Petrokow, dnia 16 (28) Grudnia 188-:l: r.

Rok XII.

Nr. 52.

Prenumerata w miejscu,

Ogłoszenia,

za 1 razowe po kop. 7 za wiersz
petitu lub za jego miejsce.
za. 2-6 razowe po kop. 4 za.
wiersz.
za 7-10 razowe po kop. 3 za
wiersz.
Cena ogłoszeń na pierwszej slronicy podwójna.
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
0ena ogłoszeń zagranicznych po
10 kop. od wiensza.

. , . rs. 3 kop. półrocznie . . , 1'8 1 kop. 50
kwartalnie. . . rs. - kop. 75
Za odnoszenie do domu kwartalnie kop. 10.
Cena pojedynczego numeru
kop. 7 i pM.
z przesyłk~:
rocznie.
.
rB. 4 kop. 40
półrocznie . . . rs. 2 kop. 20
kwartalnie. . . rs. 1 kop. 10

rocznie

.

Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W -go .i\Iichelsona
obok Magistratu. - Ogłoszenia przymui~: Redakcyja, obiedwie
księgarnie w Petrokowie, oraz po zagranicami guberni petroko'\\'skiej wyłącznie agentura "Rpjcbman i .l!·rendler·' w ,\.y 31'szawie,

wy C h O d Z i

W każ d ą

Prenumerate przyjmuja w Petrokowic Biuro Redakcyi i obie księgarnie. w Częstochowie "No\l'a księgarllia"-prócz tego.
w Częstochowie W. Zieliński.
w Łask~
W. G.rass. .
w Będzinie
" Janiszewski Stan.
w ŁodzI
" Jalllszewsk.1 Leopold
w BrZezinach
"KrJ.~mieniewski Ju!.1 w Rad~msku "Ruszkow~~1 ~razm.
w Dąbrowie
, Tomaszewski J.
w RaWie
" SzewłodzlUSkl.

I
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i nie możem sprawdzić ich
Wszelkie w takim razie gadaniny, wszelkie omawianie różnych ekonopodczas balów publicznych w salach p. Skibiris kipgo,
stae będą przed wejsciem do sali baloll'Pj od g")d. 9
micznych
kwestyj, za pośrednictwem prasy,
(4-1)
?, szacunkiem FHil)Owicz.
v. ieczól' do końca balu.-Cena za. liI:rS rs. 1 (za kurs
jest CZ<.lzą frazeologiją, która mnoży tylko
uważa się przejazd z domu na bal lub odwrotnie). już i tak liczne
wątpliwości w danych
Ka.reta zamówiona przed domem czeka minut 10.
pl'zedmiotach, Ile np. wypisano w ostatnim
Sap~'ński.
czasie nadaremnie atramentu, mówiąc o kry(3-1)
Z "KYŻSZYM PATE~TEM
udziela lekcyj język6w i historJ'~. Wiadomość zysie rolniczym, lub wzajemnym hedycie
miast, zaledwie wiadrem przemierzyćby się
w Redakcyi.
(0-6)
dało.
Gdybyć to były przynajmniej rozPrzy ulicy "Petersburskiej"
PI'uwy aka(lemickie, rozszel'zające choć teoretycznie horyzont wiedzy czytelnika! ...
Gdzie tam: wszystko to - dyletanckie pogadanki, w których, ilu mówiąeych tyle
frontowe na drugiem piętrze do odnaj~ci<\ II" każllyru
wręcz przeciwnych sobie sądów i zapatryczasie. Wiadomość w Redakcyi.
(0-8;
wań: wszędzie znajdziesz szczyptę pl'awdy
i szczyptę fałszu - całej pl·uwdy i praktycznego rozstrzygnięcia danej kwestyi - nigdzie! Tu i owdzie usitolVllno sprowadzić
niejedną kwestyję na drogę życiowego do·
Z powodu zbliżającego się tel'minu skła świadczenia, ale nadaremno ...
dania przedpłaty na Tydzieii na
Cóż więc dziwnego, że idziemy jak po
kwarta! I-szy roku 1885, Redakcyj a, grudzie, że apatyja staje się u wielu z nas
prosi zalegają.cych w opła"ie o jak naj- chorobą chroniczną, której bronić się umieją.
spieszniejsze uregulowanie rachunków,
tylko organizmy wyjątkowe, O wyrobienie
też takich organizmó w przedewszystkiem
Cena TYGODNIA w miejscu wynosi: dziś starać się powinniśmy, A nie mamy
rocznie
rs. S kop, tu bynajmniej na myśli wytwarzania nadpółrocznie
" 1 "50,,
miaru wyższej inteligencyi, ale raczej stwakwartalnie
"
,,75.
rzanie charakterów, ludzi silnej i żelaznej
Na prowincyi prenumerata wynosi, z ko- woli, we wszystkich sferach praktycznego
eztami przesyłki pocztą, opasek i ekspedycyi: życia, których pracy jednakże przyświecała
za kvvartał rs_ 1 k_ 10~
by wciąż ogólniejsza myśl jakaś, myśl społe
~~ :pół roku " 2 ~~ 20~
cznej spójni, jedności i ogólnego dobra, a
AAAI\AAA~
.. rok
~~ 4
~~ 40przewodniczyła im niezłomna w tej myś!:
'wytrwałość, i co zatem idzie -nadzieja lepUwaga. POlliewa;i; na skutek ogólnie szego jutra! ... Powiedzmy np, sobie, raz już
Część III.
4 ~ wyrażanych żądań, wysyłamy zawsze pismo przecie, że niema nieszlachetnego zajęcia,
wyszla z druku nakładem S. Lewenthaln, ja- 4 ~ Jawnym przedpłacicielorn, pomimo nawet że hżda praca i każdy zawód jest poży
ko tom 12-ty talliego zbiorowego wYlhmia ~
że jest on niezbędnym ogniwem
dzieł tej sławnej autorki i jest do nabycia. ~ dopuszczenia z ich strony zaległości w opła tecznym,
łańcucha
całości i, jako taki, zasługuje na
we wszystkich księgarniach.
(1-1)L;f~ ~ cie prenumel'Ucyjnej: niniejszem przeto upraszamy tyeh, z pomiędzy dłużnych nam pre- ogólny szacunek i uznanie, Pomimo bo . .
numeratorów, !tórzy nie życzą sobie nadal wiem wszelkich na'l'olywań kilimnastu lat
ostatnich, prllwda powyższa nie przeszła jeKomisarz sądowy przy zjeździe sądziów pokoju odbierać ;,'l'ygodnia," aby o tem raczyli dolI-go pctl'okowskiego okrQgu - "\\'yszatycki. za- nieść nam listownie, objawiając zarazem to szczo w kre w i życie nasze: większość dowiadamia, że :~ początkiem 1885 roku, w pierws%)' postanowienie na poczcie i, żądają.c od niej tąd jeszcze goni za wszelkieO'o rodzaju Z!!,czwartek i ))iątck każllego miesiąca u. s., w m. No- niezwłocznego zwrócenia nadesłanych nu- jęciem, byle nie za przemysł~m, nie za kuwo-Radomsku, w hotelu Polskim, będzic otwarta Jepiectwem, nie rzemiosłem, pozostawiając
go kallcelaryja, do przyjmowania interesów na )lO- merów. W razie przeciwnym, będziemy zmuwszystkie te najzyskowniejsze i najwiat nowo-radomski i dla udzielania stronom infor- szeni uważać ich jako naszych dłużników.
więcej dające niezależności stanowiska ...
macyj.
(8-1)
niemcom i żydom! Przemysłu i handlu, jak
ongi gospodarstwa, czepia się dziś proletal'yjat umyli1łowy i materyjalny. Niema za co
Wszelkie Eaknlije świeże, Owoce Fruits
Glacćs, Iiasztany, "\\'inogrona, GI'Usyna do szkół posyłać-dalej z nim do rzeszki i JabUm, Tyrolskie, Piel'nilii, róż
miosła; malec niezdolny, gimnazyjum pt:zene Ryby wędzone i marynowane, oraz PaUbiegły rok zaznaczył się przedewszyst- brnąć nie może-dalej z nim do szkoły hanszt(~fy Strasburskie i Ostt'ygi, otrzymał
kiem na wszelkich polach pracy spotecznej dlowej, ogrodniczej, etc, A jednak-na tym
głuchą. ciszą i-ogóluą stagnacyją. Usilowa- polu przodownicze etanowiska osiąO'nąć moSkład
ni:t pragnących zażegnać niejedno złe, speŁ że jedynie inteligencyj a poparta k~pitałem.
zły na niczem, lub zostały udaremnione,
3J~JJi1S~iEG~
Przez Bóg żywy-nie jest że postępowanie
pozostawiając wolne pole tryumfu społecz takie zaślepieniem i poprostu, jak na dziś,
w "Petrokowie",
nym pijawkom i pasożytom. l cóż z tego, samobójstwem?... Jeśli nal'zekamy - narzeTl'nże sl:ła(l pole('a "\Vina "\"~gierskie
żeśmy
przyszli do samowiedzy i poznania kajmy chyba na samych siebie: każdy ma
z roku ISSO maślacze i wytrawne, na
własnych chorób, gdy ich leczyć nie potrafi- los jaki sobie 2:gotuje-każdy jak sobie pobeczki i garnce, zdatne do konserwowania,
oraz sfare lecznicze willa z l'. IS34:
my lub nie możemy, gdy cała sztuka .medycz- ściele, tuk się wyśpi.
i IS0U I'okn.
(0-6)
na próżno się na ich złagodzenie wysila;
Bolesna to prawda-ale prawda. Miejgdy przcpi"ywane przez nią środki użytemi m y odwagę ją sobie wypowiedr.ieć, zamiast
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lHoskiewski~j i dOI»rowa(lziwszy 6akowe tło pOl'ządkn, mam
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noworocznych powinszowań, które odłóżmy
lepiej na przyszłość, gdy już z wad naszych
się wyleczymy. A potrąciliśmy tu o jedną
tylko stronę życia; gdybyśmy tak poszli dalej-co krok napotykalibyśmy jakiś brak
będący wypływem płytkiego na żyoie poglądu, duchowego i fizycznego lenishl a,
braku krytlki i wniknięcia w otaozające
nas stosunkI ... Nie bez intenoyi zamieszczamy w dzisiejszym numerze naszego pisma
piosnkę Bartheha, która niechaj będ.ie dopełnieniem
pobieżnego
tego artykuliku.
Smutny to noworoczny podarek, łaskawi
czytelnicy, ale-sami spojrzyjcie wstecz, zagłębcie pamięć w minionem, rozejrzyjcie się
bacznie w obeonem-i powiedzoie, czy tak
nic jest?...
M. D.

Pomiędzy zbiorowemi wydawnictwami ostatnioh czasów, zwraca na siebie szczególną
uwagę wydawnictwo "Wisla,71 wydune na
rzecz ofiar ostatniej powodzi i odznaczające
się tak formą ze\vnętrznl) jak i wewnętrzną
treścią. Z rysunków szczególniej wyróż
niają się: Rok l S84,-,ł'ocieohy,-alegoryja
powodzi,-prześliczny pejzaż Fridbel'ga, rokita DIl ozatach Stllobiewioza i Chrystus
rozdująoy chleb, Styki, z nllpiilem: "panem
nostrum quotidianum do nobis hodie 71 .-Jest
kilka autografów, jakoto:
Mickiewicza,
czoiO'odnego więźnia z Magdeburga, Wii.:tora
Hu.;'o, Erne!!ta Daudeta. Poezyja przedsta wia
się "'bardzo bogato. Pomiędzy innemi znajdujemy tu oryginalny wiersz do śpiewu
Artura Barthelsa p. t. "Nasze Wady" który poniżej zamieszczamy. Wydawnictwo
,,",,'isł3" z powodu przystępnej ceny staje
się dla każdego roożli wą do nabycia. i mit:}
bardzo rozrywką. O wartości tego wydawnictwa najlepiej świadczy fakt, iż dwa
pierwsze transporta jakie nadeezły z Krakowa do Warszaw, w jednej chwili zostały rozkupione. A teraz odczytajcie łaska
wi czytelnicy wzmiankowany po\vyżej wiel'oz
Barthelsa.

Na.sze V.Ta.d.y_

Gdy anglil:a widzę dumnym
Młodzi, co dziś si~ uczycie
I znMie po trosze
Oobdena lub '\Vatta.,
Bo ten uznany rozumnym
Historyczne kraju życie,
Jest opiniją; świata,Błagam was i proszę,
Ale z Wattem i Cobdenem g ,tów iŚĆ w zapasy
Patrząc wkoło na. nas tyln-nie wymieniam osóbPan Jan po czterach kieliszkach i kółku kiełbasy!
Jeśli macie być osłami", bądźdtlż w inny sposób!
Niech się każJ", rnlodtl chłopie
Jeśli fra.nclIz w swych zasadach
I,{az przyzna. do teK'o,
I zdaniu jest śmiały,
Ze jest kilka w Europie
Bo wie, że go nawet w wadach
Lepszych głów otl niego;
Malpuje świat eały, 1,\ będziemy lOi~ć tę korzyść pllłną pięknych skutków,
Lecz Staś równie ma o sobIe dobre przekonani~,
Jak w Paryżu pięćset franków przeje na snia.d1wie! Ze nie będą w całym świecie miecjuż na.s 7.11. dutków.
Jeśli niemiec, ów oględny,
Podlega też dumie,
Bo rozważny, bo oszczędny,
I co umie-umie,
Lecz wyz~j od wszystkich oiemc.Jw pOllejmuje n osa.
Tadzio, kt-lry jeno umie grać dzień i nuc w sztosa!
Jeden z zie'm ,ian jllkoby z okoAnglik, francuz, Riemiel} wreszcie
lic Piotrkowa, 7lstowal'zyszlwy" w TowaRezonuje śmiało
rzyst\vie Kredytowem, taką w li! 286 war·
O tem co zna, a. o reszcie
szawski!'go
"Wieku" przel3yta l'cdakcyi koNie mówi, lub mało,U nas każden jest wszechstronny i z partesa. plecie, respondcncyję:
Od owsa do teologii ... o wszystkiem na świecie!
""W skutek otwal'cia Rądu okr~w)wego
Wszędzie, jeśli się rozbi~ra
w Piotrkowie, z rozporzą.dzeni:), whlllz rzą
Przedmiot ja.ki ważny,
dowych, zalecono utlvory.yć tam;,e bi uro
Rodzi się dyskusyja. szczera.,
dyrekcyi szczegółowej Tow, KrCll. ZiemI w sposób poważny,U nas kogo chce3z przekonll.ć, że sądzi opa~znie,
skiego. BiuI'o nowopowl:!tat~i dyrekcyi mieNatyehmia.st się rozkoguei i l,łócić się zacznie!
ści się tymczasowo w \vielce nielvyJlldnym
Chwalimy się z rzetelności
i ciasnYIJI, a stosunkowo kOd~townym loŚcisłej, a do tego
kIllu. Ciasnym-gdyż kancel:u'yje r:Ld~ów,
Z subteln~j zrozumiałości
są to istnie komóL'ki, \V których zaleJ wic
Mojego i Twego, niewielki stół i jeuno krzesło pomieścić się
Czego wszakże nie dowodzą powszechne zwyczaje,
Ho od książek, do pieniędzy, nikt nil! Rie oddaje!
może; niewygodnym-z powodu bmmy, od
Nigdzie tyl\! o miłości
cugów i zimna uostatecznie niez1lbe1.:pieczo·
J31iźniego nie prawią,
nej, co wobec konieczno3ci nietBtllnnej koTem przy pierwszej znajomości
munika<1Yi niżdzych oi'gtmów biuro IVyc h ze
Nawet gości bawią,Alt! dotąd nie doszedtp.m, pomimo ochoty,
zwierzchnikami, i oJwl'Otnie, obie strony n~
~a czem wł1śnie lli'Z zasadza, praktyka tej cnoty!
uszkodzenie zdl'owia narazić ml)~e. Z.l[l()00 niechlujstwem wszędzie bywa,
biegają.c powyi:lzym niedogodn " ś~iotn, na.Zwie się: abnega.cyją,
czelne \fładze Tow, KL'ed. postanowiły wyKłamst.wo: figlem się nazywa,
budować gmach własny, mogący pomieścić
Lub exageracyj:}, biura i mieszkani:), dla niektóry~h urzędni
Tak dal'lce, że zaręay~ może~z Zlwsze śmialo,
Że rzeez okrzyczall<\ czarną, jest jttż prawie białą!
ków (prezesa tylko i pisarza, Przy p. Hed,
Dowód teź ser.RU wielkiego,
"Tyg. "), Gm:ll}h rzeczony, po zupetn cm weNikt mi nie niezaprzeczy,
dług prujektu wykończeniu, kosztować m()·
Jest uezyc dzieci wszystkiego,
że od 100 do UW,
a może i wif~~ej tysię
PrÓCi potrzebnych rzeczy:
cy rubli... P()mioszczenie tak znaeznegfl
Z!.:ąd dla kraju rolnicz~g() ta korzyść wynika,
kapitału Tow. w niel'uchomo.3ji, w mieście
Że ma aż stu literatów-jednego rolnika!
prowincyjonalnem, nastręcza powaino pyŻe mieliśmy podostatkiem
Zwłaszcza w ezasaeh dawnych
tan:o wobec pojawiających się od czasu
Ludzi z poświęceniem rzadkiem,
pogłosek, jakoby ze sfel' urzędl)\vy~h P,)·
Kilku nawet sławnych,
czel'jJniętych, o zamierzfmej redukcyi gu.
Więc niejeden dzisiaj jeszez!!, jak codzienn~ strawą,
bel'Dii w KI'ólestwie Polskiem i o starą
Chce być sławą Kopernika, lub KościuszkI sławą!

Wia.domości Bieżące.

i

Spiewać mogę tę piosnec7.kę

Nędzy

naszej bez ratunku
Powodem oBpałoM,
Brak nauki, bra.k rachunku,
I zarozumiałość;
Ta ostatnia. tern smutniejsza i tern mniej eoś warta,
Z" niczem nie uprawniona, na niezem nie wsparta,

ZA HONOR MATKI.
Alł)erta D~lplt.

W yjecb.ałem Vł przeszłym roku do Be%allsOnt~ na ślub jedne~o z moich przyjaciół. Zenit się z młodą dziewczyną, należącą. UO ba\'flzo cenionej, prawie popularnej
rodziny. Ceremonij a była świetna. Wieczol'ero zebrali się zaproszeni goście na
wspólną ucztę. Szukałem właśnie miejsca
przy stole, kiędy jakaś ręka upadła na moje ramię; obr'6oiłem się i ujrzałem przed
sobą kapitana drngonó'v, blondyna o inteligentnych oczach, liczqcego około trzydziestu lat.
.Nie poznajesz mnie?-zapytał.
- Przyznaję to z żalem.
- Jestem GUstaw Hamer, twój stary
kole~a ze szkoły św. Barbary. Pierwszy
2'M po wyjściu ze szkół zobaczyłem cię w
~r(Juzie de Fonteney-aux - r08es; grałeś
wówczas w bilard, Byłeś wteely bardzo
blau)', twoje rude włosy stały ci jak sz~zot
l.a na głowie, błyszczl}ce oczy sprawiały
jakiś dziwny cfekt na tle twojej billłej twarzy, Zbliżyłeś się do mnie i powiedziałeś:
CLIj mi kulę bilardOWI). - Dalem ci j, i
<>d tego czasu byliśmy znowu przyjaciołmi.
1'1'0 trwało trzy luta.
Nie odnajduje się nigdy bez wzruszenia
kolegi, którego 8i~ kochllło,

W Jak

najlepszej wierze
Ze Jej nikt ani trof>zeczkę
Do siebie nie bierze;
Każdy bowiem jest tu u nas z prze :.ona.niem silnem,
Przed wszystkimi Papieżami, Źd jest nieomy Inym!

Gustaw Hamer u~iadt przy mnic. .Jez apetytem, mówiąc o naszych wzajemnych troskach i radościach. Opowiedział mi także, że ma pewne widoki zosta·
nia dowódcą pulku jcezcze w tym roku,
\V jego wieku to wyjątk()we. Wic~z()relll,
po jedenastej. odprowadzit mnie do portu,
obiecując od~iedzić w Paryżu. Uściskaliś
my się i rozstali. Poczciwy ten Gustaw
Hamer! Odmłodniałom przy nim o jakie
ł:tt dwadzieścia, Minęło kilka miesięcy, a
ja nic o nim nie słyszałem. Mylę się jednak: W miesiącu maju przeczyta.łem 'IV
"Journal officiel,71 że mój przyjaciel na mo·
cy swych zasług został mianowany no.czelnikiem pulku strzelców. Wystano go na
d,)ść dobrą kwaterę do Maubeuge, nad gt';j,nicę Belgii .
'W końcu sierpnia przechadzałem się
wieczorem po polach Elizej~kich, Było
dliśmy

około dziesiątej;

wszędzil.l

panowało

oży

niach miasta Łouzi o pneniesienie t!1mtc
gubernii, a zwłaszcza sądów: czy wobec
przytoczonych możliwośei, z bud')Wlł tyle
kO:lztowncg, gmachu, nic należałoby się
wstrzymać"? .. i t, d.

cych zwiercindeł. Ujrzałom naglo Gustawa Hamer. Poszedłem naprzeciwko niemu
i podając mu rękę, rzekłem:
- Dobry wieczór dowódco, jakże 8i~
cieilzę z tego spotkanial
- Ach, to ty? - odpowiedział, -jestem
również zadowolny, że ci" widzę,
Ton jego mowy zastanowił mnie. Spojrzałem uważniej na niego, zdawało mi się,
że się zestarzał bardzo. TwuI'z jego była.
blada, szczuplejsza, na skroniach zaczęty
mu si wieć włosy. Położyłem lekko l'ęk~
na jego rumieniu.
Czy nie chciałbyś przejść si~ trochę.
- Chętnie.
- Po zrobieniu kilku kroków, musiałem
dao rozmowie z nim za wygraną. Gustaw
Hamer, nietylko jej nie podtrzymywał, ale
nie stuchał mnie woale i co chwila po~rążał się w zadumie; trupiły go bole~ne
myśli widocznie.
- Masz zmartwienie, nie prawd ,lż?-za..

wienie letniej nocy; tłumy publiczności;
wszystkie ławki zajęte, Na prawo altana gaunąłem.
Z .. drżał i po chwili oGparł:
koncertowa z girlandami lamp; o.3wietl()ue
Tak.
nimi drzewa, stojące w oddaleniu, wygląda
- Miłosne?
ją jak gdyby były z blaohy. Biedne! co
Zawahał się. Nie nalegałem, wiedząc, że
one zawiniły, że je 108 skazał na wegetacyję w tem miejscu. l)lltrzyłem na. cienkie eą zmartwienia, które wetyd nakazuje zagałęzie drzewek, nachylone, smutne, pod- taić.
- Stuchllj-zacząl-opowiefn ci. Jedtem
czas kiedy zwrotka pieśni przecinała po·
wietrze. Przedemną aleja pól Elizejskich o tyle niedol'zeozny, że się zabij!1m zgryzl)opra wiona w setki latarń, które przedziera. tarni. Podasz mi może jak:J d,.brą radę.
ty się wśród ciemności, nak3ztałt błyszczą- Od czasu, odkąd ci~ nie widziałem, prze·
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TyDZIEX
Otóż nlł!'zem zdaniem - bynajmniej nie
mdeżaloby się wstrzymywać. Gdybyśmy się
bowiem z:lczęli, wobec bezustannych zmian
1 ol'l!'"nizncyi jakich jesteśmy świadku mi,
1'a cJlOWIlĆ

ze wszystkiemi r.moiliwościami:'
to chyba nie naleZałoby nic rozpoczynać, a
jak w tym razie, możeby było wypadło
nie otwierać zupełnie dyrekcyi s~czegóło
wej w Piotl·kowie.
Szanowny korespondent" 'Viekll", wzmiankuje dalej, i* jakiś prywatny przedsiębiercu(?)
gotów jest postawić dom, gdzieby biuro
wy!!,odnie dnto się uloko,,.ać za. opłatą roczną H1/2 tysięcy rs., z gwarancyją, że
lokal przynujmniej przez lat 12 będzie zajęty przez Towarzystwo. Rada to zupełnie
niepr',ktyczDll; wiemy bowiem aż nadto
dobrze, co tl) iest spekulacyjlL prywatna:
ów dom mó/Złby być nieco wprawdzie wygodniejszy, ale, czyby nie był za to wilgotny i równie jak dzisiejsay haniebnie zimny-to pytanie. Trzeba bowiem wiedzieć-o
czem korespondent nawet nie wzmiankuje - że caly front dzisiejszego gmadlU (sula sesyjonalna, gabinet prezesa, archiwum i
kasa) to istna piwnica, \V której podczas
mrozÓw niepodobna siedzieć inaczej. juk w
paltach i kaloszach. Po wtóre, niechuj szanowny projektodawca obliczy, co też za
najem lok"I'JW wydały juz inne tutejsze
biura, jlłkoto rząd gubel'fiijulny, izba skarbowa, a zwtoszcza sąd okręgowy, jakkolwiek
instytuc)'ja to naj świeższa. Prawdopodobnie,
za picnięu7c, jakie doty~lczas wydały na
długoletnie dzierżawy wcale nieosobliwych
lokalów, mogły były postawić własne i to
wl!paniałe gmachy! Rezultat ten zawdzię
czają właśnie proponowanemu przez szanownego korespondenta lIystematowi tymczasowości, niepewności i różnych "możli
wości," systematowi, dobremu co prawda i
korzystnemu dla wszelkiego rodzaju entreprenerów i rZlłdców wzmiankowanych gmachów, ale ni/Zdy dla władzy, którą w dwójnasób to więcej kosztuje, niż budowa wła
snej siedziby.
Prawdopodobnie tak samo na interes ten
patl'zą włauze Tow. Kredytowego, skoro
budowa w mowie będącego gmachu dla dyrekcyi szczegółowej, rozpoczyna się nieodwołalnie z przyszłą wiosną!..

- Dl dalszym

dągu

zabiegów

o wyjednanie organizacyi kredytowej dla
miast prowincyjonalnych, notujemy uwagi

"Dziennika Ł,jdzkiego", dotycząc~ wydziesię ze związku łączneO'o
mektórych
lenia
•
o
mIast, jak Kalisz i Lublin.
.
"Tembardziej nas zastanawia-mó~l .organ powytszy-decyzyja obywateli kah~kIch.
Przemysł tamtejszy znajduje się w staDle. by:
najmniej nie świetnym' potrzebuje on ~llncJ
d~wign!, a i pod wzglę'dem komu~ikac~Jnym
Imas~o Jest upośledzone. To wskaZUje dos~ w~
raźme korzyści, wypływające z przystąple.ma
do z.wiązku. Łóuź, pod względem sam~)dzlel
noścl Towarzystwa kredytowego, povunnaby
mieć więcej uprawnionych szans powodzenia, aniżeli inne miasta prowincyjonalne;
a jednak nizki kurs listów ~astawnych tutejszego Towarzystwa i małe zaj mowanie
się niemi na giełdzie, jest najlerszym
wodem, że samodzielne towarzystwa miast
naszych (odllzielnych) nie mają przed so~;~
świetnej przyszłości". 1'ak,-Łódź jest ~aJ
lepszym przykładem, jakie być mogą Widoki separatywnego wydzielania się miast z
organizacyi łą.cznej. Miasto bogate, ludne,
przedsiębierczość fabryczna niepurównana
i ze zbytem produkcyi swojej sięga barllzo
daleko. To ll'Bzyetko razem podnosi szacunek buuowli miejskich, zapewnia stałe z
tychże budowli llochody i daje rękojmię
wypłacalności kr~dytu, - mimo to przecież
kurs listów zastawnych łódzkich nizki i
niema na nie popytu na giełdzie. Czemu?
Wellług nas, odpowiedź bardzo naturalna.
Kredyt ma swój węch, oblicza się nietylko ze stanem obecnym, ale i z widokami
przyszłości, a przyezłość Łodzi-to zagadka.
Wpływa na to bardzo wiele rachunkowych
motywów, sięO'ających het daleko po za
prze:.nysłową ~abiegłość. Natura ich dośj
wyraźnie w6kazuje, że taż zabiegłość, chociażby najbEll'dziej czynna i sięgająca ja~
naj dalej stosunkami utrwalonemi, może Się
znaleźć wobec faktów teO'o znaczenia, które nietylko dalszą przyszłość Łodzi, al~ i 0becne- źródła jej zamożności podkopu. może nawet stanowczo zamkną. Czyżby
Kalisz lub Lublin mogły rachować na lepsze, pewniejsze gwarancyj e dla swoich lilitÓW zastawnych? Nie - takich widoków
niema i na wet nie zanosi się na to. W
jednej tylko łączności miast między sobą,
kredyt miejski może znaleźć rękojmie pewne, wobec przenikliwości i obaw świata
finansowego.
Z tem wszystkiem magistrat miasta Kalisza przedetawił już do zatwierdzenia

?O-

władzy

rządowej

usta\vę

Tow!lrzystw/ł

kredytowego miejdkiego, opart~ na separatywnej poręczalności wyłącznie swoich mies.ekańców.

- Baba'n ek poczty. Duia. 20 b.
m. w nocy, podczas przejazdu wózkowej
(pieniężnej) poczty z Częstochowy do Sieradza, pomiędzy staoyjami Kłobuckiem i
Krzepicami, skradziono, przez rozerżnięcie
dwóch juk pooztowyoh: 1174 rs. 75 kop.
w listach pieniężnyoh, 53 rs. w markach
i jedną. posyłkę wartości :3 rB. Złodziejem
był ozłowiek, którym wyręczył się konwojujący
pooztę, sadzając go na
awojem
miejscu, a sam pozostająo na staoyi. Rozciąwszy niepostrzeżenie dwa tłomoki sk6rzane, zszedł on sobie najspokojniej z wózka pomiędzy wzmiankowanemi stacyjlimi-i
więcej się nie pokazał.
Wiadomo tylko, że
był to szewc z częstochowy, o jasuo blond
włosach i wąsach, silnie zbudowany i krę
py, IV długich butach i pałetocie. Sledztwo
prowadzi się; pociągnięci doń zostali: pocztylijon, jeden jedyny pasażer jaki wówczas jechał, i właściwy konwojny, któl'y zamiast sam pojechać, "'yl'ę~zył się złodziejem.
- Skutkie'l'" Śledztwa w sprawie
napadu na probostwo w Witowie, sZ\lzeO'óły którego podaliśmy w przeszłym nUl~e
rze "Tygodnia", aresztowano 8-iu podejl·zanych. 'V szyscy oni, równie jak i zabity
zbójca, pochodzą ze wsi Bałuty pod !jamą
Łodzią.. Skiero\Tano zaś w tę stronę śle
dztwo z powodu znalezienia przy zabitym
wzmiankowanej przez nas kartki, oraz kawalka "Lndzer Zeitung". Cała zbójeoka
ezajka, o ile nalety przypuszezać, złożona.
była przeważnie z żydów, skazywanych już
poprzednio na roty aresztanckie, w któryoh
nauczyli s~ języka rosyjskiego, jakim posługiwali się podczas napadu.
Mówili jednak niekiedy i po polsku, a czltŚć ioh zaopatrzona była w broń palną (rewolwery),
co poświadcza schwytany pr.r;ez nich i zaprowadzony do lasu lV czasie najścia, jeden ze
stró~y dworskich, ktury po uoieczoe rabus;ów został jak wzmiank<lwaliśmy odnaleziony. ~ledztwo dalej się prowadzi. Żona zabitego rozbójnika, tłomaczy go, mil się rozumieć, jak może: powiada mianowicie, że
on o niczem nie wiedział i.... że tylko najęty był przez ja.kichś ludzi jako furman!
Już to samo, że byt mieszkańoem Bałut, naprowadzl\ na silno podejl·zenie; Batuty bo-

byłem dramat. Tyś o nim nie mógł sły dużego chtopca w wojsku? W swoim czasie nie więc słowa młodego człowieka podszeć. Dzięki ministrowi wojny dzienniki byłem w niej po uszy zakochany. Na nic- niosłem się, zdjąłem czapkę i kłaniając mu
o . tem milczały. Nie .obawiaj się, słuchllj; szczęście pozostawała wtedy w charakterze się, powiedziałem:
me będę długo opOWIadał. Ta kwestyja kochanki jednego z moich przyjaciół.
- Jestem na pańskie usługi I
zresztą.

zainteresuje

cię także.

- Ja t~kże szalałem za nią-odparł mój
cygara i wolno, jak towarzysz,-już nie pamiętam co stanęło na
w swojem sercu, za- przesz~odzie oświadczenia się o. jej rękę.
czał:
- Zleś pan zrobił, żeś ją zanIedbał; war::..... W końcu czerwca przypadały w Mau- ta jest dłuższego kaprysu jak na tydzień.
beuge owe ośmnaście dni. Byłem od mie- Przytem mąż taki wygodny! Pan de Fel'iaset
I!iąca dowódzcą 56 pułku. Jednego po- nigdy nie wątpił o tem, że jego żona ma
ranku miałem pojechać z druO'im oficerem zawsze najmniej pietnastu kochanków w
pułku do LilIe.
o
rezerwie.
Postanowilismy napić się bulionu i zjeść
Zaledwie wypowiedziałem te słowa, ujrzakotlet na dworcu kolei \V Maubeuge. Sa- łem o kilka kroków przed sobą. młodego
lę jadalną stanowił ogromny pokój, ele- straelca. Hlady był juk płótno.
Zrobił
gancko urządzony, z marmurowemi stołami niepewny ruch i zbliżył się do mnie, chwiewokoło ścian. Z drugiej strony kurytarza, jący się, drżący, z wielką szablą u bokuznajuowuła się także duża sala, urządz 'na która go uderzała co chwila w nogę. Zbliz mniejszym komfortem i ztąd przystępniej żywszy się do mojego stołu, st:mął, popasza dla ludzi, którzy nierozporządzają wiel- trzył na mnie szalonemi oczyma i-podniósł
kiemi funduszami. Bywali tam przeważnie rękę. Pojąłem, że mnie chciał uderzyć.
rzemieślnicy i żołnierze.
W sali zrobił się ruch .
. - 'Yidział już pan syna naszej znako- Przytrzymajcie tego człowieka-krzy
mitości podczas ośmnastu dni?-spytał mój kną.łem. Dwóoh czy trzech żołnierzy rzutowarzysz.
ciło się na niei!0' Mały strzelec stał nie- Tuk, widziałem młodego Myriona, ma- nieporuszony, patrzą.c ciągle na mnie.
larza, który wstępuje do instytutu. A pan?
- To moja matka,-wyszeptał nareszcie.
J a go także widziałem. Ale mówię
Poczułem odrazu całą niewłaścilvość moo innym rodzoju znakomitości: o panu Je- ich Błów. Kazałem go uwolnić. Nie morzym de Ferisset.
gę jeszClfe teraz pojąć, co mi się stało o,,.e- Synu pięknej pani Ferisset?
go poranku. Ja, mający pretensyj~ do dobre- Tak.
gG wycho".llia i taktu, pozwoliłem sobie
Zacząłem się śmiać. Jakto? ona już ma wyralłać . , kuywdz:t.o o koBiecie. Nu ostatOtrząsnął popiół z
r-złowiek, który czyta

Rozległ się świst -

Pospieszyłem

pociąg miał ruszyć.

i wsiadłem do wagonu. W pół
gouziny potem poszedłem do generała armii
w Lille i opowiedziałem mu o wszystkiem.
Zburczał mnie dobrze i powiedział, że dowódoa pułku powinien panować nad sobą i
nie odzywać eię publicznie z lekkomyślnością.
chłystka; minister popełnił błąd mianują.o
dzielli wyilszymi oficerami.
Zasługiwałam na surowe wymówki generała i nie śmiałem uspra wiedli wiać się.
- I co pan myślisz teraz robić?-spytat.
- Ależ zdaje mi się, mój generale, że
nie mam wyboru: skrzywdziłem tego mło
dzieńca i muszę się z nim bić.
- Jesteś pan szalony! Dowódzca. nie bije się z prostym żołnierzem.
- Pozwahm sobie zrobić uwagę, że w
obec pewnych krzywd nie istnieją reguły
wojskowe. Udziel mi pan pozwolenie.
- Ależ jn do tego nie mam żadnego
prawa.
Racz pan telegrafować do ministra.
- Minister odmówi.
- Uprzedzę w takim razie pana de Ferisset. Gra.nica jest o dwa kroki. Pojedynek odbędzie się w Belgii.
- To znaczy, że pan dezerteruj •...
Mus~ dezerterować generale. Ukarzą
mnie lM te późftillj. Pierwl!ifY raz na;azi-
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\"" przedstawieniu sobotnim przyjęli 11- ogółu, a następnie o wykazanie, że IV wydziat: punie - Cybulska, Dobrzańska, Do- kształceniu ogólnem i f",chowem 0~6b zajmańska, Garlicka, Gerber, HorodYJ1,ska, Ja- mują.cych się u nas dendYdtyk:}, i~tnieją tak
- Z~odziej kie.4Jzonko'W1J. Zeszłe- p.ieńska, Otto, J. Pomianowska, B. Pomia- znaczne różnice, że ich \f żaden sposób do
0'0 poniedziałku, na tutejszej stacyi kolei
nowska i Rolle, oraz panowie-Bobrowski, jednego poziomu spl'owudzać niepodobna.
~elaznej, panu Ż., obywatelowi ziemskiemu Ciechomski, Dąlml\vski, Filipowicz, Gerber',
Pomiędzy dentystami bowiem, u nas prakz pod Gorzkowic, udało się schwycić zło Głębski, Grabowski, Mazurkiewicz, Myśliń tykującymi, si10tvkamy nljpienv ludzi z zudzieja-żydka, dość nawet porządnie ubra- ski, Otto, Śmiarowski, Toczyski i Zawisza.
pelnem lekal'dkiem wyk~ztałcelliem, skoń
neO'o, który przeciskając się w tło~u, tak
czonych lekarzy, którzy ntl.stępnie poświę·
urciejętnie obtarł się o piersi pana Z., że z
- 7'efJ,tr. Po wyjeździe p. Dobrzań cili się dentystyce jako oddzielnej gałęzi
pod uchylonego w tej chwili paltota potra- I skiego i objęciu dYI'ekcyi pl'zez A . .My- medycyny; spotykamy dalej ludzi kształ.
fił wyciągnąć pu~ilares, z zawartością kil- szkowskiego i T. N owako wską, rozpoczęto
conych specyjalnie t;la dentystów w innych
kudziesięciu rs. i innemi papierami. Szczę- dalsze pI'zeGstawienia w niedzielę d. 21 b.
państwach, którzy tamże uzyskali dyplomy~
sciem, poszkodowany spostrzegłazy natych- m., komedyją J!'i'edq 71 Ożenić się nie mogę71 uczyniwszy zadość wszystkim w odnośnych
miast co się stało-złodzieja pochwycił i i ;.Gwałtu! on ma bzika" Abl'amowicza; na· państwach wymaganym warunkom pod
oddał w ręce policyi, wobec świadków, stępnie, dnia 25 t. j. ~v pienvdze święto
względem wykształcenia gimnazyjl11nego i
pomiędzy którymi znajdowali się: zawiadow- przedstawiono: nRobel't i Bertrand dwaj
uniwersyteckiego, a następnie uzyskali pl'aca stacyi i pan S. były na<.lzelnik powiatu złodzieje,71 IV dl'llgie święto "Don Juan, wo praktyki w naszym kraju przez powt6rradomskowskiel!0'
czyli Gość Kamiellny 71 S. Niedzielskie~o, a ne złożenie wymaganego u nas egzaminu.
Grabieże i złodziejstwa tak się w ostat- w sobotę komedyję r. Takich Wielen W doPomiędzy tymi, ostatnimi natt'aSamy znów
nich czasach rozpowszechniły, że okolic z- wis2.ewskiego, oraz "Mtynul'z i Kominarz." na znaczne różnice: gdy bowiem od kształ
ność ta, niewątpimy, będzie bardzo poważJak łatwo zauważyć, sztllk głośniejszych, cących się w Niemczech, Austryi i Anglii
nym motywem do postąpienia z winowajcą tak oryginalnych jak i ttomaczonycl), auto- wymaganem jest ukończenie ośmiu klas
wedle całej suro,,"ości prawa. Chwała też r0w znanych i lubionych, jakoto Swider- gimnazyjalnych i następne kilkoletnie stuBOO:ll, że złodziejom i rozbójników zaczynu skiego, Bałuckiego, Blizińskiego, Fredry,
dyja uniwersyteckie na równi niem~l z mesię jakoś u nas nieszczęścić: przed dwoma Sardou, Feuillet'a, Ogier'a, Ohnet'a-niewie- dykami, to znów w reszcie państw eUI'opejtygodniami jednego. na miejscu zabito, a le-nawet bnrd~c. mało; wybi.tnych .eił art y- skich, jak w Rosyi, Francyi, Szwajcaryi,
wkrótce potem drugIego sch wytano na go- stycznych pomIędzy aktorami rówmeż. Cóż Belgii, Holandyi etc... nie wymaga się
rącym uczynku!. .. Brawo!...
więc dziwnego, że publiczność do teatru
żadnych zgoła naukowych studyjów, ale tylko
•
_
• jakoś się nie kwapi i rzadko kiedy zapełnia technicznych wiadomości, skutkiem czego
. -:- ~rzed:'J~aWtente arrnatl}'1".dne salę. Radzimy szczerze dyrekcyi: albo zreJakle mIało mleJsc~ d. 20 b. m., .t. J. w so: forl'l1owac scenę __ albo, w przeciwnym ra- do szeregu dentystów dostawać się mogą
botę prz~d tygodm~m~ sprowadZIło dl) sah zie, nie liczyć w Piotrkowie na pozyty- Indzie z bardzo matem wykształceniem, zajmujący często przedtem stano wiska zupeł
teatralnej tłum wldzow. Grano 3 kome- wniejsze niż d!ltąd rezultaty
nie nie naukowe, a jak u nas i' tacy, którzy
dyje: Tatuś pozwolił Mozera, Akt'obała Feu'
,
.
- Nade.,la/nc. Szanowny panie Re- poprzednio byli felczerami.
illet'a, i Łobzowianie Anczyca. Szanowne
Z powyższego więc ...vyświetlenia poruszogrono amator~w wyw.iązało się z zadania dak.torze! W "Gazecie WarBzaws~iej" z d.
swego wyborme, graJąc z taką swobodą, 8 hstopada r. b., znalazłem wzmIankę, że nej kwestyi widzimy, jak wielka zachodzi
jak rzadko. Reżyseryja również obmyśliła konieczJJą jest kontrola nfLd czynnościami różnica w wykształceniu nietylko fachowo
cały spektakl wyśmienicie, dając komedy,ję, dentystów w formie zapisywania pacyjen- specyjalnem ale i ogólnem pomiędzy dendramacik i wodewil, i tym sposobem nie- tów i wykonywanych operacyj, do mają tystami, w ślad zaczem idzie znowu ogl'Ozmiernie urozmaicając cały wieozót·.
To cych się ustanowić oddzielnych książek, a to mna różnica w poglądach na stanowisko ich,
też, tak ,szanowne grono amatorów i ama· z powodu, że dentyści, porywają.c się nieraz jako ludzi i członków społeczeństwa.
torek jak i szanowna reżyseryj a - nie ma- na rzeczy przechodzące zakres ich działal
Zamiast tedy projektów w rodzaju wproją tym razem prawa narzekać na oziębłość ności, sprowadzają. emutne dla zdrowia pa- wadzania jakichś ksiąg, i t. p. formalności,
widzów, ktorzy prawdziwie fl'enety<,znemi cyj!!ntów następstwa,
które dla ludzi wykształconych i sumienoklaskami wszystkich darzyli. Wartoby też,
Ze kontrola konieczną jest w każdym za- nych będą tylko bezużytecznym ciężarem,
korzystając z ogólnego usposobienia i har- wodzie, o tern powątpiewać nie mam za- dla ludzi zaś nie szanujących swego stanomonii, dać trzecie amatorskie przedstawienie, miaru, jak również i o to sprzeczać się nie wiska nie będą. żadną przeszkodą w spełnianiu
zwłaszc~a, że pozwolenie na nie jest udzie- będę, że w każdem zajęciu i fachu napotkać niedozwolonych czynności -lepiej byłoby
lone. Wiemy aż nadto, jaki to kłopot zor- można jednoątki, wykraczają.ce z granic swo· żą.dać dla wszystkich dentystó IV jedna koweganillować u nas coś podobnego i dopro- ich ubowią,zków, od czego żadna zresztą. g(l poziomu wyk:ształc~nia i takowe przewadzić do skutku, ale też tem większa za.- kontrola i żad61l nadzór uchronić nie są prowadzić na zasaclach przyjętych w Niemsłuaa należy się temu, kto bi'jrze ów ciężar w stanie; idzie mi tylko o zwrócenie uwa- czech, Austt'yi i Anglii.
na ~we barki-i zaiste, panu Y. prawdziwa gi na tę okoliczności, że za hl'ędy jednostek
Bolesław Brzozowski.
się należy wdzięczność.
nigdy nie m()żna czynić odpowiedzialnym
Częstochowa d. 18 XII 84 1'.
wiem-to gniazdo d:l.Inych
mieszków.

i rzezi-

I

lelll na Bzwank mój honor, obmawiając pu- skowy, ]lIlwiedział dt'żącym glosem.
- Mój dowódco, chciałem cię uderzyć
bli~znie kobietę; nie narażę go drugi raz,
odmawiając satysfakcyi synowi tej kobiety. w twarz. Byłbym uchybił bardzo ka.rnoGenerał zrobił gniewny ruch; uspokoił ś.ci, a karność w wojsku jest niezbędną..
się jednak prtdko i zwracając się do mnie, ZolnieI'z wytłómaczył się przed tobf} - a
teraz r.,aczność, mój dowódco!
powiedział bardzo łagodnie.
- Czyń pan, jak chcesz; ja niewiem o
Skrzyżowaliśmy szpady, jeden z moich
niczem-nic mi pan nie powiedziałeś. Ale świadków zakomenderował:
nie zapominaj, że ulegasz sądowi wojennemu.
- Rozpoczynajcie panowie!...'
·Wieczorem przyszli do mnie świadkowie
Patrzyłem na mojego przeciwnika.
Wip. de Fćrisset. Spotkanie miało mieć miejsce działem w jego oczach tę samą błyskawicę
nazajutrz rano o dziewiątej w F., belgijskiej co wczorej, po której następowała ta sama
wiosce. Nie Epałem noc całą.,-porzą.dkowa niepewność. Odrazu postą.pił na dwa krolem moje papiery; na drugi dzień, o na- ki, zatrzymał się-uśmiechlH~ł boleśnie.
znaczonej godzinie przybyliśmy do F. PoNie zapomnę tego rozpaczliwego skrzyranek był s2ary, smętny, mroźny. ZI-;iera- wienia ust, choćbym sto lat żył. W nalo sie na deszcz. Brnęliśmy w błocie. Otóż stępnym mgnieniu oka, szalonym ruchem
i pan" JerEy de Ferisset ze świadkami. Je- rzucił się na moję szpadę i przebił się nią..
den z moich przyjaciół zrobił młodemu 'Yydal krzyk i padt. Czerwona piana splaczłowiekowi uwagę, że powinien był mieć miła kąty jego ust. Ostatni dt·eszcz ... ostana sobie cywilne ubranie. Mój przeciwnik tni ochrypły dźwięk ... i nic już więcej
odpowiedział z prostotą, że będąc obra:i:o- Nie żyt.
Słuchałem ze ściśnionem sercem.
nym w mundurze, wymaga satysfakcyi jat:ikończywszy opowiadanie i odetchnąwszy
J;o człowiek i żołnierz. Dałem znak: ruFzyliśmy wszyscy do obr::mego punktu, na głęboko, Gustaw Hamm', po krótkiej chwili,
rozmoczonej od deszczu łączce. Było tam ciągnąt dalej:
- Wiem ja o tem, że chciałem się dać
oczywiście bardzo niewygodnie; nie robiliśmy sobie jednak kłopotu by szukać innego zabić; wiem dalej, że on się sa,m zabił;
miejsca, bo czas naglił. Ciekawy widok wiem także, że moja kal'yjera skończona;
spr!! wiać musiały te przygotowania do po- a jednak dręczą mnie wyrzuty sumienia,
jedynku. Z jednej strony pułkownik z sa.- zdaje mi się, że jestem mordercą, żem rzemowiedzą winy, z drugiej obrażony żołnierz. czywiście popełnił zbrodnię. Pomyśl tylko

Postawiono nas naprzeciwko siebie.
o tym chłopcu'l zabitym w pełni młodych
Pan de Fćrisset, oddają.c mi ukłon woj- lat; pomyśl o ó~j matce, płaczą.cej po synu,

śmierci sama była powodem.
Opowiadał prawie godzinę. Była już jedenasta, altany opustoszały; za to przechadzających się było coraz więcej.
Niektórzy powtarzali dopiel'o co U3łydzane pieśni. Dziki knntl'ust!
Zwrotb pieśni, zamieniająca się w słowa okropnego dl'amatu. Hamer pochylił znowu obcią.żoną wspo-

któ!'ego

mnieniami ~łowę.
Pola wciąż się napełniały ludźmi; WilZę
dzie zn;)ć byto ruch, pełnego ll't pozór radoś(li i przyjemności Paryża. N a drodze,
karet podjeidżających do lasku, albo zjeż
dŻ:ljących ou tryumfalnego łuuu-bez likll.
WokoŁo nas masa osób, siedzą.cych na że
laznych krzesłach. Przyglą.dając się tym
różnorodnym t.warzom, spostrz~~łem kob ietę w wieku od 40 do 45 lat, blrdzo jesZ.cze piękną, w świetnem męzkiem tOW;lrzystwie. Miała na sobie bardzo elegancką.
czarną. tualetę. Cała uśmiechnięta, poiła
się zapachem wielkiego bukietu fijoŁków,
ktÓl'y trzymała w ręku, słuchając (lichych
sló\, towarzyszą.cego jej mtodego człowieka.
- Ol podłal -krzyknąłem.

-

Co to?

Wyciągną.tem rękę

powiedziałem \Vskamu tę kobietę:
Matka!
kiedy cała jego postać wyraiaŁa zgrooburzenie, dodałem w9trzą.i!ają.~ g ło wą:
Nie martw się teraz: -to jest życie!
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- Projelrt urządzenia w Oj- \Vnit.ob~ możność zbywania we właściwym
cou,ie stacyi klimatycznej, o któl'ym już cza'!le l za gotowe pieniądze pl'oduktów,
kilkakrotnip. wspominaliśmy, ma więcej niż
kiedykolwiek szans do wejścia w życie, jak
uonoszą gazety; podobno
bowiem utwonon:} została kompanij a, mająca na celu
założenie w tej uroczej miejscowości gÓl'skiej zakładu hydropatycznego z leczeniem
elektrycznością. Ojców, jak wiadomo, po
po otwarciu drogi iwungrodzko-dąbrowskiej,
znajdo\uć się będzie zaledwie o kilkana8cie
wiorst od stacyi drogi żelaznej.

choćby po nizkich cenach, takich, jakie się
unormują na tal'gach europejskich. W tym
kierunku (lużo spodziewa się sprawozdawca
od Towarzystwa przemysłu i handlu.
Niew8zystkiemu te:t Ameryka i żydzi są
winni: brak należytej rachunkowośoi w gospodarstwie, trzymanie się ślepej rutyny,
brak też rachunku w trybie domowego ży
cia, ztąu często bardzo życie nad stan, pomimo przekonania, że si~ robi oszczędności:

wy, donosi nam co na8tępuje. Ruch przedniec6 na.sze miasto; ale
porównanem być m\lże
z tem, jakie przed kilkoma laty bywało:
czuó jeszcze stagnacyję we wszystkiem,
kupcy narzekają na brak odbytu, a ztą.d
porobili znacznie mn iejsze zapasy na świę
ta, niż lat poprzednich. Bazar tylko udat
się znakomicie: w ostatnim dniu było 2400
osób zwiedzu.i:!cych i kupują.cych, a urzą
<Izona tombola świetne wydała rt1zultaty.
Sło\vem, Towarzystwo Do~roczynności może być zadowolone zupclme.
.
.
Przedmiotem zachwytu warszaWIan Jest obecnie l8-letnie dziewczę-skrzypek, sabaudka
rodem, panna TeresinB TUB •. Z~wi~ ją Sarrasatim w sukience. I rzeCZyWIścIe, Jest to prawdziwa :wakomitość w swoim rodzaju. Za})owiedziany. prz!jazd. M~)drzejow6k~ej, z
wielką nieCIerplIwością
Jest oczekiwany
przez naszych melomanów. Znakomita artYfltka, przybyć ma do 1Varazawy w dniu
7 stycznia r. p. i wystąpić sześć razy w
teatrze wielkim. Słyszałem, że niektórzy
milośnicy naszej sceny, pospieszyli już z
zamówieniem biletó\~ na te przedstawienia.
Powietrze mamy ciągle bardzo łagodne.
Zillla przyznaje się widać do tego, co powiedział o niej Prus w kronice tygodniowej ,.,Kuryjerall, że całkiem już zdziecin-

LUDWIK KONDRATOWICZ.
SYROKOMLA.

WŁADYSŁA W

ROZMAITOŚCI.
Oryginalne Iu·emijum. raryzki dziennik "Gaulois" ogłasza, że gdyoy kto z prenumerato:
rów pism'a poniósł śmierć na kolei żt'\laznej parowej
lub kounej, albo na ulicy, redakcyj a wypłaci jego rodzinie a,ouo fr.; w razie skaleczeaia przyueka również odpowiednie "yuagrodzenie. Za legit.ymacyję
slużyć będzie proste okazanie kwitu abonamento~e
go. Dobrod~iejstwo Ilowyższe rozciąga si~ rówmęż
i do nabywców pojedynczych numerów dziennika, jeżeli rodzina udowodni, że nabywcę spotkało nieszczQście w dzień kupienia dzieunika (!?).

- Przyjemna reklama.

- Zam,io,Mt noworoc~1łych powin-

w naszej redakcyi: Dl'. Po··
dolski na wpis dla ucznia rs. 3, - Edward
Świecimski na tanią kuchnię rs. 3, Psurska Klementyna (za pośrednictwem
hięgami p. Jędrzejewieza) na ubogich ril.
3,- Władysła.w Otto na straż ogniową rs.
2,- J. Goleński na straż ogniową rs. 1,M. Dourzański na straż ogniową rs. 1.

jedncgo z większych laboratoryjów chemicznych w :Kowym Yorku, urządził sobie niedawno przed swoim
sklepem nadzwyezaj śliski bruk. Jak tylko który z
przechodniów, poślizgnąwszy się upadnie i dobrze się
potlucze, wybiegają ze skl.. pu subiekci i z wielk~em
,vspółczuciem prowapzą go do sklepu, gdzie zalepiają
mu ranę plasterem, '1Ia którego zewnętrznej etronie
podany jest adres, oraz wymienione są najważniejsze
artykuły tego handlu_

- Do dzisiejszego numeru do-

łącza się

pro8pekt na pismo tygodnio\ve
,.,Biesiada Literacka.'"

- Jr ~prawle przesilenia rolniczego, referent spruw bieżących ,.,Niwy",

robi uwagę, że w owych skargach i narzekaniach ... jest trochę przesady, że owe
żałobne pienia nad całym stanem ziemiań
skim, jako nad dogorywającą już ofiar~ amerykańskiej konkul·encyi ... są co najmniej
przed wczesne. Ceny zboża, na które tak
uty"kują, są prawie te same, które były
przed 10 laty, a nie jest zupełnie prawdą,
że te ceny nie pokrywają. kosztu produkcyi,
gdyż robotnik nie jest wcale droższy, machiny nawet cokolwiek staniały; podrożał
ty łko in'\' entarz rolniczy, ale też zyskuj ą
nu tem roztropni gospodarze, kórzy go
~}toJują: także furaże i pI'odukta nabiałowe
. są w cenie. Deprecyjacyja waluty przynosi ubytek tylko tym, którzy pieniądze
wywożą za granicę, a niezbyt dawno przy'Diopta nll wet rolnikom tutejszo-krajowym
niemałe korzyści. W reszcie, pomijając podwyższenie i nierównomierny rozkład cię
,żarow-co od nas zupełniejuż nie zależy
najwięcej jeszcze moglibyśmy się uskuI'żać
.na trudnośó zbytu produktów, czemu jednak powinnaby zaradzić reforma. handlu
zboioweO'o, usunięcie szkodli WGgo pośre•
h w
.dnictwll t:>całego szeregu mter'csowanye
obniżce cen agentów, ułatwianie st()sunku
bezpośredniogo z konsumentami, co zape-

wO I n e

Żar t y

od Ex-Bociana.
POWINSZOWANIE

dla Molika na Nowy Bok_
Sza.nowny Mośku! wiesz acan dobrodziej,
Ze jllż niedługo Nowy Rok nadchcdzi.
Wszyscy się cieszl}:, że się zł9 odmieni,
A ty maiZ kwitków tyle w swej kieszeni,
~ moich własnych. i mego 8ąsiadl\,
Ze mi ci życzyć serdecznie wypa.da,
Gdy cię czas ciężki w kieszeń naszą znęcił,
Hyś jak naj prędzej szanowny kark skręcił!
Jeśli twój honor mądry, niepojęty,
Umniejszy tr(lllh~ lichwia.rskie prucenty,
Policzysz ka.czki, kury i ;ndyki,
Które ci dałem dla. twej ma!?nifiki,
Policzysz ja.ja., masła. pełne taski,
Zn. które drogI!! szczególniejazej łaski,
Chociaż zacząłeś na biedę narzekać,
Raczyłeś długu dziesięć dui poczekać:
Wtenczas i lIIoje jak wyżej życzenie,
Nu łagodniejsze cokolwiek odmienię,
Zeby twój karczek naj zdrowiej się chował,
Tylko w handelku żel>y!; zbankrutował.

Logogryf 9_
( noworoozny)
złożył

Niwy zeszyt 1140 wyi!zedł z drllku i zawiera:
1) "Saeyjallla polityka ks. Bismarka," • przez X. X.
II) "Artele w RlIssyi," skr"ślił Ignacy 8więtocnow
ski (dokończenie). - III) .Nowa książka. o 810\\'a2kim," przez Kazimiena Bogusławskiego.-IV) .Listy
do przyjacielllo Ludwika Masłowskiego i dziennikarstwo lwowskie," przez Zorjana.- V) .Sprawy bieżą
ce, XII, napisał Chorąiy. - Vl) .Za pół miesiąea.
Przegląd politYllzny, 111," przez (Ch).

Licytacyje

W obrębie

gubernii.

Właściciel

niała.

szowań złożyli

Krasillskiego, 16. Kraina na Sumatrze, 17. Cesarz niemiecki, 18. Rodzaj ro.ślin, 19. Dopływ DlII.aju, 20.
Ważna epoka, 21. Miasto w Niemczech, 22. Miasto
na Litwie, 23. Znakomity poeŁ<t angielski, 2-10. W ło
ski kompozytor i teoretyk muzyczny w XVI w., 25.
Na wspak imil< męllkie, 26. Pseudonym jednego li
poetów polskich, 27. Prowineyja w Arabii, 23. Miasto w regencyi Wiesbaden, 29. Naród w Europie, 30.
Miasto w Szkocyi, 31. Minerał, 32. Rzeka w Sybe·
ryi, obfitująca w ryby, 33. Archipelag, stanowiący
niegdyś jedność z tizlezwigiem, 34. l'atryjarcha biblijny, 35. Rodzaj zobowiązania, 3G. Trunok, 37. Zu ana
firma francuzka fabryki fortepiauów, 38. 1:ltarozytue
miasto w ks. Poznań3kim, 39. Rzeka w tiyberyi, 40.
Koueta duńska, 41. Wyspa, należąca do Danii, 42.
Miasto w Siedmiogrodllie, 43. Miasto \\'e \Vł03zech.
Z początkowych a następnic z końcowych liter odgadniętyeh wyrazów ułożyć zdanie, wyrażające ży
czenie Uedakcyi, z powodu Nowego Roku.

oto niemaly czynnik c1ll'onicznego deficytu
budżetach ziemiańskich.
Reforma. ta finansowa zostaje w związku z podniesieniem
ogólnego poziomu wykaztałcenia wśród mło
dych ziemian. Właściwie mówiąc, poziom
Rozwi,!zanie logogryfu J\~ 8.
ten podniósł się już w ogólności, ale brak
1. Lermontow, 2. Uniwersał, 3. Dmwa, ,. ,y es tfachowego ukształcenia pośród naszego zie- mor"land, 5. Iguacy, 6. Kutais. 7. Kikoł, 8. Onega,
miaństwa jest jC8zcze bardzo powszechnym, 9. Narew, 10. Dumas, H. ROlllny, 1~. Amager, 13co tern szkod li W!lze, ie oficyjalistów wy- Taho, a. Opodeldok, 15. Wilno, 16. Imam, 17. Cyrkiel, 18. Zara.
kwalifikowanych prawie nie mamy.

- .H.oJ·ellpondent nasz z Wal'sza- w

świąteczny, ożywił
ożywienie to, ani

5
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Ze zgłosek: a, a, a, a, ar, ar, bi, bra, burg, ce, oha,
chem, chi, ey, cze, da, dor, dietz, djon, dol, dou, du,
dżas, e, e, e, e, e, es, e3, ga, gi, gl e, gniez, hal, hll,
helm, i, in, is, je, jec, kil., ka, ka, kaj, kal, ki, kier,
kI a, lem, li, li, lig, limp, lo, ło, łok, ma, mI, !DO, mo,
na, ne, ness, nie, niem, ttis, uo, no, no, no, no, no,
no, no, ny, o, o, 0, ob, ob, pan, pir, po, ra, ral'd, ri,
rol, ru, 1'U, ruż, \'Y, ry, ry, rys, sen, sław, sław, sy,
sza, szeks, sztadt, te, to, tOr, u, ur, \'a, ver, ver, wi,
wicz, wil, wil, y, zar, zyt,-ułozyć 43 wyrazów, znaIlzenic których:
1. Kosmetyk, 2. Naród mongolskiego pochodzenia.,
3. Dopływ Wisły, 4. Literat polski, 5. Tytnł jednego z utworów Dumas'a, 6. Bożek egipski, 7. Miasto
gllber. w Rosyi, 8. Rzeka we Włoszech, 9. Miasto
w Węgrzeeh, 10. Dopływ Amazonki, 11. Miaeto w
Holandii, 12. Góra, znana z mitologii Grecyi, 13
Miasto portowe w Anglii, 14. Ekollomyja. rządowa w
Bocheńskim obwodzie, 15. Tytuł jednego z utworów

W d. 28 grud. (9 stycz.) na rynku m. Rawy
na sprzedaż bydła i mebli za sumę 111 rs.
- 17 (29) grud. w kancelaryi leśnictwa petrokowskiego ws wsi LUbeń, na sprzedaż drzewa w 6-eiu
obrebach.
-.: 2 (14) stycz. w urzędzie gubern. petrokowskim
na wybrukowanie ulicy Kazarmnej i przebrukowanie
Krakowskiej i części placu z urządzeniem mostków
IV m. Częstuchowie, od sumy 6252 rs. 12 kop.
- \V urzQdzie gubern. petrokowskim:
I) W d. 2 (14) stycz. a) w pow. B(~dllińskim:
1) na reparacyję 3-ch traktów, od snmy 9927 rs.
70 ktp. 2) na reparacyję traktu Rędzińsko-Dąbrow
skiego i dostawę narzędzi dla dróżników przy 4 traktach, od sumy 5650 TS. 16 kop. 3) na reparacyję 7
mostów na 3 traktach, od eumy 794 rs. 37 kop.
b) w pow. Częstochowskim:
4) na reparacyję :l-ch tmktów, od sumy 7315 l'8.
26 1/, kop. 5) na rcpal'acyję (; mo~tólV Ullo 2 tral:taeh,
od Bumy 1612 rd. 99 kop.
c) w pow. Noworadomskim:
6) na rclparacyję i przcbudowauie 1! mostów na 3
traidach, od sumy 2556 rs. 58 kop.
II) 3 (15) styez. a) w pow. Łódzkim.
7) na reparacyję 3-ch traktów I rzędu, od snmy
7259 1'8. 36 kop. 8) na reparacyję 2 tmktów, od \l18i
rs. 181/~ kop. 9) na reparacyj~ traktu Zgier~ko-Łę
czyckiego i dostawę narzędzi dla dróżników na. 6 traktach I rzędu od sumy 701G ra. 3 kOll. 10) U,\ repaI'acyję ! przebudowanie 22 mogtów na 6 traktach I
rl:t:du, od sumy 2836 rs. 631/~ kop.
h) w pow. Brzezińskim.
11) na reparacyję 2 tral:tów I rzędu z dostawą
narzQdzi, od 8266 rs. 35 kop. 12) na reparacyję 19
mOdtów na 3 traktach I rz(.)'lu, od 1571 r~. 71 kop.
c) w pow. Hawskim.
13) na reparacyję 4 traktów z dostawą narzędzi
dla dróżuików, od sumy 5123 rs. 2:' kop. 14) na reparaey.ię a mostów i urządzenie 2 povrzecznych rynsztoków na traktach I r6ędu, od sumy 307 rs.!J8 kop.
III) 4 (16) stycz. a) w pow. Pntrokowskim.
15) na reparacyję traktu PetrokOll'sko-Kieleckiego
i Petrok.-Rawskiego, od 8UUly 5984 rs. 90 kop. 16)
na reparacyję traktów Petrokowsko·Ł6dzkiego, Laskiego i \Vieluńskicgo z dostawa narzedzi dla uróżni
ków 1Ia 5 traktach, od Bumy 9013 r~: 80 kop. 17)
na budowę i reparacyję 22 mostów na 6 traktach
I rzędu, od 3107 l'8. Cj'1, I/~ kop. I
b) w pow. Łaskim.
18) na reparacyję 3 traktów, od sumy 2236 rs. 50 k.
19) n:\ reparacyję 15 mostów na 3 traktach, o,] sumy 2540 rs. 22 kop.
- 24 grud. (5 stycz.) w urzędzie pow. Czę~to
chowskiego na dostawę W ciągu 1885 r. dla szpital:l.
najświętszej Maryi panny w Ctę5tochowie: i) kaszy,
mąki, masła, sadła, mleka, spirytusu i t. d. na sumę
844 I·S. !l5 kop.-2) mięsa wolowego na Bum~ 718 rs.
3) chleba żytniego i pszennego za sumę 370 rs •
- 31 grud. (12 8tyCZ.) ' w urzędzie p-tu raws kiego
na dostawę w ciągu 18::15 r. dla szpitala Ś-go Ducha.
w Rawie artykułów spożywczych, Jekardtw i innyclt
przedmiotów•
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II PIERNIKI

OD REDAKCYI

"
+

"

SI)ołeczllY

i literacki

wychnrlzić będ7.ic w pr7.yszIym 1885 roku w Petersburgu, na dotychczasowych
warunk:tCh, poci redakcYh El'azwa Piltza, przy głównym współudziale
"l\'łotlz. SJJn!'!owicz;l, i .łóz. Szyszło.
"KRAJ" obejmuje następ1ljące działy, 1) ARTYKUŁY WSTĘPNE o bieżących sprawach politycznych, społecznych i ekonomicznych (pióra Włodz. Spasowicza, 'Vł3l1. ~owakowski('go, Kaź. Jarochowskiego, J6z. Szyszło, JÓz. Tokal'zewicza (Hod i'ego), El'. Piltza i innycjl); 2) PRZEGLĄD POLITYKI ZAGRA~WZ "EJ i OSTATNIE WIADOMOSCI; 3) ZlElIflE i KOLENIJE SŁO
WIANSKIE (kronika bie7.ąca z Galicyi, Poznańskiego, Szlązka, Czech, lIJorawii,
Kroacyi, Słowenii, Serbii, Bulgaryi, Czarnogórza i z ognisk życia polskiego zagranicą: ". Austryi, Niemczech, Praucyi, Włoszech, Ameryce, Australii i t. d.);
4) S'l'AŁE KORESPONDENCYJE .KRAJU" z Warszawy: (BoI. Prus, Rom.
Wicrzchlejski, Jacek Soplica, ])'1'. Nowodworski i inni); z Wilna (Rawicz i Dr.
T.); z Wolkow)'skiego (W, Bud.); z I1ll1meilskiego (Mej. Wańkowicz); z Kobryjlskiego (Z.... A); z Dziśnieilskiego (Ostoja); z Polesia mozyr (R. Z.); z lIliiIska
(Al. Jel~ki i Wił.); z Witebska (Ferl); z Mohylowa (iHohylowianin); z Białego
stoku (FI'. GliilSki); z Grodna (Torwanl); z Kown.'1. (S. R. i Alterego); z Podola
(D-r Antoni J.); z nad Tykicza (Jan Iłgowski); z Żytomierza (Longinua); z
Wołynia (hl'. J. D. Karwicki); z Kijowa (M. Trz~ska) z Moskwy (A. K.); z 0desy (JÓz. Dłu~usz); z Kaukazu (ks. J. Dobkiewiczl; z Syberyi (***); ze Lwowa (JÓz. I~ogosz); z Krakowa (Jan Grzegorzewski); z Wiednia (G. mólski); z
Poznauia (Kaz. Jal'ochowski); z Pragi Czeskiej (D-r Edw. Jelint:k); z Berlina
(8z.); z Paryża (T. R.); z IIeiclclberga (Jan Karłowicz); z Londynu (R. W.); 5)
LITERATURA, POEZYJA, KRYTYKA i AR'fYKUŁY SPOŁECZNE: Asnyk
<Eli), Bałucki lIlich., Bełza Wł., Bem N. G., prof. Bobrzyilski M., Bogdanowicz
E., (Bożydar), Budkiewicz W., Jaxa Bykowski Piotr, Chojecki Edmllud, Cieszkowslti hl'. Zyg., prof. Czerny Fr., prof. Dybowski W., Dygasiński A., Faleński
Fel., Głowacki A. (Prus), Gomulicki \V., Grabowski E. Z., Mausner Ot., Jankowski Cz., Jarochowski Kaz., D-r Antoni J., ks. Kalinka \V., Karłowicz J.,
Korzon T., Kotarbiilski JÓz., Kotarbiilski Mił., Kubala L., Kuczyński J., LaskaryB J., Librowicz Z., Lubowski E., lIiahrbllrg Adam, lIlichalski A. L., Milkowski (1'. 'l'. Jez), lHirijam, Modesta Marek, Natansonowie Edw. i Wł., 01szcwski Fr., Oskicrka A., Ostoja, Orzeszkowa E., Poznailski JÓz., Ptaszycki
::ltan., Przyborowski WaL, Rogosz JÓz., prof. Rostafiilski JÓz., D-r Rutowski
Tad .. Sienkiewicz M, (Litwos), Skiba Woł., Smolka Stan., 8pasowicz Włodz.,
Stebelski '\Hodz., Straszewicz L., Tokarz"wicz (Hodi), Trepka Edm., Tl'etijak
JÓz., Wołowskl ~Iich., pruf. Wróblewski Z., I,':acharyjasiewicz Jan, Zapolska
Gabr., Zdziechowski Mar., ZglillSki Daniel, Zukowski W. i inni. 6) PRZEGL_~D PHA:::;Y polskit:j, rosyjskiej i zagranicznej; 7) WIADO:'lOŚCI BIEŻ<\CE
(najnO\\'sze rozporządzenia rzątlow<" projekty reform, zmiany w słnżbie rządo
wej i t. 1)., ze ~zczególnem uwzględnielliem kraju zaChOdniego); 8) KRONIKA
PET,ERSBURSKA i ]Irowincyjonalna; 9) KRONIKA POWSZECHNA; 10) NO,\YOSCI Ll'l'ERACKIE (sprawozdania); 11) KRONlICA EKONOMICZNA (W.
Z.); 12) OUl,OSZEKIA.
~KRAJ" wychodzi co tydzień, w niedzielę, w objętości 2* - 28 stronic.
PRZEDPI:"l.'.l'A wynosi z przesyłką pocztową rocznie 1'S. 10, półrocz. rs.
5, kwart. r~. 2 !rop. 50. Zagranicą: rocznie rB. 12, półrocz. ~;, kwart. 3
czyli franków 30, lri, S,-czyli marek 24, 12 i n,-czyli guldenów 16, S
i 4. Ogłoszenia po 13 kOll. od wiersza. Przy wielokrotnych ogłosze
niach O(18tc:puje Hię rabat. Do niesienia (w teltŚcie) po 30 hop. od wiersza.
X-I'a pojedYJicze nKl'aju" w sprzedaży ulicznej 20 kop., na stacyj ach
dróg żel. 25 kop. Złl, znlianę ntłresu pobiera się 28 kop. Adl'es
Redakcyi i Kautoru: "Pc;n;31w,ill no.1cKoi!: raoeTLl nK1l1j" B'L IIeTepGypr1>
llJ:oru,a-lL H. TeaTpa 10". "'łłrszawska Ajencyja "KI'ajn" Raj~
Cbnłau i ~~rentUer, Senatorska.. 18, przyjmuje ogłoszenia z Królestwa i zagranicy, przedpłatę zaś wyłącznie z Warszawy. Ajencyje
"Ii.raju" zagranicą: w Poznaniu księgarnia A. Cybulski, Wilhelmstrasse
13, w Krakowie księgarnia Gebetuera i S-Id, we Lwowie księgarnia GllbryI'owicza i Szmidta.

Redaktor 1; wydawca Erazm PILPZ.
(1-1)

Handel Win i Delikatesów
oraz

W m. Łodzi zalożoną została przy ul.
Piotrkolvskiej w domu Kosena

LECZNICA PRYWATNA

J. Guttm,,,nn
W Bedzinie, dla chorób: skórnycb, ga,l'dla,
: . nycb, wenel'ycznycb, kobie-

P?lcca w kazdą po:~: 'YsZ?l~le.g~ rodzajU
:wma,. porter, ~ralll, Wod~l l likIery kraJOW~ l zagraUJc:c\n~, lm~YlOr, ryby w~d~?ne I maryl~owalle, sledzlC pocz.towc l rozne zakąskI. Cukry dcserowe l czekoladki "Janowskiego" 111\ składzie. 13akalije,
herbatniki i ciasta, zawsze świe źe. Przyjmuje obstaluuki na tol'ty
i strucle wszystko po cenach bardzo
llmiarko\":l.IIycll .
Dla przyjezdliych do odstąpieuia w
każdym

cz~~sie

!)okoik llllleblo(4-4)

\HlUy.

cycb i chirurgicznycb. Godziny przyjt:cia: choroby kobiece i dziecinne od 9 _. 11 z rana. Specyjn)ne
I)rzyjęcie: !lhoroby gardła (La-

ryllgoskopla) cewki (EndoskolJia) (l'rypper) choroby uszn (0toscopia) i nosa (Rhinoscopia) 0(1 3-5
po południu. Łóżka stałe.
(7-2)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Potrzebny jest

UCZEŃ

QJQ)~~~~m ą)~~
niższych do handlu win i towarów kolonijaluych.

korepetycyj ao klas
Wiadomość

w Redakcyi

(0-6)

Wiadomość

w Redakcyi.
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w "Petrokowie",
poleca szanownej ptJbliczności: Wystałe i naturalne WINA
W]~GIERSKIE, RENSlUE, BU~G UNDZKIE, BOHDO, 'KlE
, i IIISZPANSKIE.
W~NA SZAMPANSKlE najlepszych marek.
WODKI i LIKIERY zagraniczne i krajowe.
RU:\IY i ARAKI zagraniczne i krajowe, Cognac firmy
Gadrad 1!'ils.
PIWO i PORTER angielskie w oryginalnych butelkach.
SERY: Szwajcarski, lIolenderski, Requefort, Parmezan
Litewski, Gambriuo, Ziolowy i Śmietan:,owy.
'
OLIWA ~ICEJSKA najdelikatniejsza.
KAWIOR ziarnisty i prasowany.
P ASZTE1'Y Strazb1ll'skie.
HOMARY.
:MINOGI Elblągskie.
TO'\YARY KOLONIJALNE świeże, w wielkim wyborze
po cenach umiarkowanych.
NR. Przy odbiorze lO-chI butelck wina, prócz szampltilskiego, za gotówkę, do(laje jedenustł\ jako rabat.

II KALAFIORY.

...

I

Cement Portlandzki i Gips.

.,

Zakład Drukarsko -litograficzny
r/ Skład Pap~'eru

E. PAŃSKIEGO
vv Petroko\:'Vie_

. ~oleca. J. W. i W: p'. Rep;estra Gospo(larcze, Dzien-

nikI. najmu, KSIęgI. Kasowe, l)ensyi i ordynaryj.
udOJU mleka, U:witaryjusze leśne, Kwitki na 1'0:
bociznę·

Druki dla JeomeŁrów, Sądów,
rzelni, Browarów i Dystylarni.

Zarządów

Gminnych

'

Go-

Przyjmuje wszelkie roboty w tenże zakres wchoktóre spiesznie i starannie są wykonywane

dzące,

po cenach umiarkowanych.
Materyjały piśmienne i wszelkie Farby.
Potrzebna. jest zaraz

kobieta do sklepu wiktuałów

WYNAJĘCIA
n:arety, Powozy, Bryki na
resol'aclt i {{onie.

DO

na. w~i: Wymagane b()dl! świadectwa
da.wll1~Js.zych 0~OWiązk6w. '!'amże znaj.
Zamawia.ć można w składzie węgla
dZle iIlIeJsce Wiejska gos))otl)'ni. "'łod. Sal)ińskiego, na rogI!
Wiadomość w Kociołkach przez Wadlew. alei Aleksandryjskiej, oraz w mieszkaniu
(3-1)
i stajniach tegoż, w domu W -go Gołem
bowskiego, ulica Kaliska wprost Poczty.
Karety i powozy na wesela, chrzty, pogrzc?y. Na spacery-wynajmują się na
godzmy. Na balach publicznych na kursa.
(13-11)

SKŁAD WĘGLI

Włonzimierza SapińskiB~O
przy rogu Aleksandryjskiej alei.
Sprzedaje węgle \v dobrym gatunku z dostawą. do drwalni po cenie: Korzec grubego wagi 2*0 (t.
kop 85,-(rozsyła się w koszach
l/~korcowych wagi 1S0 rft.) Na miar!! w skrzyniltCh zamkniętyeh przez
magistrat warszawski opieczęto
wanych) po 5, 10 i 20 korcy, po
83 kop. Na cde 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 1'8. 1. W składzie
sprzedaje się każdą ilość. Zwózki
~!!gla obcego dopełnia po 1'8. 5 za
ful' mankę od wagonu .
. ~amówieni~ wsze}kie należy 1'0blc w składZie z gory opłacając.
(13-11)

(2-2)

Redaktor i wydawca
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(R. i Fr. 12476)
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Handel Win, Herbaty i Towarów Kolonijalnych
~

"KRAJ ," tygodnik ),olityczny,

TORUłISKIE.

OSTRZEŻENIE!

niżej podpisani. podajemy do wiadomuśei tak władzy administracyjnej>
jato też sądowej i interesantów, aby

My

nie wchodzili w ~adne umowy z p. Ży
iewsJ.:im, ogłasz~jącym się prawnym
dzierżawcą Antoniowa, gdyż akt posiadany uważać prosimy za żaden, z powodu niedotrzymania wa.runków naby~
cia przez p. Bronisława Hoft'man z Tomaszowa.
nelll'yk Ossowski
(2-1)
Aniela Ossowska.
W majątku Białn,-Błotna odległym
od szosy wiorst dwie, od stac. l\lyszk6w
i Zawiercia mil trzy, jest do sprzedania

sześĆ włók lasu
sosny i dębu 80, 100 i 120-letnieh,
Wiadomość

Pratlla.

na miejscu, stae. pocztowa
(3-2)

___ Do dzisiejszego numeru dołącza się arkusz
5 powieści p. t. "ZŁote Noże".
~

l'.f:irosła""" Dobrzański.

W drukarni E.

Pańskiego

w Petrokowie.
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Partyja rozpoczęła się. Skrzyżowałem ręce na
piersiach, oczekując cierpliwie końoa gry.
Walijczyk wygrał.
Saunders rzucił kręgle w ogień, wołając:
_ Bodajś zginął j ak pies, przeklęty W alij cz ykul
bierz swoją wygranę·
Nick zbliżył się do mnie bez cel'emonii, aby
przetrząsnąć moje kieszenie. Lewą ręką zatrzymałem
go w pewnej odległości, prawą. wyjąłem pistolet z zapasa, Nick byt również uzbrojony.
_ Ach ty psie!-zawolał-niechcesz płacić dlugó\v
sierżanta ~aundersa.

Nie czekałem.

W chwili, gdy podnosił pistolet,

padł u nóg iierżanta, z głową rozbitą pl'zez moją. kulę·

W jednej chwili dwadzieścia lllf skierowało się
do moich piersi; Benedykt po raz pierwszy od lat

wielu przeżegnał się.
Saunders spojrzał na leżącego u nóg swoich Nicka; potem na mnie.
- Stać spokojnie, wy drudzyl-zawołat. - Cobyście zrobili wy, gdybyście byli na miejścu francuza?
Kilka karabinów opuściło się ku ziemi; lufy innych wciąż były ku mojej pierai skierowane.
- Nick nosił nóż złoty! - zawołali-musi być
pomszczony!
- Stać spokojnie! powiadam-powtórzył Saunders,
Wyjął worek ze złotem wiszący u pasa Nicka
i położył go na wadze.
Sto trzydzieści pięć uncyj-za wołał-to był zło
dziej, oszukiwał w grze, spuścić broń!
- Mój poruczniku-zawołałem, -czy rozkazujesz
którego z tych ludzi wyprawić na tamten świat.
Pochlebiło mu to, że zrobiłem go porucznikiem.
Chcesz odziedziczyć nóż złoty po Nicku? zapytał.

Dlaczegóżby nie?-oupowiedziałern.
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P:lllie-rzekla-przygody pańskie są tak zaj-

.
mUjące

-

...
Ależ

ja nie doświadczałem żadnych przyO'ód,

-zawołał ~erzy, widocznie zmięązany tą uwagą.

o

- NIe chcesz nam pan opowiedzieć tego cudownego dramatu, któl'ego byłeś świadkiem?
-- Jerzy rzucił na jenerała pełne wymówki spojrzenie; ten u s miechnął się.
.
- No, no, Leslie, daj się uprosić!-rzekł.
--: Drogie panie-za wolała margrabina-przyjdźcież mI w pomoc.
Jerzy OlI tej chwili został bohaterem. Dwadzieścia pięknych twarzy uśmiechnęło się do niclJ'o.
Spuścił oe~y; napróżno szukał wejrzema"'Heleny,
która zdawała s](~ mtll'zyć.
- Znam tylko jedną historyję-rzckł w końcu historyję człowieka, którego wice-hrabia widział ~ie
sionego Da noszach, z głową. owiniętą czerwoną. je.
dwabną chustką.

Więźnia

Vecinosów? -

zawołano

ze wszech

stron.
- Wodza golden-daO'O'er'ów? - dodał Henrvk
.
J"
00
•
spoI!lą d 3J[jC na erzego, wzrokiem badawczym i nieE p o : ~ojnym.

-

Opowiedz nam pan opowiedz-wołali wszyscy.
Dobrze-odrzekł .Jel·zy poważnie.

Moie z interesu, jaki opowiabanie pana hrabieO'o
wzbu~z,iło w ?b~cnyc?, cośkolwi~ spłynie i na m~ą.

OP?'.vlCsć.--:Jezeh paUle życzą sobIe tego, opowiem im
dZIeJe hrabIego Alberta de R03en,majora złotych noży.

M a jor.
Hrabia Albert de Rosen-mówił Jerzy po chwilowym namyśle-jest potomkiem znakomitej lvęgier
skiej rodziny.
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Ojciec jego, jrDerał Karoly, otrzymał tytuł hrabiego, od cesarza Józefa. Zanim został hrabią, był
niemal królem, jaku dziedziczny Ban Kaposwaru, to
jest całej krainy, otaczającej jezioro Balaton, at po za
niezmierzone lasy Bakonu.
N adanie tytułu hrabiego było więc dlań degradacyją.
Spotkałem
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brabiego w górach Ameryki z:acbodniej i widziałem go jak płakał krwawcmi łzami na
mysI, iż nie może podnieść oręża w obronie ojczyzny.
- Czy jest młody?-zapytała margrabina.
- Niema. jeszcze 25 lat-odpowiedziaŁ Jerzy.
- Czy piękny?
Jerzy Leslie uśmiechnął się.
Mężczyzni w tej mierze nie mogą być sędziami
rzekł; słyszałem kobiety, unoszące się nad jego urodą. ...
"Wiem tylko, że był wysokiego wzrostu, silny,
niezmordowany i, że niema człowieka na świecie, któryby mógł się pochlubić tem, że widział go drżą.ccO'o
w obec nie~ezpieczeństwa.
o
- Młody, piękny, szlachetny i odważny! - zawołała margrabina, zasiadając wygodnie w krześle
słowem praw'dziwy bobater romansu, nieprawdaż moje panie? słuchajmy, słuchajmy!
- l ja ~ mej strony-dodał Henryk-cieszę się
bardzo z poznania życiorysu tyle zajmującej osobi.,
stości. Czy mogę zapytać pana Leslie, jak częste miewał z nim stosunki?
Dość częste-odpowiedział tenie.
- ~łućhajmy więc, słuchajmy! - wołała margrabina.
- Hrabia Albert w dziewiętnastym roku życia
był doktorem czterech fakultetów. Uniwersytet w
Presburgu wydał mu pierwszy dyplon. '" dwudziestym roku, za napisanie broszurki ° niepodległości,
1Vęgil~r został przez Metel'nicha skazany na wygnanie. W skazano mu Medjolan jak:o miejsce zamieszka-
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z ostatnich. dziesięcin .unc1j złota .•. Jestem znowu nę
dzarzem! mech Clę dyJabh porwlł! zobaczysz :i:e którego bądź dnia zabiję cię jak psa!
,
.
Walijczyk zgarniał spokoj nie złoto do skórzanego worka.
- Będziesz grat na kredyt?-pytał sier~ant.
- Nie-odpowiedział przeciwnik.
- Moje życie o dziesięć uncyj!
Walijczyk WM'U8zyt ramionami i powstał.
- Jestem pewny, ~e wyO'ram!-wotał 8ier~ant
zgrzytając zębami,-temi dziesięciu uncyjami odbij~
sto! •..
Na odgłos sprzeczki, kilku golden-daO'O'er'6w wyszł~ ze swych lępianek:. Vecinosi z Son~~y wyO'lądab, w porównaniu z nimi, jak święci.
o
Kto mi pożyczy dziesięciu uncyj złota? - zawołał sierżant-na-dziesięć... d wadzieścia... pięćdziesiąt
procent!
Szatan gry pobudzał go do szaleństwa.
- Do widzenia, I\'erżnncie Sanders! - z!lwołał
Walijczyk.
- Zostań Nicku, zostań na Boga!... Czy zostaniesz nędzniku? Coby tu posta\vić przeciw temu bandycie?
- Ach-zawołał, jakby nowa myśl przyszła mu
d? głowy, - zostań Nicku, stawiam teO'o szlachCIca francuzkiego i jego służąceO'o, przeciw twoim
dziesięciu uncyj om.
t:>
Golden-clagger'owie zaczęli się śmiać.
W nlijczyk spojrzał na nas, widocznie aby się
p.r~ekona~, czy w naszycb kieszeniach znajdzie dzieSlęC uncYJ.
Zapewne egzamin zadowolnił go, bo usiadt, rozłożył nu macie złoto, zważone poprzednio na waż
kach.
Złote noże

5

