Nakoniec
dobrego zdrowia było 183, słabego 17.
Jeszcze w 1678 z rozkazu Pl'owineyjała
pijarskiego uczniowie od wszelkich opIat
szkolnych zwolnieni byli. Wyjątek stanowiła Gpłata na rzecz dyrektora; niekiedy
nadto, uc'!:niowie dawali po parę złotych
na opal i kolofaktora z wyjątkiem prawdziwie .ubogich. Komisyja edukacyjna nie
zmieniła pod tym względem zwyczajów dawniejszych, a nie wyml>gając od uczniów
opłat szkoll1ych, sama udzielała zapomogi
stałe uczniom tak zwanym [undz/'szowJJ.'!!h
zaopatrywała ubogich wychowańców w
książki szkolne. oraz udzielała na koszt
własny pomocy lekarakej i w razie potrzeby,
zmuszała nawet kogo należy do zabezpieczania potrzeb tak zwanych Jconwiklor6w,
których w Piotrkowie co nafmuwJ§":clU
kosztem kanoników regularnych w Gnieźnie utrzymywano.
Bajka.
Przytaczamy tu jeszcze kilka interesują
(*) Patrz: "Dzi eło obrad wolnego miasta PiotrkoNiewiem, co mu tam przyszło ta.kiego do głowy,
Że wszedł w podwórze chłopa z dworu as pikowy,
cych faktów z monografii ks. Gackiego. wa w kwietniu 1792 r. odbytych."
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A zastawszy ]llug stary, tak do nieg,) rzeeze:
-Czego wasa\\' swój żywot w ciągłej pracy wlecze
l żywi swego pana ba.rdzo lichą strawą?
Mógłbyś Ri~ zająć w d worze ta l, jak ja zabaw,.
Pług IIIU na to:-pami~tam bardzo dawne CZtsy,
Bywaly tu już nieraz takie jak ty BSy.
A z uciechy, zabawy, bankietów, parady,
Wyprowadziły wkrótce dziedziców na dziady.

Logogryf 7_
przez Z. U.
Z sylab: a, al, berg, lm, cej, dap, e, es, ex, fo,
ghe, gol, gon, i, ja, ko, kor, ktos, la, lc, lo, mar,
mili, na, na, nit, no, uo, 01', pa., pa, pel, ri, ri, riar,
1'0, róg, roz, ry, rych, sen, skal, ski, stein, ster, atra,
tam, te, tell, tor, tran, tyr, u, u, waj, war, weia,
wiek, "':/, za, zo,-ułożyć 19 wyrazów znaczeuie których:
1. Hrabstwo w Auglii, 2. Nazwa kozy czerwono bruuatnej, 3. Miasto powiat w gub. Estlandzkicj, 4. :Mistrz
krzyżacki, 5. Prawodawca starożytnych Persów. 6.
'Yspółczesny literat francuzki, 7. Starożytny port w
Grecyi, 8. Prowincyja w Azyi mniejszej, 9. Rośliua,
10. Mincrał, 11. Narzędzie gospodarcze, 12. Hetman
kozacki, 13. Miasto w Prusach, 14. Nazwa najdawuiejszego alfabetu Syrjackiego, 15. Nazwa noża anatomiczuego, 16. Istrument muzyczny, 17. Góra w Ta·
tracb, 18, Slawuy kaznodzieja polski XVII wieku,
19. Ulubieniec Izabeli 2-cj Hiszpaćskiej.
Poc.zątkowe litery tych wyrazów, czytany z góry
11a dół,l ulożą nam imię i uazwisko współczesnego
literata polskicgoj- Iroilcowe zaś, czytane tak samo,
tytuł jednej z prac jego,
N~ 6,
4. Agamem11on, 5. Taho, 6, Amager, 7. Danja, 8. Ulfeld, 9. Syagrjusz, 10. Zarazek, 11. Antoni.
ROGATA DUSZA.-M. SYNORADZKI.

Rozwi1!zanie logogryfu

1. Radom, 2. Owies, 3.

Głnchouiemy,
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Iiomitct Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknyell w Kl'ólestwie Polsldem podaje do v:iadomości listę nuwoprzyby-

ks. Józef Bronisław Szafnicki, ks. J. Czapla, hrabia
Tadeusz Miączyński, d-r Tomasz Solman, d-r Karol
Zagórski, Piutr Maszyński, Adam Olszewski, Wincenty Karski, Bolesław Chorąży, Jan Gu,)iński, W:ła·
dyslaw Boetticher, Ludwik Boetticher, Edmund Zukowski, Władysław Słilwoczyński, Emil Gąsiorowski,
Herman Stiller, Karol Hirszberg, Aleksander Jeżew
ski, Władysław Kiersz , Roman Oppenheim, Kazimierz Małowieski, Roman Podbiehki, Paweł Mo~cie
ki, Ry8zard Bukowski. Wincenty Rapacld, Edward
Bułhak, Bolesław Gruiewski, Urban Breza, Homan
Breza, Franciszek Rożycki, Zygmunt Gloger, Alfons
Parczew~ki i Francisze!, Czachorowski.
Przyjąć raczyli obowiązki Członków korespondentów Towarzystwa: ks. Adolf Majewski, ks. J. Czapla,
ks. Józef Kijanka, ks. A. PJeszczyński i ks. Stru8.
- ~iwy zeszyt ZaD wyszedł z druku i zawiera:
1) "Sejm galicyjski 1884 roku," przez Ludwika
pębickiego.-II) " Artele w Rossyi," skreślił Ig-nacy
Swiętochowski (ciąg dalszy). - III) "Henryk Heine.
Portret literacki," przez T. J. Choińskiego (dokoń
czenie). - IV) "W sprawie emisyi listów metalicznych przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, dyskusyja publiczna, II." przez A D. - V) "Sprawy
bieżące , XI," napisał Chorąży.--VI) "Za pół miesią:
~ Przegląd polityczny, 11," przez (Ch).
Zeszyt "Ateneum" za. miesiąc grudzień
wyszedł z druku i zawiera:
Il "Kuźnica KoUą:tajl)wska. Studyjum historyczne.
II,' przez W. Smoleńskiego.-II) "Zyzma" (ciąg da.I,),
przez Sewera. - II!) "Odnowa etyki," przez K. IV) "0 niewydanym dramacie Antoniego Sowy," przez
Leona.rda Sowińgkiego.-V) "Z dziejów ludzkości II."
V!) "Kwestyja dróg żelaznych drugorzędnych," przez
\Vłndysława Ki śl ańsJ.:i~go.- VII) "F':anciszek Raczki
K<lrtka z dziejów literatury chorwaekiej," przez Bronisława Grabowskiego.- YUT) "Termochemij&., " przez
St.anisława Kramsztyka. lX) "Rozbiory, sprawozda.nia i wrażenia lit~rackie "-KorespondencYJ a reda.kcyi od T. Korzona.
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jedyny

l)iel'w8zorz~dny

dziesi~ciH

w

mieście, składający"ię

~

z kilku-

roku

właściciela

hotelu, oraz wozownie i stajn;e.
gości na zawołauie. Służba ua ws zy ~
stkich 110ciągach dziennych i nocnych.
~~

Konie dla dyspozycyi

~«kI~~~~74!6{fo

=,.'

wybór kl'Uwutów mc:zkich, kreplisy, kwiagotową,

ty, wszelkie c1l'obiazgi i rozmaite no-

wości, mogące słnżyć
gwinzdkę.

na

On uowcgo roku

jako pO(larki

sit: ))rzyjdo l'oboty.-

bQ(lą

mowuć sukuie
' T,lmże potrzcbna jest

dobra maszynistka do lOaszyuy Singera.
(3-:!)

Za

K. Jacewska.
cenę przystępną

do sprzedania 8 wiorst od m. Rawy
majątck

~l!)(:J~~ W~~(!.~~[]
składające się z 16 włók ziemi ornej, z
zabudoW:lJlicm i laskicm. Wiadomość listownic lnu ustnie w Warszawie, ulica
Wspólna N 13·11. llli('szli:. 11,
(R. i Fr. 11 020)
(:l-3)

d. 23 grudnia 1884 r.
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przyhywający prenumeratorowie "SŁOWA"
mają poozątek "Potopu" w arkuszach.
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(3-2)

Nowa Powieśc R.-Sienkiewicza "Potop".
WYNAJĘCIA

Włouzimierza Sapińskie~o

Zamawiać można. w składzie węgla
\\' łod. Sapińskiego,
na rogu

(13-9)

~

HENRYKA SIENKIEWICZA

:::c~

SKŁAD WĘGLI

Snrzedaje węgle w dobrym gatunku z dostawą: do drwalni po cenie: Korzec grubego wagi 240 (t.
kop 85,-(roz!5yła się w koszach
1/2korcowych wagi 130 !fI.> Na miarę w skrzyniach zamkniętyeh 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 najlepszy zagraniczny pud 25
k. (franko skład). Drzewny węgiel
kurzony korzec 1'5. 1. W skI adzie
sprzedaje się każdą i1o~ć. Zwózki
węgla obcego dopełnia po rs. 5 za
fllr mankę od wagonu.
Zamówienia wszelkie należy robić w składzie z góry opłacając.

CI

~

OSKUTEJ KA TLE WOJEN SZWEDZKICH

n::arety, Powozy, Bryki nn.
l'esol'ach i lionie.

przy rogu Aleksandryjskiej alei.

Z

n

CI) •

DO

pościel

A_

(R. i Fr. 12,245)
(3-3)

lVLÓD

I

rozpocznie druk nowej cztero tomowej
powieści historycznej

CENY UMIARKOW AKK

przy u!. .Petersburgskiej", poleca i nadal Szal1. Publiczności kapelusze,

- 3 (15) kwiet., w tutejszym sądzi" okręgowym
ua sprzedaż maiątku Stara-H lIta w p-eie częstochow
skim, od 56000 rs.
- Tegoż dnia, tamie, na sprzeclaż majątku Piilczyce w p-ci e będzińskim, od sumy 62200 rs.
- 3 (15) grud. w magistracie m, Rawy na sprzedaż 45 partyj drzewa z rawskiego lasu miejskiego.
- Tegoż dnia, w leśuictwie Krzepice we w&i Polomalicu na sprzedaż drzewa w lesie majoratu Braciejowice, od sumy 118 rs. 9,1, kop.
- 18 (30) grud. w magistracie m, Petrokowa na
konserwacyj~ w 188 5/ 6 dróg szosowych na terytol'rjum m. Petrokowa i dróg przy Alei Aleksandryjskiej
i na posadzenie dt'z~wek z palikami, od sumy 108,1,
rs. 75 kop.
- 17 (29) grud. w magistracie m. Brzezin 11a.
dzierżawę w r. 188 5/ 8 targowcgo, jarmarcznego i brukowego w m. Brzezillach, od 308 l·S. 60 kop. in plus.
- 18 (30) grud. w urzędzie p-tu ;Itódzkiego na dostawę w ciągu 1885 r, dla szpitala :i-go Aleksandra.
mięsa, cbleua i innych produktów.
- 18 (30) grud. w urzędzie p-tu Będziilskiego na
odbudowę mostu na rzece Brynicy przy os, Czeladź,
or! 1947 rs. 21 kop.
- 11 (23) lut. w kance!. hypotecznej m. Łodzi na
sprzedaż nieruchomości pod N! 138! a przy ul. Skwerowej w m. Łodzi, oc1 11700 rs.
- Tegoż dnia, w urzędzie gminy Bartoszewice na
dzierżawę w 188% dochodów z łaźni i mykwy w
osadzie Głowno, od 206 rs. 50 kop. in plus.
- 19 (31) grud. w urzędzie gmiuy Budziszm"ice
p-ci e rawskim na 3-ch letnią dzierżawę gruutu szkolnego we wsi Węgrzynowice, od 11 l·S. 50 k. rocznie.

,:n SŁOVVo

~

~~ ~e

pojedyliczych i fn.milijnych numerów,
z elegancIdem unłeblowanicm, dZ\ł'onkaUli elektryeznemi, natychmiastową usługą, posiadający ua mil'jscu pa- ~
rowe kąl)lele, wanny i lu'ysznice dobr~ Reshllll'acyję z " 'inami ze starych piwnic handlu egzystującego od l S!5

lińskiego.

w

CI)

wpro: o~~~~:~~~W:e~aZllej

różnych meuli, 12-tu warszt:J.tów i Buhla,
od sumy 307 1'8,
- 4 (16) grud. tamże, ua sprzedaż szaf i drzcwa
w sązniach, od sumy 320 rs,
- 28 grud. (9 atycz.) w sądzie zjazuowym w Petrokowie 11a sprzedaż l}lacu i domu drewniauego na
"Obrytce" w Petrokowic, należącego do Szmula Ka-

Nowa Powieść H. Sienkiewicza "Potop".

fi
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gubernii.

sprzedaż

~

cu

u

W obrębie

W d. 3 (15) grnd. na rynku m. Tomaszowa na

-

łyth CzJonków Rzeczywistych Towarzystwa, ja ', następuje: ks. Józef Kijanka, ks. Adolf Majewski, ks
Su'us, ks. A. Pleszczyński, ks. Andrzej \Vłostowski,

OG-Ł ,

I

Licytacyje

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. Na balach publicznych na kursa.
(13-9)

KRADZIEŻ
Dnia 30 listop., o godz. 6 1/ 2 wieczór,
shadziono w "Petl'okowie" na st'lcyi podczas wsiadania do wagonu Pugilal'es, a w nim rs. 46, różne kwity,
weksel na 1'8. 400, z podpisem H.
Hellwig, sira R. Knah, drugi takiż
weksel na 1'8. 300, sira B. Hellwig,
(lwa bilety żółte po rs. 15 na ,MtJlO'lHóIit TOpr'b" etll.-Pugilares był żółty skórzany.
(3-2)

WQ)~Ui'& ~U~
1---------- korepetycyj
do klas

NIEDŹWIEDZIE

futro rnęzkie, ba.rdzo szerokie i porządne
do podróży, jest do sprzedania za rs. 30.
\Yiadolllo~ć bliższa w Redakcyi. (3-3)

D

O

]Y-[

(w którym lnieścl Sl~ apteka) z ogrodem

O\,"ocowym dużym, jest do nabycia w m.
Przedhorzu, na bardzo dogodnych ",arunk~ch.
'ViadoUlodć w Przeduorzt1, u
W. E. Lcmbke, lub w aptece W. Gam(3-3)
pfa w nPetrokowicu,

Wiadomość w Redakcyi

Biuro

niższych
(0-4)

Ogłoszeń

dla wszystkich dzienników krajowych i zagranicznych

P.ajchman i Frendler
w Warszawie ulica Senatorska Nr. 18

Przyjmuje
redakcyjnych.

ogłoszenia

po cenach

'r

()

Warszawie.

wmAW~I~TWA GWIAIOKOWf
tak dla młouzieży, jak dorosłych,
coraz to nowemi skarbami zasila
literaturę tego rodznju.
ogólny ty-

tuł "Biblijoteki illustt'owunej
dlu młodzieży," mają zadanie
p-ilrDIają

i

(/0 tego stopnia, że młodzież, oraz dziatwa, czyta je jak powieści, i to książe
<;zkom tem zjednało tę popnlarnoś6, którą nietylko u młodych czytelników, ale
i u prasy i Władz szkolnych, tak tu
j~k w Galicyi i Poznaniu sobie zjednały.
Do pokaźnej liczby dotąd wydanych
tomów przybyło w roku bieżącym kil1;a bardzo pięknych i tajmujących,1 a
mianowicie: ,;'Vieki Śl'c(lnie w
ol)l'azacb," stanowiące tom ,2-gi, w
roku zeszłym wydanej l-listOI'yl Starożytnej

w obl'azach. Polow;\nie Jla lVielol'yby lłlayuc
Reida, w wzorowem' tłomaczeniu L,
Anczyca, stanowi niezaprzeczenie jedenz

i przy-

'I'uzin lwmcdy-icl( i obl'~~
I(ów !!H'eJliczIO'cb dl~ młorlzlezy
Leopoldct ŚlI'id"rskieyo z ryeinami TV, Gersonet, zllpeł,ti brak dotychczasowy w .Iiteratnrzl· nagZl';, t",go rOll7.n.i!l OlJrazkolV
~cellil'Zn\'ch, rzcrl'all~-ch z zycla lIaszc{;O, a d~;ją('ych Rię wykonar, IV każdYlll
kólku rodzinIlellI, IV zakJadneh nnukowych i t. 1'.
,
'

"lU;ll'yJ a" ]!alczewskwgo, \~'yd~llIe
1I0WC rlla l\lłodziezy z illllstracYJalm W,
Gerso/la, stanowi piękny i tnni u]Jominek
lila Panienek i KolJiet, Oprócz Powin stek dla Ilelenid, tomiku
l )o wie~ci dla małej dziatwy, przez ~na
lIa autorko ZofiJę z Rymanowa, z ryclllalI1i i bardzo dllżym wyraźnym drukiem,
Hiblijoteka rlla. małych dzieci przynosi
w tym roku kilka lJardzo pięknych ksią
żek obrazkowych, z rycinami kolorJwaII elU i z pomiC'dzy których wyróżnia się
tak treśeia i 'tendencyją swą, jal, ślicz
nie wykon'anemi 2-1 rycinami. "Rok
dzieci~c:r'" z 2*-ma wierszykami,
powszechnie cenionego i sympat1·cznego
.lfaryjana Gawalewicza, oraz dwie ,male
ksiażec~ki obrazkowe p. t. FIdel
Wieruy l)icsek i liotki i (łzie'
ci. Interesującą takze książką, tak dla
mlodzieży

jak starszych są "Zasady
1izjognomild t'renologii," przez La vatCI'a. Cal'usa i Galla, czyli wyklad ó poznawaniu charaktel'll z rysó w
twarzy.
(R. i Fr. 11155)
(l-l)

tygodnik,

w r. 1884 ""l"ę(łrowiec" będzie wychodzi6 w dotychczasowym formacie (12 kolumn in folio) i na dotychczasowych warunkach.
Pomiędzy innemi pracami będzie urukowa6 ""\Vędrowiec" w pierwszem półroczu 1835 f, na~tępująee oryginalne prace: Bolesława Prusa pf)wje~ć p. t. Placówka; Sahi·beja obrazki p. t. Z tajemnic
wschodu; Uarola Brzozowskiego: Z nad bl'zegów Euf'ratu; Połąga i jej okolice illlstr.
przez St. lVitkiewicza; Kl'aków dzisiejszy ilustrowany przez A. Piotrowskiego; Z puszczy
białowieskiej ilastr. przez J. BI'Ochockiego; Piwo i sztuka w lIouachijum ilustr. przez A.
GiCl'ymskiego i inne,
Rocznym prenumeratorom "'" ~tlrowca" ofiaruje Rellakcyja bezpłatnie jako

PilE

go. Numera na okaz, franco na

żądanie, bliższe

warto~cio\l'e

~~Z

A. JiV. Gruszeckiego w Warszawie
ul. J.Hazowiecka 14.
. (3-3)

(R. i Fr. 11,iOO)

Handel Win i Delikatesów

życiowe.

Ubezpieczenia

oraz

{l~HIEBOOIA

Przykład: Mężcz-yzna 30-letni zawiera nbezpicezenie tego rodzaju, że kapitał rs. 5000 będzie jemu samemu wypłacony w 60 roku
zycia, albo też w razie weze:inil'jszl'j śmierci tenże sam kapitał
bedzie natychmiast wY1JłacIJuy jCgO żonie lul.J innej 080bie wskaza-

I

paźdZiernika 1884 ,.. zawarto w Towarzystwie
Ubezpieczeń "Rosyj a': 9072 ubezpieczeń życiowych na
ogóln~ sumę rs. 34,398,450,
(4-3)

Do l-go

-

Do sprzedania

~C

pod korzystneml warunkan1l, lllPml1leJ na

l'OR,

~"J 5% pożyczkę liremijolyą obu emisy.i nawet do wysok~ści 1'S. 200 !la SZ~i11~ę,
~ które \\" miesieczllych ratach pn 1's. 5 spłacane byc mogą, sprzedaje uJ'6
~-ł jJozyezkę premijo"'ą z rozplatą ua raty I?iesięczne p.o rs. 5. Po ~liszczcllin

~
:.I~

Futro (lawskie, nurki, kryte

w Warszawie

aksamitem,

POSESYJA

za 120

zupełnie nowe, do
ł'S,
Wiadomosć

sprzeilania
u krawca
(3-3)

Wilczyilskiego.
przy rogu ulic :':orawiej i Krullzej y~ 13,
skta dają ca się z dwóch numel'ówhrpoSM:OLA..RNIA..
~.: tecznych 1622 i 1623 i m~jąca ogólnej
DO WYDZIERŻAWIENIA
przestrzeni
6068
łokci
kwadratowyeh,-",:
IV (łotrach 'Vlodawskich, gubtlruii siebez
pO~l'eaDictwa
osób
tl'l'ellich.Wia:' :i:\
nad l'zek Bugiem,- Wiadomość
,:.~ domość u W-go Iiobosko w ~Pe dleckiej
na miejscu przcz Chotyłów, drog:j, ż e
~ h'okowie" w domu W-go Stron- la.zną Warszawsko-'l'erespolską IV Ro(10-4.)
~ cZyJl!!!1i:iego.
żance pod Włodawą lub w Warszawie
r:'Zi7
w kancelaryi Hrabiów Zamoyskich przy
~
Jl'st do wynajęcia IV j,ażdym czas:c
ulicy Ryma~skiej .Ni 6.
~~
,
(H. i Fr. 12370)
(1-1)

... :: pierwszej raty, wszelka wygrana najczy ~vyłączllle do kupUJącego.
" . tym kantol'ze padły na rzecz kupUjących na podobnych wanm,~ kach główne i pomniejsze wygrane l'S. 200,000, 40,000, lO,O~O.
:~:~
As(~kurlłjc premie oL1 wylosowal1la~ po k?p. ~O o~ .sztukl ze
:'ł: stemplem. Z;leetlllia z Jll'owincyi wykonywa ,Jak l~aJbUmIenllle.J .. "Osoby .;~
1:,,·;1 naby\y:tjące pożyczl,ę premijową 11« raty p.osred~lCtlVem agentow Kan- r.;m:,::
,~ toru które piennzp raty juz na ręce tychz,e wmosły, zechc~, raty "II;~
~"

J. Guttmann w Będzinie,

Poleca w każdą por~: wszelkiego rodzaju
wina, porter, araki, wódki i likiery krajowe i zagranic:line, kawior, ryl.Jy wędzo
ne i marynowane, śledzie pocztowe i róż
ne zakąski. ClIkry deserowe i czekoladki "Janowskiego" na składzie. Bakalije,
herbatniki i ciasta, zawsze świe
że. Pl'zyjmuje obstalunki na torty
i sb'ucle wszystko po cenach bardzo
umiarkowanych.
Dla. przyjezdnych do odstąpienia w
każdym czasie !)okoik umeblowany.
(*-2)

nej przez ubezpil'czonego w polisil'. Za lIliezpiec'zl'nia takie płaci
sic Towarzystwu Ubezpieczeń "Rosyj a" 1.wal'talnl'j sl:larlki l'~. 4.0 kp,
Mi. Ubezpieczony uczestniczy w czystych zyskach Towarzystwa.
Bliższe szczególy o ubezpieczeniach życiowych znaleźć można
w odnośnych broszurkach 'l'owarzystwa ,Rosy ja", które na żąda
nie wydaje oraz rozsyła bezpłatni ... Jeneralna Reprezentacyja tegoż
Towarzystwa w Warszawie (;,[arszaJkowska ;,G), (Jraz Ajent p. Wincenty Krauz w .Pctrokowie", Aleja Aleksilntlryjska dom 'V-go
Kamockiego.

Berlhiskie, P:\l'.rzkic, Loudyu.slne l t, l?" t~dziCl.a.zahczenia ua papiery

szczegótyw prospekcie.
numeru obejmie:

Ks~'ęgarnia

ADRES:

N1'.

::i~'

..A..leksandra Oiery:rnskich.
..e...n toniego Sygietyńskie

książkowy dołączany arkuszami do każdego
pustyń~~ S. JY-[aru.sie:ń.skiego_

DODA.. TEK

arabskich.

m

IlU

Wspaniałe ..e...lbu.:tn braci JY.ra:x:a i
złożone z kopii obrazów tych artystów i tekstu pl'zez

GABRYELA NEUMARK ~~
:~
'tV Tra?'sza~w, "lJIiodowa
3.
I:':
I;"~ Wy~t:mia przekazy na Banki zagranic~ne j:'1lw. to: "rie~łeli!S~ie, :, ':
~!-:.

pismo ilustrowane

poświęcony: podróżom, nauce, literaturze sztuce. Prenumerata roczna w
Warszawie bez dodatku T.'. li z dodatkiem książkowym TS. 6.
Poczh~ tylko o jeden ,,'ubel drożej.

Kantor Wekslu i Interesów Bankierskich

,~~)

"WĘDROWCA"

WĘDROWIEC

,:r.&~';~f~~~~f~f~~~?~~~'~~~f1:'ffltfJ

:k

Ekspedycyja

dawniej

Hajfańsz9

0-

IIi storyja Świ~ta i Powszcchna, Uistoryja Polska, Historyja ~atul·~.. lna i Gco!;rafija, nie wyliczając już innych gałęzi,
uprzystępnione są w k~iążkach tych

podróży

Nut

M 50

Posiada w znacznym wyborze Książki, Nuty, Pisma peryjodyczne, krajowe i zagraniczne,
nie tylko te, które sama ogłasza, lecz wszystkie inne przez różnych wyuawców towUl'zystwa,
redakcyje, w pismach i katalogach ogłasz:me pod temi samem i warunkami. Przy księgarni znajduje się wypoz.1jozalnia nut i książek pod bardzo dogodnemi warunkami. Zlecenia uskuteczniają
się odwrotną pocztą, Nowości francllzkie i niemieckie.
Wszystkie wydawniotwa gwiazdkowe.

coraz to szerszy zakres wiedzy.

naj ciekawszych opisów
gól] morskich.

N.

l Świszczowskiego
Warszawa, Mazowiecka 14.

cyjalność

))0.tJUhll·yzowal1ia nauk,

E

•

Lesmana

obrawszy sobie jako sp e-

noszące

Z '1

ił. W. GRUSZECKIEGO

F.Hosick'a
Wydawnictwa te,

D

Księgarnia, Skład

KSIEGARIIA
'W

y

PO KOJ duzi y
,

., .
weJ~Clem,

~

•

Du dzisiejszego nume-

nastepne luulsyłać lVlu'ost do Kantoru.
..!J:1 z OSObllt'lll
na ul. gdzlc sąt1
,~" (.;~~"~"~i?..!i·f~!'..ii!~~~ .~~~~~~~~~~;, okr~gowy, w domu W-go Gliwicza (da,,". ;a,.....- ru dołącza się arkusz
,,;y ~~~~~~'I@"~(',~~~ ~y Kleczkowskiegot Bliż~ze szczegóły w 3 powieści p. t. "Złote Noże".

I

(R. i Fr. 11~57)

(6-5)

tymż,

<lomu pod ~ 8 mieszko

(2 - 2)

----------------------,....-------

Redaktor i wydawca ~1:irosła,v Dobrzańsld.
;~OaBC.lCllO

Il.cHC'YI10!Q

W 1rukal'ni E,

Pańskiego

w Petrok9wie.
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soki brunet... Bóg jeden wie, jakich użyli środków,
aby w swe ręce dostac majora.
- Któż to jest ten major?
- Ten, który leżał na noszach ..• to dyjabeł. Czy wie wasza wysokość co mi nowy mąż mej bie ~
dnej żony powiedział: że mi ją odprowadzi, gdy się
zestarzeje ..• Czy to sprawiedliwie i po chrześcijańsku?
Rozmawiając tak, krzątał się po kuchence i wreszcie wyszedł, niosąc kilka kalVałków mięsa na drewnianym półmisku.
- Jedzcie panowie, proszę!-zawołał.
Przypuściliśmy dzielny szturm do mięsa sprzedanego przez golden-dagger'ów. Mam doskonale zęby;
Benedykt zjadłby pi~zeń z konia wyścigowego; mimo to, wszystkie nasze usiłowania były próżne.
Nasz gospodarz z pod oka nam się przyglądał,
nie przestając rozmawiać.
- Jeżeli panowie tu przybyli z zamiarem poszukiwania. złota - mówił - ośmieliłbym się dać im
pewną radę. U dajcie się na północ ••• ten kraj nic nie
wart!... zaledwie można na życie zarobić!
Ależ to pocleszewl-zawołał zniechęcony Benedykt.
Ja poprzednio już odsunąłem talerz.
- Wołowina.- objaśnił grzecznie Irlandczyk -doskonała wołowina - trochę twarda bo mieliśmy
przez parę nocy tęgi mróz. - Tak, tak, nędzny to
kraj-niema tu co robić!.. Ja tu odkryłem ten mały
gaik, otoczyłem go żerdziami, posłałem zawiadomienie
do Monterey, i zostałem wła.ścicielem gruntu; bo my
biedni Irlandczycy, zrodzeni jesteśmy na to, aby wszę
dzie biedę znosić. Ale przyszli golden - dagger'zy,
skopali grunt, zabrali złoto a zostawili piasek ... Niech
Bóg wynagrodzi każdego podług zasługi!
Benedykt rzucił na stół dwa dolary.
- Gdyby każdy miał być zapłacony pod ług za-
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- Tam, za górami,-mówił Benedykt,-już nas
te głosy ścigać nie będą. Pragnął on jaknajprędzej
uciec przed cywilizacyją; opanowała go namiętność
przygód.
Wieczorem, dnia następnego, przybyliśmy do Marietty, a ztamtąd statkiem parowym na Ohio przez
Missuri do Wielkiego Zakrętu; w ten sposób Pl,zebyliśmy najlepszą część lądu.

Statek przepełniony był poczchvcami, udającemi
się na poszukiwanie złota do Kalifornii. Wszyscy ci amerykańscy Jazonowie mówili tylko o nowej Kolchi.
dzie... śnili o złotem runie!
Był to prolog do "jelkiego dl'amatu, którego
mieliśmy być świadkami... Emigranci skJadali się po
większej części z pl'ojektowiczów, przewróconych O'łów,
niefortunnych wynalazców i zbankrutowanych kupców
Stanów Zjednoczonych. P.omiędzy nimi były głowy
warte pendzla malarza. Nle przesadzę, utrzymując, że
Uli statku każdy pasażer miał swoją oddzielną metodę
poszukiwania złota. Rozumie się, że swej tajemnicy
nikomu wydać nie chciał, ale większa część chętnie
byłaby ją sprzedała. Większość posiadała wielkie
skrzynie opatrzone mocnemi zamkami, a w nich: sita,
durszlaki, nowego fasonu świdry, machiny de) pytlowania i czyszczenia piasku, moździerze, tyO'le do topienia złota, piecyki i t. d.
<>
Przypominam sobie kupca jakiegoś z Filandelfii,
który wiózł ze sobą małą. busolę, czarodziejkę prawdziwą, która miała się poruszać, skoro ją się potoży na grun.
cie złotodajnym. Zacny kupiec żą.dał za nią nie wię
cej nad okrągły m;l:ionik dolarów .. dla swoich dzieci.
Pewnego dnia Benedykt rzekł do mnie.
- Mam wielką. ochotę zarobić tu na statku troche pieniędzy. Sądzę, że to pana nie obrazi.
- Jeżeli to zrobisz IV sposób uczciwy- odpowiedziałem.

Złote noże
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Benedykt zaprzysiągł · się, że gardzi nieuczciwym
zyskiem. Od tej chwili zauważyłem, że wszedł W' stosunki ze służbą okrętową. Kupował próżne butelki,
a kajuta moja była niemi wkrótce przepełniona. Kiec1y go zapytywałem, co to ma znaczyć, odpowiadał
z uśmiechem:
- Mówiłem panu, że mam ochotę spróbować
'handlu, tu na iltatku ... zobaczy pan.
Wkrótce dostrzegłem, iż służący mój zwracać zaczął na siebie uwagę pasażerów. Styszałem mówią
cych po cichu.
- Służący tego gentlemana ma sposób nieomylny!
Często: pozno w noc siadywałem lia pokł~dzie,
przyglądając się olbrzymiej rzece, po której nasz statek mknął, jak wielkie sanie po lodzie. Kiedy pasażel'Owie się oddalili i samotność zaległa. pokład, na
którym pozostała sama tylko służba okrętowa. W ówczas Benedykt wsuwał się także niby pod pozorem
odetchnięcia świeżem powietrzem i szczególniejsz:}
zajmował się pracą: widywałem go wnoszącego wielki kosz na platformg za kotłem; wyciągał po kolei
z kosza jakieś przedmioty i za pomocą szpagatu zanm'zał je w rzece, poczem zabierał kosz swój, który
zdawał się być cięższym i pJwracał do swego maleń
kiego schronienia, które zajmował obok mojej kajuty.
- Niech pan wybaczy moją. śmiałość-rzekł do
mnie dnia jednego - ale czy nie zechciałby pan zro-·
bić mi wielkiej łaski!
- Jakiejże?-zapytałem.
.
-- Pan ma lak, ja butelki; chciałbym płyn zabezpieczyć ou wpływu powietrza, zawsze szkodliwego
dla lotnych substancyj.
Naukowe to wyrażenie oszczędziło mi pyta-o
nia, dlaczego poprzedniego dnia na książce mojej, traktującej o chemii, znalazłem tłuste plamy.
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23 - Jeżeli panowie pragną się posilić w moim
domku-zawołał tuż za nami głos jakiś gardłowy, wychodzący z przyle:;dego klonowego gaju-obia(l kosztować będzie tylko po cztery pijastl'y od osoby;
ale zapewniam panów będziecie zadowoleni. Golden
dagger'zy sprzedali mi wyborną ćwiartkę wołowiny.

Ćwiartka wołowiny!... Możecie sobie panie
ile rozkosznych myśli to jednu słowo "rostbeef," obudza w umyśle zgłodniałego podróżnika,
przebywającego śnieżyste góry. Poszliśmy do nieznajomego.
- Mój dom jest ° parę ztąd kroków, natychmiast si.ę z. panami połączę - odezwał się, gdyśmy się
wyobrazić,

doń zbhżyh.

Dom był szkaradną. lepianką, brudną jak chata
EskimoslI. Gościnny gospodarz zjawił się jednocześnie
prawie z nami, niosąc pod płaszczem jakiś przedmiot
owinięty w płótno.
- Rozgośćcie się panowie-rzekł, udając się do
małej kuchenki.
W.krótce poczuliśmy rozkoszny zapach pieczonego mIęsa,
- Co to za ludzie przechodzili tędy?-zapytalem.
- Vecinodi z Sonory,-oc;lpowiedzi:1ł gospodarz,
zdr'uuzając całe bogactwQ swej idandzkiej wymowy.
Zeszłego roku uprow IldziIi mi żonę- biedną. istotę ciężko mi ją też było wyżywić!
-- Daleko ztąd Sonora?
- Zapewne; ale czujecie panowie zapach tego
mięsa?

Nozdrza Benedykta zadrgały,
- Cóż tu robili V ecinosi? - pytałem dalej.
- To co zwykle goluen-dagger'zy robią w Meksyku. Pytałem ich przed chwilą o moją. biedną..
Peggy, Był to zbyt wielki dla. mnie ciężar. Ten co
niósł na ostatku nosze, to jej mąż teraźniejszy- wy-

