Rok XIII.
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petitu lub za jego miejsce.
2-6 razowe po kop. 4
wiersz.
za 7-10 fazowe po kop. 3 za

p61roczuie. . . rs. I kop. 50
kwartalnie. . . rs. - kop. 15
Cena pojcuylkzcgo numeru
kop. 10.
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półrocznie. . . r~. 2. kop. 20
kwartalnie . . ts. l kop. 10

l

CENA

w6GrOSZEŃ

nil pierwszej str. podwójna.
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Reklamy po 10 k. zn w. petitu.
C~nn o!!'łO';:Z"l'l zagrnnieznych po
10 kop. od wiersza.
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~--------------------------------------------------------------------------------------8iuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W-go Michelson8 Plenumerat!! p'zyjmują w Pełrokowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie. W Czę-

wy C h O d Z i

W każ d ą

I

stocilow'e "Nowa ksif?gania" -prócz teglJ,
Czestochowie W Gasztecld.
w Ł1skll
·W. Gra~s.
w Rędzinie
" Jalli3ze",~k; St.an.
VI' Łodzi
" .Janiszewski Leopold.
"Krzemic! ie '''ski JUl. VI' Radomsk'l " RIl~zkowski Erazm.
w Brzezinach
w Dąb~owie
~ 'l'omaszewski J.
" Szawło:l.ziilSI'i.
1 w Hawie

obok Magistratu. - Ogłoszenia przymujl!: Redakcyja, obiedwie
księ~arnie w Petl'okowie, oraz po zagranicami guberni petroko"skiej wyłą.cznie u/Zentura "R:'jchman i j1'rendler" w vVarszawie.
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do sprzedania

Wezwanie

DZ~BS~ąĆ HRÓ\V

do zapisywania się na członków
Tow. Dobroczynności.

We wsi Zielencinie, powiecie Nowo-Radomskim,

je~t

cielnych zdatnych do chowania. Stacyja
Szczerców, stacyj a kolei Nowo-Radomsli:.
(3-2)

pocztowa

Z upoważnienia JW. KuratOl'a o kręgu naukowego
warszawskiego M 7986 z dniem 20 lir ca (1 sierpnia)
188b r. otwieram w m. nPetrokowie"

Niniejszem uprasza się każdego, kto
pragllie zostać członkiem Towar-:ystwa
Dobroczynno~ci W Piotrkowie, o łaskawe, wyraźne wpisanie

swego

imienia

i Nazwiska na ]iste ]eżaca bezustannie
na stole, w sali mi;j sco,~ego magistra-

SZKOŁĘ JEDr~OKlASOWĄ

dla chłopców i dziewcząt, z kursem nauk tu.
Zapisujący się, raczy jednocześnie
trzechletnim, zaczynającym się od poznawania liter.
oznaczyć
wysokosć roczne,j składki,
Obecnie zaś w domu d-ra. Koczorowskiego ~-tl I'iętro,
'J
przyjmuję dzieci, dla przygotowywania ich do szkoły
wnosić się deklaruje (Tu objapoczątkowej - o czeru mam zaszc7yt niniejszem po- jaką
wiadomić osoby interesowane.
śniamy: ezłonkowie rzeczyVJi,~ci płacą
(2-2)
r mb
rs. 6, o.firr,rodawcy zaś przynajmniej rs.

<I. a e

a.

Od S-go lipca r. b. zamie~zkuję \lny ulicy lI'hsKiewskiej, w domu W-go TarnoV'iskil'll:O (dawniej
Domali~kicgo) pod Nl 229, obok I::iądll Okręgo\\'eno.

A. Wassercweig.

(3-2)

W dobrach Lutomiersk
na folwauku Czołczyn, do sprzedania

10 wyborowych,

młodych

krzyżowanych holendrom.

krów
(2-2)

Co się tyczy członków honorowYvll, patrz rJ\~ ,,'l'ygo(1nia" 28).

1 roczllic.

Rzeczoną listę należy skompletować
jak najspieszniej; od tego bowiem zależy termin pien, ne;;o ogólnego zeun:mia i ostateczne zorganizowanie sie
TowarzystwH, do czego niezbędną jest
wiadomość tftk o ilości przyszłych człon,

~ow,
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Wiadomości Eieżące .

.~

~ ~ w tutejszym mieście, w domu W. Tamilina, ~~
L OD Y
~IU
~ zwykłym ~ajodleglejsze .cz~ści miast~ ~I~r\

~~
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ł
,

poleca
w najlepszych gatunkach,
codziennie świeże i nietopniejące,
które wydHje w
w
papierze, bez uZyCla nnczyJl
pOl'cyja kop. lfj. Zawi,ldamia również,
że odtąd wydaje nA ll'Ę białą m\
szklall]d, po kop. S; na porcyje zaś,
jak dotychczas, po kop. 10.
(3-3)
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OGRÓD owocowo-kwiatowy
z oranżeryją,

niem,

ObÓ1'lUl,

ins))ektami, mieszkaaHananti i wel'elldą, przy

Alei spacerowej w~\'ód miasta, każdej chwili do wyna przystępnych w3l'llnkach. \Ą;'iado
mość w domu W -go Popowskiego, ul. Ode~ka w nPe·
trokowien.
(0-21)
dzierżawienia

Pr~ypomina'l1~y O terminie sl"la
dania pr'enumeraty! ~ledakcyja,
przez kwartał biezący, otwarta
codziennie od god~iny
po

południu.
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o Twnieczności wytworzeni(.f,

prze'lnystu

"Przemysłowcu

w'iej.dł'iego,

czytamy w

W iejskim" (vel " Inżynieryi

Budownictwie") następują.cy U8tęp inż.
Łubieńskie?:o, zasługujący ze wszech miar na

1

uwagę:

"Rnzwój

Pl,zemysłu

krajowego jest ko- R,/zwoj,)\vi temu dotą.d stoją
na przeszkodzie l'ózne przyllzyny, z któl'ych
ważniejszHtni są: brak znajoll1ości rzeczy,
brak kapItału, brak .:hęci do pracy, niezrozumienie wtusnego intel·esu. Co do tego
ostatniego punktu, smutna praktyka ostatn ,ch lat uyła dla. naszych !!,ospodul'zy tak
twardą szkotą., że dziś nie ma już chyba
optymistów łudzących się, ażeby gospodal'stwa nasze wylącznie na produkcyi ziarna
egzystllwać mogły; jeżeli zaś są jeszcze nieliczni gospodul'ze tuk różOwo na świat patrzący, tO pl·t1wJ"pot!r>bna zniżka ceny w
bieżą.cym roku otl'zezwi ich z tyllh iluzyj.
Na dI'Ul!ą pl'zeszlwuę, to jest nasze tradycyjne 1()ui8two, bl'ak chęlli du pl'JlCy - niestety, nie ma lekal·8twa. Nic mówię tu O
pracy nieraz u,'iążliwej, podejmowanej w
piel'wszej ch wili z zapałem pzez niektórych
oby wateli i POI'zucanej j eSZllze prędzej w
obcc piel'wszego niepowouzenia- lecz o tej
pracy wytrwałej, codziennej, niegorączko
wc:j i namiętnej -mówię tu o pracy systematycznej, która jedynie doprowadzić nas
może do celu. W lauomo jest' powszechnie,
uiecznością.

:;,e zdolni jest.eśmy do uniesień i porywów.
a nie umiemy wytrwać w zarlaniu,-tymczasem zaś czasy heroizmu minęły bezpo.
wrotnie, a dziś ten tylko zwycifJia, kto spokojme z dnia na dueń wykonywa syste1natyczną i
umieifJtną pracfJ. Lecz mylę się mówiąc, że
na tę naszą narodową wadę nie ma lekarstwa-przeciwnie jest jedno, gorzkie, ale
zbawienne - powiedzieć można jesttQ nie
lekarstwo, lecz operacyja chirurgiczna, a tą
jest bieda i wydziedziczenie. Jest to gość
dawniej wyjątkowo tylko znany; obecnie
zagnieżdża si~ coraz więcej w~l'ód naszego
obywatelstwa bankructwo, nędza, spz:zedaż
ostatka ojcowizny-są to fakta nieomal codzienne. Miejmy nadzieję, że po odłączeniu
tych chorycli członków naszego organizm.u.
społecznego, smutna ta amputacyja będZle
zbawiennym przykładem dla reszty.
Poniżej chcę kaka słów powiedzieć o
dwóch innych przyczynach słabego jak dotąd l'ozwoj u naszego przemysłu rolQ.ego, a
mianowicie: o braku znajomości rzeczy l o
braku kapitatów.
Nawoływania do pracy przemysłowej stoją obecnie na porzą.dku dziennym, i nie ma
je~nej gazety codziennej lub tygodniowej,
ktoraby OU czus~ d? cza.su pod adresem
naszych obywateh me umIeszczała al·tykułów na znaną zwrotkę: pracy przemysłowej.
Pomimo najlepszych tendencyi, o których
powątpiewać nie chcę-pomimo zalet wymowy, jaklemi się al·tykuły te odznaczają.,
uważam je poprostu Z,l wypl·<l,CllW<111ia stylowe na zadany temat, czyli za mniej lub
więcej udatny zbiól' ogólników, nie doprowadzają.cy do żaunego re:mltatu. Obywatel,
którego artykuły te nie szczędzą., dowiedzieć
się z nich może, że jest niedołęgą, że pracować nie umie czy nie chce, że należy do
kbsy, która strucitll. prawo egzystencyi, że
skazany jest na zagładę i wiele innych podobnych słodyczy - a gdy po tak surolVej
admonicyi, bijąc się w piel'si, z pokol'ą szuka środka, rudy, wskazówki jak wybl'Dąć z
tej toni- daremnie rady tej szukać będzie
w pismach peryjodycznych. Pytamy, czy
takie bezwzględne chłostanie ma być objawem miłości haju? .. Wszak głównelU zadaniem prasy pel'yjodycznej powinno być nie
tylko wytykać błędy społeczne, ule nauczać
jak postępować należy-nauczać nie banalną
fl'azcologiją, lecz faktami, cyframi, przykradem.
Praca przemysłowa nie jest u nas rzeczą.
łatwą.. Kraj naaz jak dotą.d, znajdują.c się
w warGnkach sprzyjają.cYllh rozwojolvi gospodarstwa ziul'noweWJ, nie miat sposobności i potrzeby rozwijać ludzi r3pecyjalnych
do nowego zwrotu w kit:runku pn:emysło
wym. Pl'zedewszystkiem brak nam ludzi
obznajmionych z przemysłem. Zarzucić mi
tu można, że wszystkie zakłady techniczne
w Cesarstwie rok rocznie wyh.ształllają poważną. liczbę uzdolnionych illżenierów; że
niema prawie politechniki za gl'anicą-Lie
ge, Gand, Car1srube, Zurich, Berlin, W iedeń, Drezno, Paryż - W której by co rokll
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nie kończyło świetnie nauk kilkunastu na-, Dotykając się IV mOJeJ praktyce inżcnier- I sługują, a to z tego powodu, że we wszystszyoh ziomków. Zarzuoić mi można, że tach, skiej zbliska naszego przemysłu, ileż to kioh wspomnionych wypadkach sprawdzanie
nicy nasi po kilku latach mozolnej pracy i razy widziałem fakta, że mtyn, tartak, f<l- klęski musiało by się odbywać wówczas donauki daremnie szukają zajęoia w kraju na- brykę porcelany, projektował lub prowa clzit piero,
kiedy
już
sprawdzić
takowej
szym i zmuszeni są albo szukać szczęścia za krajowy inżynier, lecz gdy przyszło do roz- skrupulatnie nikt nio jest w możności, z pogranicą albo brać się do zajęcia nieodpo- poczęcia robót-na majstrów, insŁt'uktorów, wodu upływu czasu; nieznajomością. zaś tel'wiadającego ich specyjalności.
a niel'az i na robotników spl'owadzać trze- minów, w których klęska meldowanq. być
Otóż IV tem to właśnie bieda, że w ba było cUllzozieloców - dlaczego?
Bo winna, nikt ttomaczyć się nie może, gdyż
pracy przemysłowej każdy z nas chciał- IV haju naszym nie było ludzi odpowie- byłaby to niedopuszczaln/l nieznajomość obo,
by być oficerem, a brak nam ... . szerego- dnich.
wiązują.cego pl'Uwa.
WCÓ\v. Mówiąc o braku ludzi otlznajTen brak zd"lnych robotników jeat jeDln.tego podając poniżej, w d lstownern
mionych z przemysłem, nie miałem na dną z przyczyn słabego rozwoju u nas brzmieniu, osnowę po\ł'ołanych wyżej § §,
myśli bl'akll inżenierów, alem myślał o braku drvbnego przemysłu wiejskiego. Młodych zwrac!tmy uwagę stowurzyszollyoh ziemian,
majstrów, podmajst1'zyoh, zdolnych i wykwa: ludzi po;,yła.jmy ni~ do instytutu inżyn. i że wedtug art. 8 nowego pl'a\Ta z dnia 18
lifikowanych rzemieślmków przemysłowyoh. komunikacyi w Peterabul'gu, nie do techno- kwietnia r. 1884, wszelkie wyhtkowc ulgi
lnżenierów i technologów, umiejących pięk- logicznego instytutu, nie do politechniki o tyle tylko mog,! być ui!zielol1e przez K04
nie rachować, a jeszcze piękniej rysować i wiedeńskiej, {!andllwskiej i t. d., ale po mitet T-wa w jego zwyktym komplecie, o
projektować na papierze, mamy na chwilową ukończeniu 4 klas ocldnwajn.ty ich do mty- ile poprzednio zapauła przychylna i jednopotrzebę dosye - ale nie mamy majstrów nów, garbarni, olejarni, mydhrni, fabryk myślna decyzyj a dyrekcyi głównej w tym
młynarzy, gar~arzy, powroźników, piwowa- świec, di) wzorowych gospodarstw mle- względzie.
rów, gorzelanych; nie mamy ludzi obznaj- cznych, fabryk serów, do postępowych paRzeczone wyżej paragrafy prawa z r.
mionych dokładnie z wyrobem oleju, zapa- siek i sadów, do koszykar5twa, przędzalni, 1869 brzmią jak następuje:
łek, szuwaksu, potażu, papieru, octu, my- ślu~arni, do farbhrni, do powruźników, sto§ 47. Określone w powyższym 46 art ydła nie
.mamy
wyrobionyoh spccyjalj.. larzy, kamienial'zy etc. Tam niech rozpo- kule terminy opłat, mogą być st.owarzyszostów w zakresie mleczarstwa, sadownictwa, czną praktykę jlko :pl'ości tel'minatc)rzy, nemu przedtużone z decyzyi 'Władz towapszozelnictwa, rybołJwstwa, eksplotucyi la- niecb sami dl)tkn~ się pracy i nie żałują. rzystwa tytułem ulgi, w razie nr:dzwyczajsów, koszykarstwa, ceramiki i t. d.
obywatebkich rąk - a wykształcimy ich na ?łyoh klęsk, których odwrócenie nie zależaCzemże tak wysoko stanął prz.e my.. ł fran- zdolnych rzemieslników,
mających zupe- to od właściciel!l, ijeżeli klęski te zmniejszyouzki i angielski? Rzecz prosta, po części wninny uczciwy kawałek chleba i przyno- ty o połowę czysty doohód roczny, lub też
dzięki dokładności maszyn używanyoh i dzię- szących krajowi t·stotny pożytek.
W ten pozbawiły właściciela kapitału obl"Otowego
ki praktycznemu wykształceniu inżenierów sposób zyskamy pierwszy tak ważny punkt albo znaoznej części buuowli. Za klęilki ta-w znacznej jednak części, dzięki niezrów-, w rozwoju przemysłu. n
kie u ważają się: zupctny nieurodzaj w donanej akuratności w wykonaniu miejscowych
Czytelnicy nie zapomnieli zape1vne na- brach, gradobicie, pożal', wylew wód, porobotników, dzięki ~vykształceniu całej kla- szych własnych opinij, kilkakrotnie wy- mór inwentarza, uragan i t. p.
sy roboczej. U nas brak ludzi na każdym I rażanych 11 tym samym duchu na szpaltach
§ 49. Ulga stosuje się do najbliższycq
kroku. Pamiętajmy o tem, że inżenier nie "Tygodnia". Ponieważ jednak nie byty one rat pMrocznych, przypadajq.cych do oplaty
tylko teoretycznie, ale i praktycznie ob- · może uj<;te w bk dosadni} formę, jak w po doznanej klę~ce. Pl'zud spełnieniem wa2nljmiony, powinien zaprojektować, wybu- I cytowanym ustępie, przeto raz jeszcze po- runków je(hej ulgi, druga ulga nie może
(low~ć i zmon~~,~ać . fabrykę, puścić j~ w I z \!oliliśmy sobie dotkni}ć tego ważnego przed- być przyznaną.
rucn, prowadzlc l pIlnować dokładnoŚCI ro- I mIOtu.
§ 50. Przyznanie ulg zawisło od bezboty; ale nie jest w stanie jako starszy 1'0- I
włoczne.!!o uwiadomienia Dyl'ekoyi Slczebotnik majster, roboty prowadzić.
I - Co do udzielania ulg w 0- gółowej o wyd<ll·zonej klęsce, fi mian!lwicie:
Gdy wreszcie mowa jest o przemyśle, 1'0- plflcie rat Tow. Kred.
dyrekcyja o klęsce nieul·odzaju najpóiniej do dnia 1
ją się nam zaraz po głowie ogromne fabryki, . główna, w ś wieżo rozesłanym do dyrekcyj (13) października roku wydal'zonej klędki;
cboćby na WZÓl· Borsiga lub Kl'uppa-tym- : szczegółowych okólniku, zaleca najślliślejsze o pożlIrze, wylewie wód, uraganie i gradoczasem nietylko u nas, ale i wazędzie znktady l stosowanie się do egzystują.ey~h przepisów biciu. niepdźllioj jak za dni Hi od ohwili zatakie należeć bQdą do wyjątków, a uam speoy- za wartych w §§ 47, 49 i 51) prawa z r. szlego wypadku.; - o upadku in wcntarz~ na.j:llniej potrzeba, w całej ścisłości tej nazwy, 11869 a głównie zwracanie uwagi: czy stąpiCJnYIll w piel'w8zej pułowic rllku, najdrobnych zakladów przemysłowych wiejskich ; właściciel żq.dający ulgi dllOió3ł o klęsce w póznie) do 1 (13) lipoa tegoż 1·okłt;-O upadku
zastosowanych do miejscowych sit i potrzeb. odpowiednim terminie i czy żądana ulg:l zaś nastąpionym w drugiej jJ'}łowie roku,
łV tym zakresie byłoby nonsensem żą- I odnosi się do rat płatnych po doznl1uej nie pózniej Jak do 1 (13) styczni!/' 1'oku nastę
dać, ażeby człowiek, który stracił lat 8 w klęsce, czy też obejmuje raty jakie \Vcz~- pnego, Prośby o przyznawani9 ulg, po tych
gimnazyjum, lat 5 w uniwersytecie, razem śniej powinny były być opłacone. ZaBłu- terminach podawane, bez skutku 'pozosta:1ą.
lat 13 teoretycznych nauk, naraz uczynił I nianie się, pod tym względem przez stowa:N;
... l '"li
"
rozbrat z nauką zakasał rękawy i w mly- rzyszonecoo nieznajomością przepisów albo
aC... e nt r powu:d,-,: Plockie.
~ l b 4 k' . . h
l"
. . d <>.
kI
. d .'
. go, radca stanu Sotncew mIanowany zoDle o i) u
am16muc, w O elarm wy- OSWIa czame że o
ęsce mero zaJu tenze
tł' t k '
k·
W· G' b
tlaczającej 60 do 100 pudów rzepaku dzien- przekonał się d'lpiero po uskutecznionym s a plO r ows -lm
lce- u crnatorelll.
nie, pracował jako majster. Pl'zedewszyst- omłocie zboża, lub że miał pierwiastkowo
- Od pioruna, który urlerzył pod~iem więc, jeie.li chcemy mieć przemys~ kra- I na~lzieje z~spokoić należność ~0'Yal'Z!,stwa czas wt.oI:k~\"ej, krótkotrwałej. burzy w naJO"'y, wykaztałcmy zdolnych pracowOIków. z mnych zl'odeł- na uwzględmeme me za- szem mle8C1e, zostało kontuzJjonowanych i

I

I dzieje,

nie wiedział co sam robi; od onej
wyprawy do źródełka stal się
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - automatem i sam też się za niego uważał.
-LU~yMA
Czasami zapalała się IV nim namiętna żądza,
JQ\
by pogrążyć się we wspomnieniach tych
(NA TLE STAREGO PODANIA)
przejmujących chwil obok niej, o tem,
co tam się mu zjawiło, co tam poznał, co
przez Karolinę Świetlę.
uczuł, co mogło było stać l:!ię błogosławio
przeł. z czeskiego
ną rzeczywistościq.,-ale nie, niepodobna, nie
Z e n o n P r z e s m y c ki.
mogło to być, wszystko musiało
zostać
tylko snem pięknym, bo królowej tron
(Dalszy ciąg patrz-Ni 28).
przynależy, bogini raj -bo czasem tylko w
IV
modlitwie do nich ulecieć można.
Milej i ponętniej, niż kiedyindziej dz\VoI w du~nej męce tej, w dzi wacznem tern
nito i dźwięczato teraz ze szczytu Górki w a niezłomnem, jak mu się zdawało, wyrzedół ku chałupce w gęstwinie u potoczka. czeniu się, bladła twarz Adama, głowa
Ale już nie potrzebowała ciotka sprzeciwiać ; chyliła się na piersi; postawa jego z
się synowcowi, aui go ostrzegać. Już nie bżdym dniem tracifa swą elastyczność, a
nie pokoi! jej swą r,ądzą wyśledzenia powo- I nawet siłę. A jeunak nigdy już nie . zwródu tych tajemniezyoh pieśni, nie przecząc I cił kroków swych ku Hudcowej Górze, gdy
ani jednem słowem, gdy przypisywała je I ciotka znużona wiekiem i senn()śuią upadla
duchom.
I na łoże.
Całe wieczory patrzał, jak niegdyś, w jej I
W yezed! czasem ze swej ciasnej izdebki
twarz pomarazcżoną, oswieconą dogorywa- ale nigdy nie odohodził dalej, jak do potojącym na kominie ogniem; lecz co mu roz- ! czku-tam, gdzie 8pró.:lhniała wierzba, przep~wia~ały jej wym?wne, ,"!ie~ne us.ta, n!e I ,~róciws2y"Bię, tworzyła mo~t ~ad 'Y~dą. Tam
WIedZIał. W szystk1e gadkI l opow1adama sladal na omszonym kamIemu, l Jak skastaty mu się obojętne.
mieniała statua, patrząc na błyskotliwe fale
Wogóle, nie wiedział, co się koło niego . w których smutnie przeglądały sią gwiazZ almanachu nSlavia" wydanego w Pradze na
korzyść Słowian Zagrzebskich.

I wieczornej

1.,

I

dy, "-e współczuciem dzielą.ce żal jego, tra.wi ł tak ni~tylko cuJe godziny, lecz cate
noce bez snu i odpoczynku,
- ~onieważ . wachaaz się iść, aby poch~yc~ć labędzla, którego pieśniom nie
dZ\6ń Jeden, lecz życie całe, aż do śmiel'ci
chciałbyś się przyal"uchiwać, więc on falU
przychodzi ..... aby pochwycić ciebie ..... Adam
zbudził się • ze
sweO'o
marzenia,
..
.
c
m lllem aJą c, że go mam Jego chora wyobraźnia. Ale nie, to był jej gtoe, ton tam który
szeptał te anielskie słowa; to jej odbicie
kołysało się na zwitw.:iaulanej po lViel'zcbni
strumyka, oilrebrzonej promieniami księżyca;
to jej postać w białoj szacie zajaśniała mlę
dzy wierzbami, ocieniającemi brzeg wody.
Zachwiał 8ię, skoczył, zrzucił z siebie
wszystko, co .mu ciężyło, zwątpionie, zadumę i pychę,. l już leżał. u. nóg jej na. bły
szozącym plasku,
nUllleslunym wodą, całując kraj jej odzie.ty; już ją przyciąO'n!}t
ku sobie na darń zwieszającą się nad "'wodą, już cisnął ją do piersi, a ona mu się
nie wzdragała ani opierała, ani dowodziŁa.
tą. razą, co to za łaaka, że z wy~okośei ZOlża się doń ......
Ta wierzba spróchni:lła jeet mi tr()nem złotym, bo na niej obok ciebie spo-

~
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poparzonych dwóch mularzy, pracujących
podówczas n', podwórzu, w nowym domu
p. Karliól!kiego na Odeskiej ulicy. Jednym
z nich był syn znanego zaszczytnie tutaj w
świecie rzemieślniczym z zacności trzeźwo,
!lci i znajomości swego fachu majstra Sokoła. KOlltuzyjonowanym nie grozi żadna
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dnia komunikacyja drogi dąbrowskiej z dro- służbę sklepow'ł. ObroŁ dzienny wynosi
gą wiedeńską, tak, iż na stacyjach pierw- przecięcjowo 500 rs., w którym 'la wpływ.
szej: Radom, Kielce, Bzin, Jędrzejów, Mie- gotówką.
chów, ·Wolbrom. Iwangród i Ostrowiec,
- Wypadki 'ID gubernł.ł.
sprzedawane będą tak pasażerskie bilety,
Od d. 27 maja. do d. 8 czerwca było pojako i ekspedyjowane towary do stacyj dróg
wiedeńskiej i bydgowskiej: Warszawa, Skier- żarów: skutkiem złego urządzenia kominów
niebezpieczeństwo.
niewice, Piotrków, Rudomsk, Częstochowa, 4, przez nieoBtrożność 3, z przyczyn niewiaW ypadków nagłej śmierci
#a:!t
h
wf lki
W Łowicz, Kutno, \Vłocławek, Aleksandrów- domych 5. -• ł~ 'rac
'lila
e
e QC~y.
,.
l ó '.
. d
dł'
'l
.
'ć I Z tąr r wDlez na przytoczone stacyj e ro- było 6, znaleziono martwych ciał 2, dzie.
n b leg ą sro ę rozesz ~ . Się zmys ona . WI~S O'i d browskie·.
ciobójstwo było 1, BamobójBtw 3.
o cholerze, wybuchłej Jakoby w Zawlerclll; ' "
ą.
J
wieść ta rOEnąc od rana, pod wieczór za,
Z Łod~i. .Dniałk 5 b. m.l'lżołnierz _ ,..&gency.J'a.Reda'-c'
I 1. •
••
Bd
'.
b'
ć
. k
h k
~
k'
. . YJa "u:oynleryl l U 0czyna ł ~ JUz na lera coraz WH~ 8Z~~
szta~on~ystuHcego ~u.taJ. pu u, strze I . Z re: wnictwa," rozwijając w dalszym ciągu 7.ałożona
tów, Jak to zwykle bywa w takloh razach. welweru do meJaklego ZakrzewskIego I ' przed kilku laty biuro zamówień i biuro informacyj'l'ymczasem, chociaż pierwszym alarmistą przestrzelił mu piersi nil wylot. Przyczynq.! n:, otworzyła . w Warszawie n~ , ~licy Erywańskiej
okazał się miejscowy w Zawierciu lekarz- krwawego zajścia była podobno rywaliza- JI&. 9, ,a!leTlC!JJ~ okaz?w ;zemoeslmczo - przemysloUJYcA.
'.
~....
. '.
.
Plzedmlot.y w agencyl umIeszczane, opatrzouę będą
łatwo SIę mozna było domyślell, ze zamIast 0yJ3 w mlłośCI.-Nledaw:1o także popełll1o- firm~ i nazwiskiem właściciela lub odpowiedniecholery, musiał być świadkiem zwykłej bie- ną tu została śmiała kradzież u Tanenbauma. go zakładu, ażeby życzący sobie nabyć pojłldya,
gunki, o ile, że jest to pora, w które] klasa jubilera, któremu złodzieje zabrali koszto- cze, przed.mioty w większej ilości, f!logli je z pie~w
uboższa ma. zwycza; raczyć się przez cały wnoś ci na 3000 rs.-Ponieważ w okolicach sZ~J rękI otrzym~wać. Od przedmlOt~w, ,za .posre•
•
J •
' "
'
•
•
•
dU1ctwem agencyl sprzedanych, pO!J1erac sle bęDlemal dZIeń sUl'o",eml.ogórkaml lub medoJ- o.dleg~cgo od nas o mil 4 Lusku, pOJawIć dzie .pe~uy umiarkowany procent. Dla większego urzałym owocem. Jakoz wyl5tnny, na rzeko- SH~ miał na bydle karbunkuł, przeto przed- łat":lel1la zbytu, agenr.yja wysyłać będzie agentów
mo zagrożone epidemiją miejsce, tutejszy sięwEięto odpowiednie środki weterynaryjno- s~?lch na ,pro\Vincy~ę, zakładając w ~iarę. rozwoj~
inspektor wydziału lekarskieO'o dor Mianow- polioyjne w celu nie donuszczenia 0'0 do flllJe w glow?ych miastach. Krolestwa l eałe~ ROS8y'1.
•
•
•• ' o , _
l
. '
:.t'
.,
Nadto ag~ncYJa, przez perYJotlyczne ogłoszem:!. w p IskI-zastał n~cm~l wszys"klch rekonwa escen- ŁouzI.
smach nietylko krajowych ale rosyjskich i zagratów w ZaWIerClU w dobrym chwata Bogu
d
D .
nicznych, starać się będzie o zapoznanie ogółu 71
- Z
Zawiercia
piszą
. h klient ów, umieszczając opisy przedzdrowiu a niektórzy z nich nawet zanim
."
.
.
, O "Zlen. wyro b
aml' SWOJ~
·
h
\
..
l'
l'
'
.
.
t
'
.
ŁódzkIego
USlłowama
mające
na
celu
IillOtóW
główniejszych
w Inżynieryi i Budownictwie"
na d lec ai, powYJezc ~a I JUl'; za 10 eresalm w d b
b t 'kó
. .
h
.
•
•
okolicę.
o 1'0 1'0 I> nI, W mleJsc.owyc, wspleran,e I - W sprawozdaniu z wystawy do .Gaprzez dyrektorow zarządzających doprowadzl- zety Rzemie~lniczej· pau Jan Wenda stolarz wyl6- Opie.ł~aly wymiar Bprn'w ie- ty u nal! już niejednokrotnie do pożytecznych ' żnia pod wzgl~deIU ~tolarstwa, dwa 'miasta ~rowiu
dliWQ$ci. Od pewnego czasu osoby nie- rezultatów. Fabryka posiada obecnie własną cyjonalne Łódź, i ~~bIi~ które s~anęły w szra~ki zezadowolone z powolneO'o bieO'u sprawiedli. straż o<1niową podzieloną na 4 oddziały po i:l0 sO,b~h co b~naJmUleJ Ule scłą~bl~ stolarzom, mnych
,.
...0
o,
."
.
'.
.
•
mleJseowoścl. Nadto w paWIlOWIe 111belsklIU wy~OSCl W ŁodZI, umkaJą f?rum. sądow poko- ludZI. K~~dy Bt~azak ~o.~taJe o~ fab~ykl bez- m~enia dwie firmy stolarskie wydatniejs'te: p. M. Da-JU przez sztuczne uzysklwame forum po- ptatne nlleszkame. '\V sWlęta dy~uruJe zawoze wlda i p. S. Talaczyń8kiego, I
bliskich sądów gminnych. W tym celu, ' w fabryce 20 ze straży, którzy otrzymują
PI·of. Adole Pawhiski, któremu za
albo syu:ulacyjnie odstępują zobowiązania w stosunku swej płacy dziennej za 1 )/~ wdzięe.l:a my opl'acowa.nie i w,Jdawnictwo wielu nieosób trzecich osobom zamieszkałym w ju- dnia czyli 50 - 75 kop. Pi'zez ciąO'tc ćwi- oszacowanych materYJll!ów hlstoryc7.nych, ro.zpoclóą ł
. d k . dó
.
h lb
b •
'.. l'
f
. d"' , to d u Bergera IV WarszawIe druk obszernego zbIoru tak
rl~ y C~l są "!. g~m~nyc ,~ O W. OSf> a~h czema.l a al my ałszywe, straz
osz ~ O zwanych laudów, c.zyli instrukcyj, dawanycb przep>.
mleazknnców teJze JurlsdykcyI zyskuH fikcYJ- tego, ze po sygnale alal'mowym st.2.Je na I województwa i ziemie postom udającym się ua sejny~h solidarnych poręczycieli, którzy stają w miejsou w komplecie naj dalej w 5 lub 10 , mr. Całość tego niezr6wnanej ,vartości zbioru, obejsądzie gminnym, dług przyznają i tym sp 0- minut, stosownie do tego, czy sygnał alar- i mJe cztery tomy.
sobem umożliwiają wierzycielom l'zeczywi- mllwy zaatat ją. pl'Zy robocie, czy też w ! - Re~~l'ma_ Dzienniki .petersbnrskie podają
stym czy mniemanym, wyjednanie wyroku domu.-Dnia 4 b. m. odbyta się tutaj uro- pogło~kę, IZ ~arządy pocztow~ I telegl:aficzne w Kró.
, "
k
"
ki
.
W Ilestwle Polsklem 1l1egll:l nowej roformw. Zamiast dooc~uego, naJczęsCleJ tymczasową egze 'u- czystos~ .otwa~el~ S' ep~ . 8~o~ywcze~0.
tychczasowych czterech - z'łrządów pocztowych mają,
cYH opatrzonego.
obecnoBcl mnostwa ludnoscl fabryczne], pro- , powstać dwa okręgi pocztowo-telegraficzne: warSzaw,., t t G b
bOQzez Kl'omołowa ks. Leśniewski dokonał ! ski i lubelski.
..lU OB .n nłe!l.o nu!"e!'""
.u er- ceremonii Poświllcenia i następnie w Bło-I
D1Jalnych Wta~omosCl" dowJaduJe!llY SIę,. ze wach gorących pod~ióst wartość pożyte,
na mocy NUJwy?-szego pole.cema, gmIn~ eznej tej instytul'yi. Spótka liczy 150 człon
sądowej.
K:omał?\~ z ~owlatu olkuskIego gil b er.llI l ków założycieli. Dla dogodności robotników
Kleleck~~J, . plZyłączo?ą został.~ do POWIa- postanowiono, że członek spożywca płaci
tu będz1Usklego naszcJ gubernll.
tylko wpisowego rubli 2, co mu zarazem
Dnia 1 marca 1884 r. PQliO!Mjl!ter m.
- Holu.,zki-To'llłaszów. Po zu- zapewnia udzia.t w 65 procentach z czystego I Piotrkowa zawiadomi t sędziego śledcl:ego
pełnem ukończeniu mostu na Pilicy, w przy- dochodu. Zaraz w pierwęzym dniu zapisało że p. FI'anciszek Tomczyński zostat ranioszłym tyg-odniu otwurtąjuż zoatanie komunika.- się 700 takich członków, co na 2,600 robo- ny W pojedynku z p. J ulijanem Kokczyń
cyja bezpośrednia przez Koluszki-Toma- Łników stanowi ładny procent. Każdy czło- skiem. Jakoż pierwszy z nich zapytany na
BZÓW na całl'~ .li~ii d:ogi żel~z~ej i wangro- nek pQsiada w .sklepie s~ółki 2 tygodniowy pierwias~ko~em ~le,J~twi~ o rrzy~zy~ę niedzko-dąbrow8~leJ. RownoczesUl~ zapro~a- \~re.dyt. Od dUla o~w30r~la Bkl~pu sprzed~~ P?rOZUmleUla, ObJUSUlt, ze K., zywl~u k,u
wadzoną będn6 przez KoluszkI bezposre- IdZIe tak gwałtowme, żc musiano pod WOIC memu odda wna urazę, przy spotkanIU SIę
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czywam; ten brzeg piaszezysty jest mi rajem, bo na nim powiedziałeś mi, że mnie
kochusz- szeptała z pokorą, tuląc mu się
namiętnie do piersi, i sl'yszała z ust jego
równie:i: w szepcie bojaźliwym a namiętnym,
że chciałby mieć sto żyć zamiast jedne~o,
aby mógł wszystkie oddać za tę jedną
błogostllowioną chwilę, guy usta jej po raz
pierwszy dotknąły ust jego.
- Widzisz, ' że jesteś moim?-pytała go
raz po raz, do nieskońozoności, nie mogąc
eię naBycić tem, co jej rozmarzonym odpowiadał głosem.

- Jestem, jestem. Każda kropelka krwi
mojej, każde drgnienie serca. mego, każda
myśl, duszy mojcj jest twoją., twoją na wieki. Smierć słodszą mi się wydaje, niż myśl
że miałbym jedną chwilkę żyć bez cie-

bie.
-

Pójdź więc i dowiedź mi tego mópieszczotliwie. Pójdź ze mną więźniu
mój, królu i panie mój jedyny, najwyższy.
Powiodę cię ztąd do tych ziem obcych,
gdzie srebrnopióre łabędzie śpiewają. nad
br.zegami modrych jezior, w gęstwinach róż
płomiennych, wonnych mirtów i pysznych
wawrzynów gdzie Btała kolebka ojca mego,
gdzie jest właściwa prawdziwa ma. oj czyJ:na, gdzie nas nie będą ścigać oczy złowiła

śliwe

i szyderskie. Pójdź, ach, pójdźl noc tak
krótka w tej porze, wnet skowronek zadzwoni śród zboża .... a nim rozednieje, chcę,
a.byśmy już byli ztąd daleko, daleko. Pójdź
tam-u tego drzewa przywiązałam swego
konia; muskuły jego są jakhy ze stali, unicsie z łatwością nas oboje. Zanim przehoczym z tobą. próg nieba miłości, pragnę, aby nam niebo pobłogostawito ..... ;\iusimy po to wstąpić do mego zamku; trzeba zatem się spieszyć.
I ująwszy Adama z~ rękę, zawiodła go
pędem, wciąż się z nim pieszcząc, od potoku do starej gruszki, między polami, gdzie
na złotej uzdzie stał uwią~any koń bielszy
od śniegu, w czerwonem aksamitnem siodle.
Adam w mgnieniu oka. , wskoczył nań,
poohwyciwszy 08zalaty szczęściem w obję
cia swoją kochankę, a ona. ująwszy uzdę,
sama kierowała biegiem konia po miedzy, porosłej tr'lwą, z której pod złotą jego podkową jak dyjamenty trYBkały krople rosy.
Nie pytał Adam o kierunek, w któl'ym
go uwoziła, ani o nazwę zamku, do które~o lnieli wstąpić przed udaniem się do jej
ojczyzny, Ilni jak daleko ta ojczyzna. W
namilltnym jakimś zawrocie głowy, zapominał o wBzystkieDl: o starej ciotc~ i 0puszczo-

staroś~i, o jej pl'zet'ażeniu i obuwie;
zapominał, że narzeczona pm'ywa go nieszczęsnej, umiemjącej ojczyźnie, zapominał
co WŚ1'ód Btrumieni łez palących przydięgał
jej świętemu cieniowi, glly siedząc przy ognisku stuchał powieślli swej "piekunki o
stl'asznych iej losach zapominał, że niegodnem jest męża, dać na się włożyć więzy,
choćby utkane z kwiatów najczulszej mił03ci.
Czuł tylko, jak jedwa.bne kę<lzilll'y Meluzyny całują jego licot, jak ramię jej otacza jego szyję, jak oczy jej Pl,zenikują w
naj tajniejsze gtl;lbioy jego dl·i.ącej miło
śllią duszy.
Ol prawdę jej znów tel'az mówit, że sto
razy oddałby życie za tę btc)!()~tawi,mą
świadomość, iź leci z ni'}, ku niewysta wionym, nieskończonym !·o2.k"szo!D, PI'Z':l Z Btodko milczącą. okolillę n 'l Iwuiu, pod Iboy do
jednego z Pl'omieni k~iężyca, któl'y lvisiał

nej jej

nad niemi na sklepieniu niebi()8, jak ogl'omna przezrocza perła.
I zdawało się, że w perłowym blasku
tej nocy letniej zostawiają za SOUl} s\vit
różany, świt ich serc, przepetnionych szczę
ściem.

(dok. nast.).

T Y D
w uniu 21 stycznia t. r. na ulicy obok hotelu litewskiego wieczorem, zaczepił go,
znieważają.c słownie w dosyć grubijański
sposób. W następstwie tego p. T. w dziaJe reklam w "Tygodniu" umieścił krótką.
o nicprzyzwoitej zaczepce pana K. wzmiankę. W kilka dni po wydrukowaniu takowej,
został wyzwany na pojedynek przez Maurycego Kokczyńskiego, działającego IV imieniu swego brata Julijana. Pan Tomczyński
przyjąwszy wyzwanie, wybrał sobie sekundantem pana R. K.
Zeznanie Kokczyńskiego Julijana, ze strony którego stawał jako sekundant pan H. K.,
okazało się zupełnie zgodnem z zeznaniem

p. T.
Pojedynek odbył się na pistolety d. 22
lutego, w obecności obu sekundantów i D-ra
W., którzy nie byli w możności pogodzić
stron zwaśnionych. Strzelano na dany znak
jednocześnie, z odległości 15 krokó\v.
Na podstawie powyższych faktów, obaj
panowie T. i K. pociągnięci zostali do odpowiedzialności sądowej z mocy § 1505 K.
K. Gl. i POpI'. i sprawa przyszła pod rozpoznanie tutejszego sądu okręgowego w ubiegły piątek. Na świadków powołani zostali: Dr. 'V., oraz obaj sekundanci.
Na śledztwie sądowem okoliczności sprawy nie uległy żarlnej modyfikacyi. Oskariał
pfldprokurator Wicsicłowskij; obronę wnosił adwokat Młodowski. Sąd po wysłucha
niu obu i krótkiej naradzie, wydal wyrok
skazujący podsądnych na zasadzie powyż
szego artykułu: p. Kokczyńskiego na 6 t y.godni zamknięcia w twierdzy, a p. Tom<lzyńskiego na 7-dniowy areszt domowy.
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Ozęstochowy.
duia 15 li"pca. 1885
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Wianki. - Regaty.-Awanturka.- Oryginalne
tJpomnisnie.
Odłogiem zaległo i chwastem zarosło pole korespondencyi z naszego miasta. do "Tygodnia." Trudno, prima haritas ab ego:
kłopoty, zmartwienia i wiele innych w tym
rodzaju przyjemnostek, wytrąciło mi na chwilę stalówkę z ręki.
Ploteczki, i jeszcze raz
ploteczki, choć nic siane, wzrastają tu na
potęgę.
Lipiflc-czas żniw; ziarno dojrzało
więc go zebrałem całe gumno; a że omłot
niezły i bardzo sypie, mam przeto nadzieję,
ża będzie w Piotrkowie dobrze przyjęty.
Moi "citoyens" róbcie rachun0k: sumienia;
starajcie się przez pewien ciąg czasu zachowywać <lię grzecznie i przyzwoicie, abyście
sobie zasłużyli na moje względy. Nie choę
być Zoilem; przeciwnie, okryję was plaszczem t.olerancyi, pod warunkiem- że już
nadal zaprzestaniecie płatać głupstwa. Jednak to, co się już stało, światło dzienne
ujrzeć musi, Nim się niemi zajmę, muszę
wpierw pomówić o poważniejszych rzeczach.
Drugi rok uroczyście w dniu 28 czerwca
obchodziliśmy "wianki." Starą tę pamią.tkę
wskrzesili nasi marynarze: sześć osób miało
zabawić dziesięć tysięcy spektatorów-to nie
lada zadanie! Jakoż o godzinie 8-ej wieczorem, muzyka wojskowa dala sygnał i rozpoczęło się widowisko. U proszone damy
zajęły w namiotach przeznaczone miejsca,
a przystań i brzegi rzeki w masę flag przybrane zostały. Bufety ad hoc ul'ządzone
uprzyjemniały i weseliły rozentuzijazmowane umysły. Sprzedaż bukietów i wianków
przez piękne częstochowianki wiele się przyczyniła do powiększenia kasy. Przy wejś~iu
pani Wilhelmowa Landau zbierała entre.
Ceny nie były oznaczone, każdy płacił co
mógt. Rzucali na tacę ruble, ale też i grosze. Bywały wypadki, że za cztery grosze
pięć osób wchodziło! Cóż robić, ogólna stagnacyja i na wianki oddziałała ...
W pięknych, negliżowych, według formy
warszawskiego towarzystwa. wioślarskiego,
kostijumach, wioślarze nasi wypłynęli ..v
czterech łodziach (bo tyle ich mają) dla:
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chwytania wianków, bukietów i róż, obficie łem, kiedy jednak nadeszła kolej na. krzerzucanych przez syreny natlzea'o grodu. - slo zajęte przez panią. S, (0ilObę w ~owa
M!ljąc pole popisu, ~łożyli też ""niemałe do- żnym sta!lie) zmudzony byłom w naJgrzewody wprawy wiosłowania, zC'l'abności, wy- czniejszy sposób postawić swoje "veto",
robionej sity i werwy, · jaka rz~dko się wśród stanowczo przeilzkadzając temu .kuI·yO'odnesennych naszych organizmów objawia. W re- mu nadużyciu. Tu spadła na maie Oburza
szcie nastąpiły regaty. .P. Gogolewski w słów, wypolviodzianych nb. kiepaką poltym roku pokonał pan Kronegolda na Bzczyzną. Zdaje się, że nawet w Pl'usach.
jednowiostowej ł~dce przepłyną.wszy 18.00 któl'ych ów pan jest godnym repl'ezentanmetrów! W druglDl wyścigu łódz czterowlO- tern, potrafią uszanovrllĆ PI'zyzwoitość, bez
stowa z wioslarzami pp. Wodzińskim i Fuch- PI·zypominania. kodeksu jej między dobrze
sem a sternikiem Markusfcldem zwycię- wychowanymi ludźnli.
żyła łódz dwuwiosławą, prowadzoną przez "Pomijam mo.ią krzywdę, za któr~ sam
pp. St. Szpigla stel'Owaną przez Gogolew- w nt~leżyty sposób się upomnę, lecz chcę
skiego, przebywającą tęż samą. pL·zestrzeń. , tu przedstawić smutne i opłakane zacho,Puszczenie dwóch balonów w zachwyt wpro- wanie się owego pana wobec kilbtysią.
wadziło naszych "milusińskich." Ognie sztu- cznej publiczności-ów brak elementarnych.
czne, rakiety, młynki i t. d. były podziwia- zasad godności osobistej człowieka - onł
ne przez nich z otwartemi buziami. Brawa , butę przybylca, wypasioneO'o nll. mące kra.dawane p. Panceramowi za jego pyrotechni- krajowej, pp. Ginsberga i Kohna, w końcll
czną. specyjalno8c były podziękowaniem za brak taktu, jak na członka poważnej i sza.bezinteresowną pracę, dla nowo mającego nowanej instytucyi.
się otworzyć ośmioklasowego gimnazyjum.
"Dla tych, ujemnych moralnych stron,
Po małej prze~wie wypłynęła tratwa ear- proponuję Zarządowi resursy, zbadanie
dzo efektownie lldekoro ,vana różnokoloro- przeszłości i teraźnieJszości tcO'o pana oraz
wemi lampionaml. Wiozła na swym grzbie- I stawiam zapytanie, czy nadal t~cy wśrÓd nas
cie muzycznych amatorów pod batutą p. So-I tolerowani być mogą? .. "
chaczew~ki?go-okrom. ni~h, zajaśn~ał Pywy Resu.rsa postąpił~ sob!e dość praktycznie
obraz, oswletlony ogmaml bengalskIemI. W lecz me taktyczOle: me zbadawszy winy,
nocnej ciemności i ciszy, glos śpiewaków robił bojąc ilię straty 1~,0 rublowej składki i
wrażenie. nadspodziewane i do szpiku ko~ci szemrania podobnych panu L . osób, wydała.
elektrYZUjące.
Żywy obraz przedstaw Iał nań wyrok jak na żab: "jak jeszcze raz
elegoryczną postać "Wiedzy" z pochodnią zrobisz coś podobnego, dostaniesz w skórę;
w r~ku. W gór~ rzeki wiozła ona tanRpa· więc strzeż się takich sprawek, zwłaszcza
rent z napisem: »w imieniu uczącej się mlo- w obrębie resursy" .
dzieży Bóg zapłać."
.
Zaobręb ski.
Spiewy kilkakrotnie były powtarzane na
żądanie słuchaczy. Dzielnie wykonane: "Po'w y.
10nez 11 z Hrabiny Moniuszki - "li'lisacy" .
Miincheimera-" Taniec szkieletów" Studzińskiego-" Wisła" mazur Nowakowskiego dnia 30 czerwca 1835 l'• •
hucznemi były przyjmowane oklaskami. PuRocznica założenia straży o9l!iQWlii Qchotniczlii.szczono również d wa tysiące goreiących I
Solenne nrJbożeń.stwo.-Przemówienie do straży i d,
wianków, lecz te wskutek małego wiatru I
mie.zkańc6w. - Roczne spra'''ozdanie. - Stan funprawie wszystkie gasły. N a zakończenie pudusz6w. - Działalność straż.y, - Sl.rażalc Adrjiań.I
ód l
.,
ski, -Balotowanie, - Rezultat. wyb?l·6w. - Mało
szczony został {orow
odzi z ogniamI I
członków honorowycI•• - nUemento" obywatelom
bengahkiemi, przyśwlt'cają.cy poWnl.lla';'ło')j .
1/uasta.- JViflllki.-Brak konkurencyi przy łapa~iu
do domów publiczności. Krytyków "sui gewianIc6w.-ZmyślllY L07'd:-Boleść rllsatek.-Kal1ineris" bJlo także dosyć-już to jaki~ kankularnl upaly.-Sezon og6rkowy.-Imaginacyja.
tOl'on'icz, już to łyk, to znów arystokrata,
W dniu 19 z, m. jako w rocznicę załoto wreszcie wykolejony muzyk zakrapi~ją- żenia straży ogniowej ochotniczej w naszem
cy się "szwarcówką.". Potęż ni w krzyku, a mieście; odbyło siy o godzinie 10 z rana,
słabi w czynach; sami nie zrobili też nigdy w kOŚCIele parafiJalnyn~ eolennl! nabllżeń
nic, z czeO'oby o""ół byt zadowolony, a tlo- I stwo, za pomyślność tejże stl'aży-poczem
broczynno~ć miał~ pożytek.
' JM. X. dziekan GI'lwowski, . PI,zemówiŁ
Wioślarze, na podziękowanie damom, za Ido z?branyc~ stl'aŻl\~Ów ży\ve~1 .stowy z
łaskawy współudział, wypili na ich cześć Ipodzlękowamem, za Ich trudy Jakie ponoparę lampek "bolki" i... wskoczyli w nurty sz~ 'Yzg1ędem swych bliźnich, ra!.ując ich
rzeki dajac dllwód swej męzkości i sztuki mIenIe podczas pOŻlll'U, i zachęcał Ich, aby
plyw~nia. "Na chwilę ,vszystkie postacie nad i nadnl ?ie ustawali w swej szlachetnej
brze",iem stojące wstrzymały oddech - nie pracy; mIeszkańcom zaś zalecał, aby popie~
umi:'no zdać sobie sprawy z tak odważne- l'ali tę instytucyję, jako działającą. w imicgo kroku. Nieustralilzeni wskoczyli w naj- niu ludzkości i dla ieh wspólnego dobra.
większą głębię, pozostając pod wodą z pięć
Po skończonem nabożeństwie, członkowie
minut czasu, zkąd później raźno i zdrowo straży og~iow:j . ochotniczej ud3li. się d()
dobili do brzeO'u.
gmachu pOJeZUICkIego, dla wysłuchama spraDochód brutto wynosił 509 rs. 22 kop.; wozdania, jakie im odczytał p ••JÓzef Growydatki 349 Tli. 92 kop.; pozostało czyste- towski, pl'ezes rady nadzorcze; tejże straży,
0'0 1591's. 30 kop.
oraz dla uskutecznienia wyboró IV na rok:
t:> Bez Iilkandaliku także się nie obeszło. Nie następny. Z przedstawionego
sptawozdania
będąc jednak świadkiem takowego, wyczy- dowiedzieliśmy się, ze straż ·ogniowa ochotatem tylko w resursie miejscowej, w ksią- tnicza składa Eię z członków czynnych 109
żce wniosków następujące zażalenie:
i honorowych 72, że dochód w ci;~gu roku,
"W dniu 28 t. m. i r. spotbł mnie wy- licząc od dnia 19 czerwca 1884 r., do tepadek godny zaznaczenia. Pan L. członek goż dnia 1885 r. wynosił ogótem rs. 741
naszej resursy, bedąc na uroczystości "wian- kop. 66 l/Z ; różne wydatki zaś, na naprawę
ków" przy dość licznie zebranej publillzno- narzędzi ogniowych, jak również kupn~
ści zna.lazł się bez siedzącego miejsca. Po- niektórych utensylijów i wbparcia członkom
słał więc sobie po krzesła do papierni pp. czynnym udzielone, wyniosły 1'8. 499 kop_
Ginsberga i Kohna, (jako ich oficyjalista). 45, zatem pozostaje remanentu w gotowiJak twiel'dził, przyniesiono dla niego dwa źnie 1'8.242 kop. 21 1/ 2 ; że wreszcie w okrekrzesła. Służący jednak widocznie nie mógł I sie czasu
wyżej
wskazanym, było "IV'
odszukać p. L. skoro oddał te krzesła pp. S. mieście, jak i za miastem pożarów 7, pod(członkom resursy). Naraz 7.jawia się blady, czas których, straż ogniowa dała dowody
rozirytowany p. L. i potokiem obelżywych wielkiej energii w natychmiastowem zebranill
słów w teutońskim języku, obrzuca obe· się w miejscach pożal'U i w poświęcaniu eię z
cnych posiadaczy krzeeeł, bez ceremonii narażeniem i życia. Przykładem tego zaparcia
spyehając ich, aby módz zabrać krzesła dla samego siebie jest topornik Jan Adryjański,
swojej familii. Scenie wydzierania sobie który przy gaszeniu powl!tatego w dniu 2
krze8ła z p. S. milcząco lilię przypatrywa- marca r. b, o godzinie 8 wieczorem po-
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żaru, w posesyi Izraela Szlejmana, rąbiąc k6w nie ma, -nim się jednak takowe uka-' czył się llcznemi hewnymi, pracował dla.
krokwie palącego się dachu, tak ręce silnie Żił, doświadczamy kanikularnego gorąca, nich, sierotom po bracie swym dał naj lepopar:lył, że do obecnej chwili, pomimo ku- dochodz:}cą.g:o w cieniu ob 25° - 27°, a na psze wychowanie i odpowiednie ukszLałce
racyi, do władzy w rękach przyjść, a ztąd słońcu do 36° Reaumura, Zaprawd~, że ta- nie. Ozynić dobrze ludziom bez różnicy wyi na chleb powszedni zapracować nie jest kiego lata, dawno już nie pamiętamy; tem- znań, wywiązywać się naj sumienniej z przy
w stanie. Otóż 1'ada nldzotcza, wchodząc więcej, że pomimo przeehodzących deszczów jętego na siebie obowi1łzku było największą
w nieszczęśliwe tegoż POłożellie,
wyje- przy ak'lmpanijamencie grzmotów, blyaka- potl'zeb~ jego prawej duszy. Pocieszać, 0{}nała rou jednorazowe wsparGie od władzy wic i piorunów, tempentura powietrza wea- świecać, zachęcać do pracy i wytrwałości,
w ilości rs. 20, Sf.ma zaś zobowiązała się le się nie oziębia i, tyją.c w Rawie, ima- godzió zwaśnionych, przyodziać biedneO'o,
płacić miesięcznie po rub~i 8, do czasu ginujemy sobie, że jesteśmy pod włoskiem otrzeć łzy nieszczęśliwemu, podać rękę po.zupełnego wyzdrowienia, bolejąc, że nie niebem!
mocy wdowom, sierotom, starcom i ubogiej
kształcącej się młodzieży uważał za swój
moze przyjść mu z większą pomocą, z powodu
.zbyt ograniczonych funduszów.
święty obowiązek. Szkólki wiejskie, bursa
N astępnie przystąpiono do balotowania,
gimnazyjum piotrkowskiego, kościoły, zaSZKOŁY
skutkiem którego oka'zalo aię, ze na nakłady dobroczynne i inne potl'zeby publiczne, zawsze znajdowały u niego chętne i
czelnika straży ogniowej, jednomyślnie wyX.XIbranym gostał dotychczasowy naczelnik tejhojne wsparcie i zapomogi. Kłyszyński uże straży Ferdynand Dulewski, cieszący się
Zwierzchnicy, nauczyciae i uczniowie szkoły bogi od urodzenia, a w następstwie posiadacz znacznej fortuny, przedstawia wcielenie
.ogólną sympatyją strażaków; M
pomocnika
piotrkowskiej w okresie VII-m.
tak słusznie podnoszonej ostatniemi czasy,
naczelnika rÓw uież dotychczasowy jego po
' idei samopomocy. Oby takich zacnych obymocnik Izydor Klimontowicz. Do rady
nadzorczej wybrano: JÓzefa Grotowskiego,
(Dalszy ciąg-patrz N! 28).
wateli mógł j ak naj więcej haj n:l8Z liczyć,
Stefana Osiecimskiego, Piotra LewandowBelza Józef (*), zdolny, sumienny i pra(d, c. n,).
skiego, Julijusza Szrajera, Antoniego We- co wity proft.lsn chemii, fizyki i mineralogii
sołowskiego i Jana Krupskiego. Wszyscy w Marymoncie, urodził się we wsi Masło
ROZMAITOŚCI.
<wybrani członkowie do rady nadzorczej wice, w Kaliskiem 1805 r. Początkowe naujednomyślnie obrali z pośród siebie na pre- ki pobierał u pijarów w Pil)trkowie, a na·
_ •
. .
zydującego, dotychczasowego prezesa, rejen- stępnie w Warsza wie gdzie ukończył stuK8u~zoa .Metteroleh zgllblła nieda•
"
l'
L'·
. wno pod<lzas d!.lzego rautu, wydawanllgo w Jej
ta Józefa Grotowskiego, oceniając jego mo- dYJ~ unl\versytecKle .. "Iczne. a,r~y~uły .s w.?J e , pałacu, jeden z wspania.łych ząbków, Księżna, pra.zolne trudy, jakich nie skąpi dla dobra umieszczał w 1l1zydzle , "Plascle '" BlbhJo- wdomówna i żywa, nie robił& z tego sekretu i całe
llJstytucyi i starania o podniesienie nietyl- te~ e waraza'Yskiej 71 i innych, Był autorem towa~,zY8two rus,z~ło się ,ntttychmiast, ~y, zgl~bę oiko mOl'alnego Jej znaczenia ale i zbyt ogra- dZlet następUjących: 1)
Rozprawa o wo. nalek Prz~trząsnlęto c~,y s:l,lo.n-;/ląbe~ Stę Ule. zn~,
h f d
ó
'
.
l
h ll W Il
18'r
Z lazł. N3zaJutrż otrzymuje kSlęzn& auoUlmowy bileCik
JllC~onyc
un uaz w tejze,
dach ,mmera nye,
ars~awa
",D, r.
a i pudełeczko, w którpm spoer.ywał w wacie owiaięty
Ze kasa straży ogniowej ochotniczej jest do- to dZIeło otrzymał od um wersytetu medal ząb,.,wołowy, Korespondent w niezmiernie gl'zaczny
'€yc ub<>ga, względnie do jej potrzeb i działania, złoty. 2) Il O wyrabianiu cukru z buraków", sposólJ donosił jej, że on to zgubę zualazł i jej odsyprzekonaliśmy się o tem z cyfl' na wstępie .vym- VlT arszawa, 18.37, 3) ~ Zasady technologii .ta, Niebawem wyśledzono dowcipnisia i ksi~żna od. '
d
k"n 2
W
pisała mu w ten sen:l: "Wiele już miałam od pana
h puo h od Zl. to je d na k g l"owme z mc~onyc;
I chemicznej gospo ars ,ej
tomy,
al·SZ. dowodów przyjaźni; ale nie spodZiewałam się nigdy,
zl'ozt.mienia własnego interesu i oziębłości : 1840 i 1851. 4) .,Chemija policyjno-praw- byś ją posunął aż no tego stopnia, by wyja. e własny
obywateli miejscowych dla oelów tej insty- nan, tłumaczona na język rosyjski. Warsz, swój ząb i mnie go przesiać!"
·tucyi; członków bowiem honorowyoh oplll- 1854. 5) 710 wyrabianiu nawozów", Waraz.
- Po)nisehe Stimmen. Pierwsza broszueającyc,~ wpisowe. roczne P? rs.
,na~a49 : 6) "~r,ótki rys ch~mii z dO~$l.niem ra tego zbioru, Za.tytllłowana .Ausrotten", z'lwiera gioehowabsmy zaledWIe 50, wyrazrue plęcdzte- tl'eśclweoO'o Jel zastosowama do r"lmctwa n, sy pracy polskiej przeeiwko znanenl'.l wyd"~pjeni'l
J
Hal'tm:1.lIua, a mianowicie: 1. .D~r Riickgang de'!
sięciu na przeszło sześciotysięczną lUdność,' W aroza wa, 1852 i 7) wraz z prof, R tld wań- Deutschthum: vou K. Y. Jarocllowski, n, ,AII~rotten"
naszego miasta, to jest 8 procent na tysiąc! skim i Pisulewtlkim wydał podręcznik szkol- von D 'I', A S\viętoehowski. III, "v, H:1l'tmann Ulld
Gdyby nie było szczególnych ofiar ze stro- ny, p. t. "Treść nauki przyrouzenian, War, die Nationalitatenfrage" von P. Mariau !l[ol'aws!:i S.
l
. k'
k ' 1 U 50
J. IV, Aus der Worlleusehl'ift "KI'aj" V. Ans deI:'
. k'
ny me tOl'ye l mleez ańcow, szel'O o POJ- o
r.
Wochenschrift .Prawda" von Dr, J, Kal'łowicz . VI
mujących
znaczenie
instytucyi,
kasa
Klyszyński PlOt,. (**), urodził się w r. 181
Ans der Wochenscbrift ,Tygodnik iIlustrowany" von
straży og-niowej, posiłkują.c się jedynie Vfpi- w Kaliskiem; w 18~9 r. świetnie ukończywszy sto ~r. Rz, VII. Aus der Wochenscbrift .Klosy,"
sowem od tak malej ilośl.li członków hono- szk'ltę wojewódzkI} w Piotrkowie, niezwło- Fabryka cukiel·ków w Moskwie.
l'o.wy~h, b~łaby w ciągłym deficycie, tem I cznie wszedł do l!ni\V~r8ytetu warazawskie· Niedawno komisyj a s:tnitat'na zwiedzila w M03kwie
WięceJ, że I w tych składkach SI} znaczne go. Dalsze oddame SIę naukom przerywa pewną fabrykę cukierków, w której zastała taki
'
. lk'
d
'
'
b'
dk'
k'
h .
pożądek, że według dowcipnego wyrażenia się rRig.
zaległości, k tore z wie Im tl'U em śClągac I mu leg wypa ·ow -rajC)\vyc l przerzuca Ztg.", w porównanill z · tą fabryką, stajnię Augiannleży. Dlatego też odzywam się tutaj raz ' na inne 2upełnie po!e. '\V 1832 r, Kłyazyń - sza możn3 nazwać lokalem wzorowym pod wzgl~
je?zcz.e . do Włu8Cici~li dom~w, a?y, jako ,n~j~ Iski, )a~o b, ~oruczUl~ 13 puł~u ~iechoty, dem czystoki. W syl'op:e znaleziono trzy szczury
wIęcej mtel'esowam, pospIeszylI skwaphwwJ zamIenia oręz na lemIesz, oddająC Sl(~ prak- utopione, które już siJt rozkładały. Jeden ze skl:tdów
Z zapisflmi na członków honol'owych i ze- I tyczneJ' nauce rolnictwa pod
kierunkiem mieślJił się w szopie, gdzie dotychcz~s była stajnia,
co nie prz eszkadzało fabrykautowi wcale nie oczychcieli UiSZOZAĆ niewielkq" bo zaledwie 3 znakomitego agronoma Dezyderego Chła- ścić szopy dla pumieszczeuia w niej cukierków, W
ruble rocznie wynoszącą składkę, przez co I powskiego. ,y r. 1845 Ktyszyński obejmu- in,nym zn~w składzie, beczki, przeznaczone na postraży któ- ' je nieoO'raniczony zarząd dóbr ciążyńskich mleszczeme towaru, służyły zara!.<;:m za. skład bruP rzyczynią. sip."do, .oodniesienia
. k
'.
l ' e- h d
h
G
k
k'
Chł J dnej bielizny i eielluików dla pl'acujacych kt vrzy tu
1':.1, ,n b y b
. yć 1:1zyte~zl,lą Ja ~ego. pragme, na ezą~yo
o
~.
uta ?Wil, teg?
m;eli swoją spalnie,
,
mUSI kOn1CCZ~Ie. mle,c oupowled~I~ fun~u- P~)\VSkI dobrowo~U1e zobow~ązuJe SIę zapŁa_ Ludożere~. Urzędowe Gl/b, wied" wy~bo
sze na sl)1'aWlente róznych utensyhow ogmo- CIĆ 50,000 talarow, .w raZIe !rdyby. reko- dzą;ce w Jenisejsku, douoszą, iż w 'I.'ul'ltchausku
wy ch i llapl'awę b~owych,
m~nd~wany I;>rzez DIego zllrz~dca meodpo- pewien ostj~l:;" imieniem ~rol.~p Kalill, ,przypal't,Y
I U nas odbyła Się uroczyatość wianków wtedzlał swojemu przeznaczenIU, Fakt ten ~ło~em, ,zauli J,ed~nastoletDlą s:?str~ sWOJą :\1:lrYJę
dla zwyczaju w wiliję ś-go Jana, ale skro- był najchlubniejszern świadeetwem dla mto- I zJad; Ją wsp~lme .z br:ltem .1i lkltą,
cicha bez O'waru bez muzyki-i bez deO'o aO'l"onoma. Z nab"tem doświadczeniem
- Z~mra,zaule ludZI. Grusel?acb, pl'of~sol'
mn~,
'. o'
.,
o . . ,.,
.
J
, upsalsklego UDlWel's)'tetu, ogłasza obecDl~, że zamrozi
O~llI benga!skl:h! P~szc~at,y SObl~ t,ute]sze op~sc~ w~zy po kllkun~st? latach . za~'zą~ dóbr m\!~czyzuę lub kobietę, która będ~ie się chciała pod. mlCszczankI wIaneczkI, oswletl'llle SW!CCZkll- ClązynskIch, KtyszynskI wydzlerzawlł od dac temu doświadczenill.
mi, lub małClni bmpkami, lecz tylko.,. dla. rządu Bogusiawice, znaczny majątek pod I ' ~o dokon~nelll uśp,ien ill, odejmi?, im zupełnie pozck
siebie! Może kto zapyta dlaczeO'o tylko W olborzem O'dzie do śmierci (t 1871 r.) z Zycla, OllOWlązuJąe Się dO'prowadzl~ znowu do plel'•
,
•
"
'
r:>
• , ' <> . •
•
,
•
,wotnego stall u po uplywle roku lub dwó('h, bcz 11dla sICble? Oto dlatego, lIe me bylo kon- całą, Umlejętnosclą, zamlłowamem l gorlt- szczerbku dla zdrowin, Możecid sprobOwitĆ ...
kure~t6w dO,łapania ~y:h wianków-płynę- ,,"-ośoią pracu~ą..c, d.obra ~e post~wił , ~a sto- Za\m~k Jana S9bieskiego. Rada miejły WięC sobIe spokoJDle, bez celu, I były ple wzorowej I kWitnącej pomyslnoscl. Bę- ska miasta Zółkwi w Galicyi, postanowiła zamek po
widzialne dotąd, dopóki światełka na nich dąc wzorem pracy nieustannej, systematy - / JlIni,e .I~I nabyć na whsnoś~ miasta za żą L~łlą prz,z
'0' oące
gUl'zały późniei zaś nikły w cznei i produkcyJ'nei chętnie przYJ'mował wła~clclela Slll,nę 1.0'1,000 zlr. Dotychcza,s ,w zamka
~lbO "
,
".,
,
~ .
J'. ,
"
. P,rzechowało Się wleltl pamu~tek przeszłoticl . Miasto
Clemnos~l, Jak wszystko dZls z~lIkal ,"W b;a- do ~lebIe na pr~ktykę mło~zlCz pOS ~VlęcaH- Zółkie~v ma zumi:1r grunta do zamku należące rozparku
wlOślarzy do ohwytama wlankow, cą SIę zawodOWI agronomIcznemu I moiu:l ! celować i sprzedać; mury zaś użyte zootaną na mieznalazła
się
jedna
istota,..
CZWOI'O- śmiało powiedzieć, iż byl mistrzem prakty- 6zl:ania, szkoly i t, p,
nożna, rodzaju męzkiego, z rodu buldogów czncj szkoły gospodarstlva, która krajowi
-, ~?Cia,g prawdziwie łl~d~wycz:l.jny
O'icbkil!h imieniem Lord która na rozkaz wydała sporo użyteczny ch O'odpodarzy i za- p~zeJez~zał IV d, 29, z,m, lIrtez GalwYJę, BY,ł to po:
ano'
. ' .
, ,'" .
Ctą;g WiOZąCy zwłoki zmarłego we Florencyl zw loki
sweO'o pana, puszczała Się wpław za wian- razem dobrych obywatelt. SWIatły, głęboko ks. Demidowa na Wiedeil Kraków Lwó\v Pod'Volokami, gaszl}c najprzód łapą, by się nie po- religijny, kochający i miłująoy wszystko co czy,la, Kijów, Moskwę, 'Jekateridbul'g do Niżu ego
pal'zyc, światełka, a potem przynosząc w piękne, dobre i użyteczne, IV ogólnych sto- Tagiln,w gÓrach l!r:llskich, n~d Sa.1U,ą gl'<l~i?ą Azyjadurze wianki swemu rozkazodawcy!... Raw- sunkach tOI"arzyskich w stoiJunku z ludem tyclq l, s~ladalf!lę z 6, wugtl!l0w, mlan~wlCle: salo no.
."
d
., k'
l'
l'd'
b
wego, sypialnego (gdZie ZtOZOllO zwłOkI), dwóch \VaskIe rusałki me były J?dnak co. łatwo ~ • wleJs ~tn, z I~zną cze a Zl!!, Yt za":sze w,r- gonów w których pomieszczone zos tały części pomgadną~, zadowol.one z tej operac!,l,. znamlO- rozumIałym. l. szlachetnym; o sł~g~ swoJe nika mającego stan~ć na grobie i z wagonll pakunn ując eJ zbyt wIClka zuch wałosć I od waO'ę trosz~zyl Się Jakby o włailne dZIęCI. Oto- kowego. Od czasu Jak została zap rowadzona kolej
J ego Lordowskiej Mości...
'"
w Europie, ni~t nie żą;riał ekstra-pociągu n3 t'lk da..' ł
h' "
, ( * ) Patrz: .Encykl. POW8Z,"
leką przestrzen, K03zta przewozu zwłok zmarłego
Upał~ ~am~ Ciąg e, c OCIaZ sezo~ og~l'- (**) Patrz: "Tydzień" 1873 r. i "G:.\z, Warszaw.' ks;ęcia są podobno tak zna.cz n~, Że reprezentują jut.
. kowy Dle Jest Jeszcze otwal'ty- bo I ogor- ~ 140 t. r,
óame niepośledni majątek,

+

PIOTRKOWSKIE,

?

19

°

I

a-I

I

T Y D Z I E

6

Ń.

;M 29

- TraCne określenie dziennikarstwa
_ Mleko jodynowane. Zdawać się będzie
- Tegoż dnia, tamże, ua sprzedaż majątku Bartoi dziennikarzy wypowiedział znakomity dra- dziwnem niejednemu ze śmiertelników tego rOdzaju szówka w pow. rawskim od sumy 36000 rs.
maturg francuzki Emil Augier. Poświęciwszy kilka przysmak, a jednak, jak donoszą gazety francuzkie,
- Tegoż dnia, tamże, na sprzedaż majątku Lazów
słów fizycznym trudom zawodu dzieulIiknrskiego, mówi mleko jodynowane (lait iode) stanowi obecnie jedl' ne w PO\\'. noworadoffidkim, od sumy 38000 I"S.
znakomityantor: .Codziennie pisać, codziennie mieć lekarstwo na wszystkie choroby skrofuliczne, limfa- 20 ~Hześ. (2 l)aźd~.) . w sądzie zjazdowym p~
doweip! Czyteluik nie przeczuwa jakie wY8iłki zawar- tyezne, wszelkie zakażenia krwi i t. p. Przygutowa- trokoW8kll~1, na. splzedaz. ~leruchomnścl w m. Łodzl~
te są w tych kilku słowach. GoLów jestem prawie nie tego mleka jest ba.rdzo proste, a polega, na tem, 1~ przy ulicy PlOttko"!'skleJ pod !'& 726 o.d snm.r
uwierzyć, iż w uajce o skale Syzyfowej przewidywano że wszelką paszę, dawaną krowom, zaprawia się pe- 2~000 rs., 2) przy uhcy nowopl"oJ~ktowall.e.l pod. N!
eodzienną wyrobną pracę dziennikarz;:;.. Ilość talen- wną ilością jodyny. Mleko krów, karmionych w po_llo?1 R.
od sumy 12680 rs., 3) przy ulICY DZI.eltu i dowcipu, jaką pochłania dziennik, obja,śnia aż doby sposób ma być bardzo skutecznem na powyższe nCJ pod ~ 1111 od sumy 23000 rs., 4) przy ulICY
nadto posu chę w literaturzo. Ten minotaur-żeby choroby.
'
Długiej pod ~ 803-A od sumy 12000 rs. i 5) przy
nie porzuca e mitologii-ten minotaur, łącząc się z synlicy Promenadnej pod ~ 770·B, od sumy 15500 I'S.
reną, wabi i spożywa plejadę świetnych umysłów,
Licytacyje W obrębie gubernii.
- 12 (24) lipca ua rynku m. Tomaszowa w pow.
które stałyby 8ię ozdobą literatury, a których rozbrzezińskim, na sprliedaż wyrobów tytuniowych od
proszon~ I?l'ace ir.luźne .kartki r~zwiane są na czt~~y
_ Vi dnin 23 wrześ. (5 paźdz.) w sądzie ok,ęgo. 22l rs. 5 kop.
-.5 (17) wi'ześ?ia. w kancel .. hypotecznoj .w m.
strony sw~ata. Znan~ J6.t zdalJl~:. nIlu to szcz.ęsh- wym petrokowskim, na sprzedaż majątku Brlldzice
wych, ~oznaby. I~a ZI;~1lI ~c~yOlc. z tego co. 81~ W W pow. noworadoIDskim, od sumy 252220 rs. i niżej. ŁodZI, ~a sprzed~z. DlerIJC~OlI'oŚCI w ID. Łod~1 przy
SZCZę~CIU. marnuJ~.. .~lemDleJ mozuab"l;' powledzle~:
Tegoż dnia, tamze, na sprzedaż majątkn Kębliu uhcy PLOt.rkowskleJ . pod ]\g 726 oil. somy 20200 rs.
~Jakle pl~kne kSlązkl mogłyby powstac z tego co SIę w pow. brzeziilskim, od sumy 68000 rs. i niżej.
~9 hpca (10 sIerp.) ~ urzęd~l.e .gubern. petrorozprasza w gazetach"...
Tegoż dnia, tamże, na spzedaż majątku Garnek I kows~lm, na bUdowę_nowej bydloboJll1 w LO. Często- Posąg Darwina odsłonięty został dnia 10 w pow. noworadomskim, od sumy 277380 r~. i lIiiej. I chOWie od Sll?lY 14802 rs. 4 kop.
czerwca w noweLO muzeum historyi naturalnej w sO-1 - Tegoż dnia, tamże, na, sprzedaż majątku Ru- I :- 8 (~O) hp.ca. w r.ynku m. Petrokowa na. sprze·
uth Kensington w Londynie, w obecności arcybiskupa siec z folwarkami w pow. laskim od sumy 119-101 rs. I daz mebh, kSlązek I sprzQtów domowych za sumę
kantorberyjskićgo, ks. Walii i rozmaitych zllakomi- Tegoż dnia, tamże, na sprzedaż ma.jątku Sa _1138 rs. 6ę kop.
.
'
..
tości. Składki płynęły tak obficie, że komitet częśG , dówka A. B. w pow. brzezińskim od sumy 14000rs.
- 23 ltp?a (4 sIerp.) w ~rzę~zl~ (l"ubernl}alnym
ich przeznaczył na utworzenie specyjalnego funduszu I - Tegoż dnia, tamże, na sprzedaż majątku Stu- PeŁt·.okowsklm na restallr~cYJą '~lęzle.Dla w m. Petro.Fonds Darwin", który ma służyć na zachętę do po-I dzianki w pow. rawskim, od sllmy 50000 rs.
kOIne, od suu'y 1019 1'8. D3 k. (m lllIllUS).
sZlIkiwań bijologicznych. Posąg wykuł E. marmuru
- Tegoż dnia, tumze, na sprzedaż majątkn "\Yolarzeźbiarz niemiecki BoelJm. W cza,~ie aktu inaugu- Jajkowska lit. B, C, D, F, I, K, L, w pow. noworadomskim od snmy 2t,000 rs.
racyjnego przemawiali: prJf. Huxley i ks. Walii.
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~,Pet'l'okowie"

istniejący od kilku lat w Rynku, obecnie powię

.... kszony dI:a. wygody Szft,no,,'. Pnbliczności i prze". niesiony od 1 IiI)C;~ rb. do domu "'.go Zaleskiego
:..
przy ulicy "Petersbursldej."
....
Zaopatr;;ony został w uajświeższe materyjały tak kra- ~
": jowe jak i zagraniczne, oraz W zuac:t;uy zapas gotowych ę
~ ubiorów męzkich po cenach naj przystępni ejszych.
(7-3)
~

+
I+

J. SPORNY INZENIER

I+

p o I e c a:

(12-11)

MECHANICZNE

14,

polecają się do kompletnych
lU'zadzeń lub przebudowań:

BRaWA.RÓw, GORZELNI
i DYSTYLA.RNI.
powyższa

Plany, katalogi ilustl'owane
maszyn wysyłamy na żądaJ.ie.

Najnowsze aparaty działające bez przerwy
z regulatorem do pary systemu BOI'·

Jllanna.

(R. i Fr. 13,339)

(26-17)

Redaktor i wydawca
,n;03BOJIeHO U:e1l 3ypoI0.

SKŁAD ~VĘGU

Włodzimierza SapińskiB~O
przy rogu Aleksandryjslliej alei.
Sprzedaje węgle w dobrpn gatunku z dost:LWlj: do drwalni po cenie: Korzec grulJego wagi 240 fi.
kop 85,-(rozsył:1 się w koszach
1/2 korcowych wagi 130 tl.) Na miarll w· Skrzyniach z:un kniętyeh przez
mag'istrat w;Lrszawski opieczęto
wanych) po 5, 10 i 20 korcy, po
83 kop. Na cate wagony z d ostawą przed drwalnię, po cenach odpowiednich do cen kopalnianych.
Węgiel kowalski korzee po k. 70.
Koks najlepszy zagraniczny pud 25
k. (franko Skład). Drzewny węgIel
kurzony korzez 1'8. 1. W składzie
sprzedaje się każda, iloss. Zwózki
węgla obcego dopełnia po rs. 5 za
furmankę od wagon'l.
Zamówienia wszelkie należy robić w składzie z góry opłacając.

Łuniewski

(13-1)

DO WYNAJĘCIA
Karety, Powozy, Bryki na
resorach i .l{onie.

Za.ml\wiać można w składzie węgla
tern łąki
wl'az z bu- '''łod. Sallhiskiego, na rogu
dynl,ami, in\yentarzem żywym i mar- alei Aleksandryjskiej, oraz w mieszkaniu
twym, bez służebności, położony i staj ni ach tegoż, w domu W -go Gołem
w powiecie Rawskim, do sprzeda- bowskiego, ulica. "Petersburska n wprost
nia IV każd ej chwili. Wiadomość u Poczty. Karety i powozy na wesela,
sekretarza hypotecznego w Rawie i u chrzty, pogrzeby. Na. spacery-wyn~j
mują się na godziny. Na balach publip. Mazaraki w Tomaszowie Raw~kiJll.
cwych na kUl·sa.
(13-1)
(4-1)

Bormann Szwede
& Temler

gorzelni urządziła
10 ostatni lat.

A

rozległości włók 15 w
włók ~, lasu włók 2,

obecnie pod finm!:

Przeszło 100
firma w ciągu

Ceunild frauco i gratis.

sa

FOLWARK

od r. 1818

ar

- ....Elektoralna 33......

JEO.METRA PRZYSIĘGŁY
KLA.SY II-ej.
IIltwiadamia. osoby intcresowanc, że pozostawszy wolnym od zajęć rządowycb,
przyjmuje wszelkie czynności prywatne,
jakoto: pomiary i klasytik~~c)'je
dóbr, podzi:dy kolonija.llle i
płodozmienne tychze, urządza
nie lasów, etc. etc. A.dres: nPetroków," ul. :Moskiewska. dom Spana,.
(0-26)

ulica Erywaliska (plac Zielony) Nr. 8.

J\~

I

polecnją Zakłady

:I'.:~~' U.Ui~~ail
&~r. Uinst,c
w ARSCIIAU

Bełchatowski
n

Feliks

towe i dekarskie, po cenach nader umiarkowanych.
Oprócz zwyczajnych tektuJ' do kryeia dachów, w różnych gatunkach, Przedsi ębierstwo produkuje tektu l'y ft'ancllzkie
nie wymagające lakowania, t~dle izolacyjne (isolir-platy) i
wszell:ie materyja,ły potrzebne do krycia da.cbów, jako to: listwy trójkątne, l>aski, gwoździe i t. p.
. . . Zamówienia przyjmują się w kantorze Przedsiębiet'stwa

Warszawie Srebrna

F.

&

Asfalt (mastic) tekturę i lak asfaltowy, smołę
oczyszczoną bitum i gndron, oraz wykonywa roboty asfal-

W

+

Lakiery i Farby

~ Przemysłowo-Chemiczne

rynek ~Iaryjltński w domu własnym, obok apteki W . .r.lickiego ~
w ,ł'etrokowie.
(5-4) T
g
W '·"&15

Warslaws~ie Przeasięoierstwo Asfaltowe i faor~Ka TBKtur

. i Fr.

I~

I~

I+

wcllOhą

.

I

+
Pi-I

am honor zawiadomić Szanowną Publiczność, iż znany
mój Materyjałów
śmiennych, farb, obić papierowych i t. p. istniejący od lat
trzydziestu kilku, w tym roku
zaopatrzony został w wielki
wybór obić pal)ierowych
z fabryk krajowyc1 i zagranicznych, jak również inflandzkich,
zwyc .. ajnyeh, kolorowych, zło
conych z barwą wełnianą i lakierowanych. Cena od 12 k.
za l·olkę. Przytem nadmi eniam, iż w tymże składzie zaw-I
sze dostać można cClllentll
p<1rtladzkicgo i gij)!illl świe żego w wszelkiell gatunkach,
orll.7. wszelkiich ksiażeh: w
zakres gospodarstwa
eych z własnej Drukarni .

l

,

ZAKLADY

-.

,
+M
skład

~~~?~~~1W~

Istniejące

E

M*H±

E

BIURO OGŁOSZEŃ

PORTRtT~ KRtoKOWf

dla wszystkich dzienników krajowych
i zagranicznych

Rajchman i Frendler
w Warszawie, ulica. Senatorska

ro

18.

. . . . Do dzisiejBze~o numeru
się arkusz 10 powieści
p. t. "Za krzywdę bratnią. n

doJącza

Z

fotografij

NATURALNEJ WIELKOŚCI
wykonywa, specyjalnie w tym
kierunku wyk~ztałcoll:l, paD! M.G.
po cenie rs. 10 od sztuki. Adres
bliższy w Redakcyi lub w miejscowych księgarniach. (10-5)

~lirosław Dobl'zański.

W drukarni E.

Pańskiego

w Petrokowie.
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6 ,siłą. Karol, jasny bl0ndyn, nosit na bladej twarzy wyraźne znamię życia, jakie dotąd prowadził. Chłodny z
pozoru i obojętny, dostępny był niemniej najżyws zym
'uczuciom; ze zwycięstwami swemi nie chełpit się je-

,dnak i umiał je zachować w tajemnicy. Najlepszym
,dowodem tego, był stosunek jego z panną X. trwają.ey już od pół roku, o którym jeJnak nikt oprócz Roberta nic wiedział.
- Mój drogi - rzekł Karol - Kto inny powieuziałby ci wprost, że pytanie, jakie mi zadajesz,
jest dziwne i co najmniej niebezpieczne. Przypuśćmy
bowiem, że ulegając wymaganiom twoim, odpowiedział
bym ci szczerze i to w sposób nie godzący się bynajmniej z u(lzuciami twemi. W jakiemże potożeniu po6tawitb.vtn siebie samego, zarówno jak ciebie? Dałeś
słowol Czyż mógłbyś je cofnąć? Prd.\vul)podobnie-nie.
.•hkiż więc skutek odniosłaby szczero~ć moja? Oziębienie, a nawet zupełne zerwanie stoilUnków naszych
i najfalszywsze położenie twoje względem nal·zeczonej,
guybyś zerwanie uzna.t za koniecznej naj przykrzejsze,
gdybyś je uznał za niemożliwe! Wszak prawda?
Podczas, gdy Karol ze spokojem prowadził i rozwijał rozumowania swoje, stawiając przyjaciela. w coraz to trudniejszem położeniu, ten wpatrywał się
uważnie w twarz mówiącego z nieopisanym niepokojem.
Karol zauwazył bladość jego i obawę; pojął też
ile głębokiem było uczucie przyjaciela.
- Widzisz-zawołał - pl1rę słów bez znaczenia
wzrusza cię tak głęboko; jesteś cały wzburzony, drżą
cy prawie.
- Mów tylko - zawołał Robert, chwytając Za
poręcze fotelu, jak gdyby w t\1j podpnrze fizycznej
chciał nabrać siły moralnej.-Mów, proszę cię, wszystko co wiesz, ja chcę, ja żą.dam tego, Co moie8Z powiedzieć przeciwko niej?

'
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Dom mój, jest domem każJego cierpi,!cego-

odrzekł kapłan.

Weszli, poprzedzeni przez czterecb ludzi, którzy
Hem'yka i Dianę. Ranneg() złozono na łóżku,
Twarz HeDl'yka była sina, na ustach jego osiadła krwawo piana, oddech stawał się coraz to krótszy .
Campbell uchwycił rękę Diany i włożył ją w

nieśli

dłoń umierającego.

- Te dzieci miały się pobrać - rzekł uo księ
dza, - Ojcu tego młodzieńca przysiągłem to na łożu
śmierci; pobłogosław im księże, by dusze ich połączy
ły się wobec Boga, zanim się rozłączą na 2:lWSZA.
Kapłan zbliżył się do łÓ:.ika, wyciągn,!ł rękę
i wymówit słowa modlitwy.
- "W imię Boga, sprawiedliwości i dobl"Oci powiedział w końcu-łączę WIlB i błogosławię".
Zaledwie dokończył tych słów, umierąjący podniósł do ust rękę Diany, ucałował ją, i ostatnie wydał
tchnienie.
Kapłan pochylił się nad nim.
- Nie żyje! - rzekt.
- Spełniłem część mego obowiązku; trzeua teraz dokończyć-rzekł Campbell.
I wziąwszy rękę Dian], pociągnął ją za sobą z
domu, powiódł pod mur i kazał jej SIę zatrzymać,
Kilkunastu ludzi, zebranych koło plebanii, patrzyło na niego ze zdzi wieniem.
Podszedł ku nim.
7" Ustawić się w dwa rzędy-rzekł.
Zolnierze usłuchali,
Przygotować broń.

Szelest od wodzonych kurków dal się słyszeć.
- A teraz-zawołał głosem pewnym wskazując

na. c6r:kę-cel.
.
Zołnierze zawahali się - spoglądali po Bobie, nie
wiedząc, co robić.
- <;:el! powtarzam-zawołał Campbell-i pal!
Za krzywd~ bratnil\.
10
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Di/lna bląua jak śmierć, stała oparta o mUl'. Nie
nawet.
~ My nie rozstrzelamy kobiet - odezwał tnę'
jeden z żołnierzy.
Campbell postąpił parę hoków za nim.
- Nie rozstrzp-!aciQ kobiet! Dol))'zo - zawołał ale wiedzcie o tem, że klęska dzisiejs.zu, że śmic:rć
waszych przyjaciół, że święt.u nusza SPI'U wa rl'zegrana~
to dzieło kobiety, która sto.i Pl,zed wami. Wiedzcie,
że to ona uprzedziła nieprzyjaciół, onl4 nas zdradziŁa,
wydała. A ten kto wam mówi o tern, tu jal Czy sly ..,
szycie:. to j [ 4 -j ej oj oiee!...
Zołnierze wcią.ż patrzyli niepcwni co robić.
- Wahacie się jeHzcze? - zawołuł pilll'unującym
głosem Cumpbelf.
.
Grad wystrzal6w był mu odpowieuzią. Dianf\
padła routrzt'lona.
.
Alejedllocześnie padlo sześciu, czy ośmiu żolllierzy.
- Kto do nich st rzelił?
Pozost.uli, odwrócili się i okrzyk wściekłości wydarł się z ich pierai.
Gromadka konfederatów bl'IJtll. ich na ceł z poza
~r!!nęła

sąsiedniego płotu,

-

Poddujcie się - za woluł uflecl',
Nigdy! - zawnłał dźwi~,'z!lylłl głosom Camp.
Precz z niew'llą! ni\Jch żyje WllllJoŚćl, ..
.Niech żyje wolll()śĆ - Iltll'Clwiedzieli Spt·zy-

bell. mierzeni.
. Nowe wystt'zały dały się Bły~zl'ó i wszyscy padli bez życia.
Trup Campbella powalit się ob,,\;; tl'upa córki.
Nagle oficer, dowodzący, Południowcami rzucit
się naprzód z okl'zykiem gl·OZy.
- Diano! - za wołał.
Jerzy Murrny dał h<'lsto wystrzału,
K O N I E C.

-
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grona hulaszczych przyjaciół naszych, w tobie nie
',;nalazłem współczucia. Przeciwnie, niechęć, której dotąd wytłomaczyć sobie nie mogę!
M"wiąc to, Robel't wpatl'ywat się w przyjaciela.
Ten wciąż niedbale rozparty na fotelu, zdawał się z
uwagą przypatrywać kłębom dymu unoszącego się z
cygaru.
Podl'ażniollY tą pozorną przynajmniej obojętno
Robert cią~nąt dalej.
- Dziś jednak pragllę się z tobą rozm6\yić szczerze, bez ogródek i omówień. Wczoraj oświadczy łem
się
rękę panny de Morny i zostałem przyjęty. Jeżeli
chcesz mi dać dowód prawdziwej przyjaźni, powiedz
szczerze, co myślisz o tym moim kroku, który zrobić
zamierzam.
Zapanowała cisza. Robert czekat odpowiedzi,
Karol zaś milczał upornie.
- i(al'olu! - zawołał w końcu Robert - odpowiedz mi proszę, mam prawo wymagać tego od ciebie. Przyjaźń nasza trwa od lat dziecinnych, do niej
się też odwołuję i w jej imieniu Pl'OSZę, powiedz wszystko, co powiedzieć możesz; jest to prawie obowiq,zek,
który s~ełnić powinieneś!..
Podczas tych słów przyjaciela, z twarzy Karola
zniknął właściwy mu lekki, dnviący wyraz. Nerwowym ruchem . pokręcał wąsy, a usłyszawszy wyraz .
"obowiązek", wymówiony z naciskiem przez Roberta,
spojrzał na niego, podniósł się i rzuciwszy w olJ'ień
cygaro, stanął opal·ty kominek.
'"
Obad waj przyjaciele przedstawiali typ dorodnych
i elega.nckich młodziońc6w, obaj wyswukli i wysocy.
bynajmniej jednak nie byli do siebie podobni. Kolor
ich włosów i wyraz twarzy róźny był zupełnie. Robert, śniady brunet, z oczyma pelnemi ognia. .miał
naturę namiętną. i gwałtowną. Pomimo pr6źniaczego
życia, jakie dotąd prowadził, był entuzyjastą, a cechę
tl) Stlotęgowało uczucie, ogarniająco go nieprzepartq,
ścią,
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