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OD REDAKCYI.
W.zyscy nowi prenuDł,el'ato
rowie otrzymają bezpłatnie po-

<lzątkowe arkusze drukującej się w dodatku

powlescl n lI'illa pOll Bar·w inkiem'·
(arkuszy tych jest 14).
. Op~óuz p~wieści tłumaczonych z obcych
Językow, pOf!ladamy w tece swej tr~y tomy rzec~y oryginalnych: d wie powieści i jeuen zbiór nowelIi. Ten o~tatni
etanowi :'!-gą seryję opowiadań K. Hoffmanil, j zawiel'a następujące nowelki: Skazanieo,
Stara panna, Aktor wędrowny, Szansonetka,
Zdenerwowa1la, Osierocony_

Głosy Z publiczności.
(Warsztaty czy stypendyja?)
W N. 51 .. Tygodni,a" spotykamy artykuł,
z któl'ego dowiadujemy się, j~ Rada Zarządu T?\urzystwl' Dobl'oczynnoścl podała
dwa projekty w celu wykonania tej częśni
testamentu Ś. p. Kal'ola BUI'harda, która
dotyczy fachclwego wykształcenia \V rzemioslach lub pI'zcmyśle młodzieży płci obojga.
Z rzeczonych projektów pierwszy dąly
do zaJolenia w Piotrkowie warsztató; rę
cznych tkackich," drugi .Zl1Ś do "utwol'zenia
8typen~yjólV dla młodzieży pl"agnącej się
ksztalClć w rzemiośle." W krytykę tych
projektów nie będziemy się wdawali, jakkolwiek dałoby się powiedzieć bardzo dużo.
W Ilpomnimy jedynie, że projekt pierwszy
jest wprost niemożliwy do zastosowania
w danym wypadku; jako czynni I. do wychowania naszych uboźszych braci, jest
on zbyt spóźniony i wobec rozwoju wieI.
kiego przemysłu mija się z postępem dl:isiejszej cywiliza~yi. Proiekt taki \V chwili
obecnej może mieć z~lstoso\Vanitl po wię
zieniu~h, gdzie tuk bezużytecznie sity ludzkie marnieją; popiel'ać go zaś w danym
wypadku - znaczyłoby stać się hodowcą
proletaryjatu pogrążonego \V ciemnocie i
na wskróś zdemoralizowanego, co wreszcie
nie odpowilulałoby myśli zapisodawcy i
ideom tak zacnej instyt.ucyi j ak Dobroczynność.

Ale,

o

jle projekt pierwszy

jest

zbyt

8późniony i samolz~bny, o tyle pr()jekt dl'U-

gi przed wczesny i zbyt liltmallitarlly (?) N a
urzeczywistnienie tego ostatnie~o nic pozwalaj:j. tylko obecnie skI"omne śl"Odki, bowiem zamula liczb'~ z .. pra~n~cych się uczyć" jakieg'lś faohu c?y rzemiosJa, mogła
by korzystać z owe!!/) dobrodziejst.wa.
Aby więc dać m oźnośc korzyotania z powyższego zapisu liczll iejezemu grunu niezu·
możnej mtodzle.~y, m"jem zrlnnicUl, o wiele
praktyczniej projekto ;,une ctypcndyj:J. zastą
pić miejscową szkolą Aleks~ndl'yj"ką, której
progl'um nauk najzupelniej odpowiada szkole
rzemz·osl.
szkołę
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Brzezinach

IV Dąbrowie

• Krzemieniewski JIl1., w Radomskn "GO$~czyński Frdlli8zek
" Tomaszewski J,
w Ra.wie
• E, Snlimierskr.,

włllsne~1J upodobania, Da CO by mu szkoła I blizko BOO sztuk stal'ych i nowydl utlYOp. Knhna (\, Warszawie) nie pozwalała rów scenicznych, bądź to w egzemplarzach
ze względu nn ogl'aniuzoną liczbę wyktada- pisanych, bądź dl·ukuwanych. Obecnie ponych tam rzemiosł. Na wypadek zaś, g (lyby rządkuje się ona nanowoi nadzór nad ni.
taki wyuhowaniec po ukończeniu nauk objął nowy sekretarz komitetu teatralnego.
okazał wyższe zdolności do nauk ślIil'1lych Uprasza się też o powiększ:mie rzeczonej
i poświęcająll się im postąpił wbrew wy- biblijoteki za pomocą dobrowolnych d~.
maganiom zapiso(lalYcy,
Dobroczynność rowizn W książkach.
wekllźe mu biedne:zo chłopca któl:ego obo-- Kradzież. W zeszłą niedzielę o
wiązany będzie ';1t,rzymywllć własnY.1D kosz- godzinie 9 wieuzoreUl nieznani złodzieje.
tem aż do chWIlI, gdy ten ostatlll. wyma- wyciąwszy szybę \V oknie z wystawy vr
gany. kUl'~ nauk skończy, przez llO. plO:Wdzy sklepie p. M. Popowskiej, zabrali towarów
będZie miał możnosć sptacenia zaulągmętogo za tl'zydzieści kilka rs. Zawiadomiono podługu na swoje wychowanie.
licyję, ale epl'alVców kradzie~y nie wyN" zakończenie zwracam tu uwa.g ę, iż kryto.
testator pragnie t!l~o swym zap!seJJ~ Pl'zyjść
Wiec~ó.. tańcujący Sylwer.
"w pomoo młodz/.ezy, pragnącej Się .uczyć strowski zl!:l'o:nadził w sllli p. S_ około
rzemlOs!. l"ęko.dzlet lub pl'zysp.o~ob!ć _do sześćdziesię.,iu osób, przcwcl~nie mężczyzn;
handlu,
u lIle eksploatować Jej Sił, Jak do mazura stawało pal' li?· zabawa sda otego chce projekt piel"lYo!zy i nie łożyć na choczo, O'dyź bawiono się 'do rauu.
całe. Iwykszt!łłuenie,
jak to znów proponuje
"':;1lJpadek
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k
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ile mi siA zd'e u:iyty przez za - itloduwc A . . t Z al'~Y. Się pl"zy ry wypal? •
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.. sle pl'zeuswlątecznego polowania na wtaw nader sCltllem znaczeDlu I oznacza
.
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snem terytorYlum, w c \VI l, g Y I'Itrze a
m o Złez a me ~,eOł.
. z.
do zającu, niedobrze zl'obiony nabój rozerwał flintę i p"kaleozył całę tWIU'Z myśli
wego. S<lezęś~iem, skaleczenie nie oka·
Wiadomości Bieżące.
zało się nicbezpiecznem.
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W~Jbor'Y. Dnia

odbyć wybory

3

25 b. m.

członków

mają się

do komisyi rewizyjnej Tow. Dobr. Nadto, poniowaz zachodzi potzeba skompletowania Rady Z:l'
rządzającej, przeto odbędą się jednollześnie
wybory ;1 członków do tejże Rady i 4 kandydatów czyli zastępców.- O zbliżają~ych
się wybol'ach, pomówimy zapewne obszel'niej w następnym numerze .. Tygodnia." .
- Niedługo tei. bo dnia 3 lutego ou.
będą Ilię wybory do Straż,!" ogniowej ochotniczej.
- Organizują sit: jednocześnie trzy
przedstawienia nm.ttol·skie: jedno na sty'
czeń i dwa nu luty; dwoma zl~jmuje się p.
Fleszyński, jeunyru p, Śl1lillrowski . .\liędzy
innemi, mają być wydtawione "Zemsta Z:l
mur graniczny" i "NI' ulicy,"-Z'l rganizowany też zOatal nowy komitet teatr:Liny,
IV skład którego, oprócz
dawnych c~łon
ków, weszli pp, York, Dobrzański i Smilll'OWtlki.
- Bę.(l.~iemy u .. leli nanowo lekarza-dentystę w natlZCnl mieście; jeden bowiem ze ślVieżo zatwierdzonych w tym
stopniu młodYllh wychowuńców Wlu'szaIVskiego uniwel·. ma osiąść w P.otrkllwie.
- Biblijoteka teatralna To v. Dobr.
p()wiQkszyła 8i~ znacznie pl'ZOZ przyhytek
(*) (Przllp,Red.). Jakkolwiek nie godzimy sią n~ Pl}
gl:łd Szanownego korespondenta, n1jeh ętui.lj zaro i ~
śćiliŚlUy li~t powyższy, jako pierwsl':Y głos" jJu'l!i·
czności w spra.wie tak dla nas wa7.lleJ. NiJ tr,1dmy
też jeszcze nall~i\li, żo i ind nasi czytelnicy wmieszają się do dyskn'lyi, przyczynhjlłc s ę pW.''I to Jo
w~zeebstl'onnego wyjaśnieuia kw~styi i do jej sta-

Każdy chłopieo skończywszy ową
wybierałby sobie rzemiosło według uowczego 2ldecydowa.nia.

- Sport Dnia BI grudnia-n:l poże
gnanie roku starego - \Y mahtku Mierzyn
odbyło się polowanie.
Z wielkiego mnóstwa zajęcy, jakie pomykały, padto 7~; z kilku \Vidziany"h lisów, zabito jednego. Nad·
to przez liniję stanowisk" przemknęły w
podskokach 4 sarny, do których jedMk
uczestnicy polowania nie strzelali, gJya
nie było wolno. - W przeszłym I"oku, także o tej porze, padło zajęcy 72, wówczas,
gdy poprzednich lat naj wyżej 10, zaś pi~ć lat
temu tylko jeden! Do obecnego rezultatu doszło !!ię usilnum i wzorowem stt'zeżeniem
kniej i pól lUajątku Mierzyn, ochł'oną od
I'aubszycólv i niepozwlllaniem wogóle nilcomu
polować w ciągu roku. Dodam nl>wiaśem,
że ten system ochrony trwa dopiero lat
trzy. - Fakt ten powinien zachęllić okolicznych właścicieli do naśladowlmia, II. panów z miasta do niekorzystania z cudzej
deliklltności i nic wypraszania "pozwoleń
na polo wanie" li tylko dla siebie, a w
istocie dlu \vytępiania zwierzyny 7. ~lVoimi
kolegami. Czyź to nie przyjemniej zapolowaĆ w gronie myśliwych, niż kłu'iOwac po
polu ruzem z churtllmi?/ Prawdtilvj myśliwi nupewne zgodzą się na pierwsze. S.
- Tajelnnicza zbrodnia. W dniu
27 marua H~81 r. włościanie gnliny Bujny
\Y tutejszym powieci e zllt\leźli we wsi Zagtówki, IV rowic pod b~em, zwłoki z od.
ciętą głową. Pl) skon t:lDowuniu różnych
.~I) liczllo !ki okazało się, ie lit) to zwłoki
Antoniego P IHfelca, mieszkańca w~i Z'1btoty, CZ:lSOIVO z,nniedzkalego we wsi Strllpiny, w gmillie BUllzck, w powiecie laskim.
Pawelee, o He vyjaśni ono na pierwiaetko-
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Mieszkańcy z okolio Brzezin
niepewn i
X Zawił\Zł~la idę w W.u·szawie sp6\ka mi ewem śledztwie poli(lyinem, w czusle spet. czar~ka
pod przowod ll i~tW<lm Pll. J, noguckiego i !lni mienia, ani życia, zamierzajlł udać się
nienia na nim zbrodni znajdował Rię we dora. K. Lessera, który zaprowadza wyrób z pomocą
do wŁadz wyżj!zych z prośbą o przedsię
wsi ZuO'łowki, dokąd przyszedł jakoby po centryfugi.
wzięcie skutecznych przeuiwko tej pladze
Iuicyjatorowie
warszawskiej
spółki
wyX
odbiól'llieniędzy.-Jakkolwiek natyohmi~st
WOZ'ł mięsa pp. St. Zawadzki z Kutna i hr. W . środków, niezależnie od konieczności powięzarządzono wówczas śledztwo, sprawy Je·
Walewpki używai ą hodowcóW do ud7.iału \v spółce. kszenia i ulepszenia policyi.
Tw.
dnak nie wyjaśniono i winny \Vy~l'yty n~e Spółka. ma być firmowo-koma :l dytowa na lat 10, z
zostut.-Obecnie, wskutek zakomullIkowanttl kapitałem nakładowym 7G,OOO r3. w 200 udziałach.
~ BaW1J.
p. prokuratorowi nowych szoEegółów zbroTło naszych stosunków. Bezc!.yuność inteligencv i.
dni, naczelnik straży ziemskiej rozpoczął
Echo dawnych oskarżeń i skutki ich. Smierć A.
na nowo enel'giczne śledztwo, która pra~
Sokołowa,
wdopodobnie wykryje winnego.
Z Br~e::ińskiego.
Nic ohyba souie nie można wystawić
Nowe instytncrje i porządki miujskie. Prujekt wy- cichszego, więcej apatycme2;o, jak: ży
_ Sensacyjny,,!, wypndki.e~ jest brukowania.
drogi głó\voej. Uwagi co d'l tej drogi.
nowa ucieczka osłaWIOnego rzezImIeszka Ogólue położeuie wI. ziemskiej w nailzej okolicy. oie w Rawie. Nic nie zdoła pobudzić na·
Antonie<1o Malarskie<1o. M.alarski z kilko- Nieznana przedtem plaga. Postrach w całej okolicj. szego życiowe~o tętna, nikt siQ nie zasta.
ma tow;rzysznmi ro z"'b oj u, z więzienia kieChciałbym podzielić się z Wami kilku nawia nad iadnemi poważnieiszerni spra~
wami, choćby naj IYięcej ohchodz~oemi miej.
leckiego odesłany był do Piotrkowa, gdzie wiadomośuinmi z miasta i okolicy.
W oatatnich lat:loh w mieście zap;-olVa~ Boowe nasze stosunki. Dla ambicyjek poskazany został do robót ciężki\lh za rabunki w tutejszej gub. i, jak inni t()warzy~ze, dzone zostały użyteczno instytuoyje, jako święca się interes publioznYj plotki i in tryż.
okuty w kajdany, prowadzony był do Kielc to: ochron:l dla starców i szpital powia. ki pan uh wszech władnie i stanQwią. n !lsze
pod konwojem strllzy więziennej. Na sta- towy, tak niezbędny, a wzorowo prowadzo- jedyne zajęoie. A byłoby pole i u nas do
cyi Koluszki, przy przesiadaniu do wago~ ny przeł miejscowych lekarzy; do poczty zajęoiu się czemś więcej: Dlflmy np. straż og'
nów, momimo zdwojonej w takich razach dodano telegrafj staraniem tniejs~owyoh u- niową ochotniczą, a czynni jaj cztonkow'ie,
czujności, Malarski zniknlł bez wlescl. rzędników, ul'ządzono sklep spożywczy, rów- po większej części rzemietiluioy miejsoy z
W nie~petna pięć minut spoaŁ!'zeżonr> ura~ nież bardzo starannie i sumiennie admini- chęoią się do niej zapisują. Nam, jako inteligencyi miejscowej, należałoby wyrobić w
więźnia. Pl'zesięwzięte niezwło(lznie środkI trowany.
Miasto zyskało kilka ozd"bnyoh budowli: tyoh ludziach nieoświeoGllyoh zamitowauie
poszukiwania nie wyuaty żauue~o I·ezultutu.
= "l'padki zaszłe w obręb ie guberni! w pier· nową synagogę w pięknym stylu i kilka PI'UCY, obowiązku i przywiązanie do stowawszej polowie miesiąca listopada 1888 r.-Pożar6w domów odmurowanych po pogorzeli. W pro- rzyszeniaj tymczasem na cały rok bywa l-ił
było 5, z tych: 4 z podpalenh, a 1 z prtyczyny nie· jekcie też jest budo\~a plebanii, oś\yictlenie prób i to wtenczas, !!dy koniecznie potrzeba
wiadom"jj-straty Ztą '1 wy, ilde wynosz,\ rs. 5300 .
miasta i położenie bl'uku nu kilkuset sążniaoh zebrać si~ na jaki ft;ltltyn, Członkowie honoWypadków nagłej śmierci było 6,~i zabójstwo 1.
dl'ogi, prowadząoej do stacyi Koluszki, któ- rowi ani mal'zą o reglllaruem uiszozaniu
- :Listu od ~łedakcyi.
_ Panu Bed. ki Czt;stochowie. POCl'.ątltowe arkusze ra stanowi dla miasta główU:j ~11"teryję ko· składek, a cztonkowie Rady zarządzającej,
muuikacyi, a w jesieni i nIt wiosnę jest te· zamiast
podać sobie ręce i praco waó
powieści wyślemy w tych dlliach.
_ Panu Gr. Serdecznie dziękujemy za pamięć i l"IlZ nieprzebytą. Pożądanemby przeto by- wspólnie dla dobra tMiaBta i instytucyi, czę
prosimy o nią na przyszłośĆ. Każdy, choćby naj- ło, aby "ładze miejscowe wyjednały u sto przeszkadzają sobie nawzajem. A szkodrobniejSZY fakt, mający jakieś ogólniejsze Imacze- władz wyższych deoyzyję zamiany tej drogi da, bo nasza strat bardzo właśoiwy kiel'unie, zużytkujemy oappwno.
_ Fanu S. Strz. Taką samą podziękę i zapewnie· na pierwszorzędną i na urządzenie szosy, nek początkowo przybrała i zupełnie prą
nie jak panu Gr. przesyłamy i Sz. Paau,
przynajmniej w gOI'szych miejscach; tymol widłowo rozwijać si~ 3acz~ta.
..:. Panu lil. w Dąbrowie. Jeszeileśmy nie szukali, czusem zaś poleciły przynajmniej na przeCzytamy nier/.lz w koresponclencyjaoh z
ale pamiętamy. Gdyby to była rzecz aagląea, II r O- tltrzeu i paruset pt'ętów I"'zy saulej sta"yi, innyuh mi<lst gubt:ruii, o balach, teatraoh
simy donieŚĆ, a przy~pie3zymy wysyłkę.
amatorskich, zabawach na cele dobroczyn.
_ Panu W. w Rozprzy. Domyślamy się, żo list popl'awienie dl'ogi przez fa~zynowanie.
był od pana. Dlięl<ują.c Sijrdecznie za już, proCo do okolicy, ~a dodatni objaw uwa- ne, a u n!UI i tego nawet niema. Niedawno
simy uprzejmie o jeszcu!
żam pracę i oszozędność mniejszyoh i wię· temu byli tu jesZCZ{i ludzie, 00 /ji~ tem
----kszych właśoicieli ziemskich; dowodem jej, SZClerze zajmowali, choąo i dla d ()broczynZAMIAST POWINSZOWANo
że pomimo kt-ytycznyoh ozasów, nie słyohaó ności coś uczynić i dGstal'czyć miastu spodotąd w okolicy o sprze?/.Iży przymusowej sobnośoi przyzwoitej, szlachetne; rOZl'ywki;
W daluym ci!gu zamiast noworoc1l"lych powinszowań zł(.żyli w redakcyi: dl" straiy ognioweJ p. mają.tkó\v • Jak zatem Widać, pchamy bie· ale znaleźli się t!lt'y, co naj fałszywiej 'fil
B. Skónewski rs. 5; dla Towarzystwa Dobroczynności dę, ale trzymamy się jeszoze i mogliby- świe"ie zarzullali ioicyjatorom i gospodapp. J.. BHbicki, S. SZlvarc"nberg pll rs. 1; dla Tow. śmy uważać si ę za szczęśliwszych od wielu rzom teaŁt·ów amatorskioh uieoględne szai dla Straży: p. F. :Myśliński po l"i. 1, przez poŚred· innych okolic, ~dyby nie spadła na nas fnwanie i nioBzanowunie ~rosza publicznenictwo księgarni .F. J\l[[r:>:ejewicz' pp. Gampf po
Nikt wprawdzie z rozsądniejszych nie
rs. 3 pa~tor Miitler po rs. 2; Klicki r8. 2 dla Straży; oiężka, a nigdy przedtem nieznana plaga. go.
Oto od 2·ch lat, a głównie od 1~88 roku, uwierzył oskarżeniu, gdyż raohunki były
M. J~;vorska rs. 1 "" Dobroczynność; Szwedowscy rd.
2 na tanią kuchni~.
pojawiły się tu zbrojne szajki łotrów, najlepszą nuń odpo\fiedzią, ale cel 7.ostat
_ Z Radomska-następające osoby złożyły dobro: któro coraz częściej robią zuchwate napa· osii)gniętYi pijemy bowiem teraz w handel·
wolne oti~ry na rzecz tamtejszej Straży Och"toic:n'J dy na śpi~cyoh, i nieuosyć, że ograbiają ku i to jest cala zabawa - a zony naw miejsce rozsyłania b i ~atów z powinszowaniem
nowego 1889 roku: K. Soczołow~ki, D-r Kulaki, ze wszystkiego, 00 ma jaką wartość, lecz sze nudZił się w domu. I nio dzi wnego;
Wyszatycki i 1"o"Bter po 2 ruble; Slvidziński, w razie oporu dopuszczllją się bezkarnych mało kto ma odwa<1~ najniewinniej naraŻlł
Biedrzycki. J. Soczołowski, Sienni::ki Rejent, Suli- morderstw! Od ozasu napadu na plebaniję żuó się na podobne'" y.arzuty.
ko\\"ski, D-r Zalejski, Kijora, J. Sienicld, ClJmurzYI1- w Łaznowie, dopuścili się w r. b. kilku naNa zakońozooie dzielę się z czytelnik ami
ski, Mikulski, Wścieklica, NeugełHl.ll er, NowaCKi
Jnżynijer J. X. KMprzyl<owski, JX. Dziekan Ga- padów zbrojnyuh w okoliuach Brzezin: na smutną. nader dla Rawy wiadomością: s tra'
jewski, Fablalli F., D. BohLU. L. Rechte rma.n, A. emeryta Wojoiechowskiego w Swinaebj w citiśmy naczelnika powiatu, A. Sokoło wa.
Bezć, W. Lewy, D-r Hertzberl;, Bartoszek, J. Rech· sierpniu na młynarza w Bronowioach, któ- Był to ozłowiek pięknie wyróżniają\ly się na.
terman, T. Dohl·a.czyóski, D-r C:lerniejtlWRld, Do- rego ograbili, zabili mu 18-let,nią córkę i po- tle naszych dzisiejszyoh ~t08unków. Dziś niebrzelewski L, Lo~fler, Stojanowski, Lityński, Frycz,
Myśliński, C.ywiil8ki i Wodzinowski po 1 ru'Jłu kaleczyli go drągami i wystrzałem z rewol- jednemu kierującemu jakąbądź władzą zdaja
Hećka. i Otocki po 60
kop -Krajewski, S70per: weruj w ostatnich wreszcie dniach grudnia się, że ją poto dzierży \v swoim ręku, aby
Lorkowski i Wtorkiewicz po 60 kop. -J. Bohm na dWóI' w Kilbylinie. Dwa napady w Ko. skuteczniej i łatwiej mógł dokuozać podi Rabiuowicz po 3 -1 kop.-wreszcie D·r Morozewicz łaciuie i kradzież koni w Wągraoh, a po- władnym, ozy nić utrudnienia interesantom;
20 kop.
przednio '" Leszozynach, dopełniają miul'y i mówię tu wogóle j!dyż to samo dzieje si~
zakrawają na nieprawdopodobieństwo, któ· w prywatnych instytucyjachj dobro ogólne
Sprawy Ziemiańskie.
re jednak jest pra wdzi \Vą rze"zywistością. i jednoetek stano~vi zadanie zupełnie dla
x Z Pozllań~ldego zaprzeczają wiadomości Tem bardziej uzuchwalają się złoczyńcy, nich podrzędne. S. p. Sokołow innego by t
o sprzedaży dóbr Toni~zewo na. kOlooizacyję; nato· że przy żadnym z powyższyoh n,,{'adów, zdania. Nikt uozoiwy zapewne nie poiali
miast wiadomość o .przedaży dóbr Czekanów i O· pomimo usiłowań policyi i władz sl}do\vych, si~, że doznał od nie)! o jakiejbądź przykrośoi.
biecauów w pow, wągl'owie ;lkim, zd'lje !!'Il.już nie
Prawdziwie też rzewny. a zarazem smutny
ulegać wątpliwości. Koloniz&llyja dóbr Llpus~ w nie zostali oni wykryci/..
Opinija p~bliczn!, z~clJwalstwo to ~ ł?- by! widok, kiedy przy pogrzebowym obrz~pow. Kośrierzyńskim, dawnej zie~i Pomor~kiej, .zakupionvch przez pruski\ komiRYJę koloulzacYJl\ą, twość orgaDlzowanlll Sl~ band przypIsuJe dZle łzy ptynęły z oczu obecnych, II. N6stor
jest, już dokouaną.
temu, że do powiatu brzezińskiego za~ie~e naszego obywatelstwa ,vygto~it piękną moX ~R raj" zamieszcba \v N 49 artykuł Rolnl7ca nadetllaao zostających pod dozorem pohcy.l- wę. Część ci czł(lwieku, boś wśród tak
="ad Wisły "W sprawie fachnwego wykształctloia nym indywiduów, które niechętnie przyj. trudnyoh warunków umiał zanieść do grorolników".
( X Służebności. Sprawozdanie urzędowe za· mowane do roboty, j same nieohętne do bu żal szczery za 80bą wszystkion ty"h, co
_ Cza,.nI/.
snacza. post~p w usuwaniu służebności z gruDtów cięższej pracy, mają Czas i łatwość upatry- cię zu"li!
dworskich w gubernii W:lrSz,\wskiej. W po ... ost.ałyc h wania sobie ofiar, i porozumiewania się z
eubernijacb, usuwanie służebno~()i drogi\ d"browol: koleO'ami więziennymi \v przyległyoh po~ 7'oDIa • .:owa.
nej umowy idzie ci<Jiko; najcit,żej w gub. Kieleckiej. wiat~ch łódzkim i skierniewiokim. Przy Treny iałosoe nad własDł doll\. Odpowiedz mej
X \\1 korespolldcllcyi z Podola do jednego szczupłej też liczbie strażników ziems~ioh
bej. Napady i gwałty. ZaniepokojeDie ogólne.
z dzienllihó\v warszawskich czytamy, że własność
Korzystająo ze Świllt Bożego Narodze·
ziemska s:.Ilachty polbkiej gwa.ltol'l'nie tam upad1. tl'udno jest śledzić za kazdem POl'uszeDłem
Przed Z. 1830 właścicieli ziemskich w tej klasie by- zostających pod dozorem; zt:td t.o ż~den z nia, a tem samem i dwudniowej przerw1
ło 90"/0' po r. 1864 już tylko 75°/.. terar. zaledwie przytoczonych napadów nie został dotąd ruchu pooilłgów towarowyoh, po wielkiej
32%. Wszelako szlachta p()siada jtls:.:cze 56°/. obua.- wykryty.
i oiężkiej prl1oy, gtodny i le"'ki jak puob,

Korespondencyj fi "Ty[odnia."
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fU własności prYłfatnej.

(I'YDZIEN
Gdybyś , mniej dumny, I'any twPgo serca,
lotem orła, pełcn otuchy i nadziei, wymknl)Tak jak pr'!:edemuą. przed nimi otworzył,
lem się do Iwangrodu, gdzie obiecywałem
Chyba ostatni łotr i przeniewierca
sobie zaZllać rozkoszy i uciech bez liku!
Boleści by ci przy8pol'zył!
By nie wpaść na mego chleboda wcę, któ.
Toż j~, nieznany, a nad twą okrutn~
ry za bloak urlopu mó!.dby nagrodzić mię
I krwawą dolą, gorzk~-m łzę uroniło •.
I jC;k twój słY$zę wciąż .•. i tak mi smutno,
dymisyją, bł,!dziłem różnemi manowcami,
Jak {ldybym za tobą gonit
nadkładając drogio Na szczęście dobiłem
Woła.jąc "wróć się," a tyś przes7.edł dumnie
jakoś do celu i wstąpiłem olśniony i wzmI wróCIć nic chciał. .. i posze dł w swą drogę •• _
szony IV progi mojej lubej. Swięta zeszły
I dob:owolni9 położył się w trumuie.
rozkosznie na gmchaniu, śpiewie i muzyce!
. . Ni~, ~i~ ~i ~1~yĆ ~ie· ~ogę!' • • . • D.
Cóż, kiedy uKochanu moja dała mi .•• odkosza! i t~ dlatego jedynie, że jestem •.•
39;
kolejat,zcm. Zadne prośby, żadne pers wazyje
nie pomogły. 'W szystko mi obrzydło; bo
powieść Piotra Sales
liczyłem napewno nie tyle na jej serce,
tłoma~zył&
ile na posag! Trudna rada, stało się, inaczej
E_ :c o b r oZ a. ń s k: a._
być nie /lIoże, -siedzę tedy, wzdycham i •.•
~
płaczę, Ił on
olla zbliża się ku mnie i
(ciąg dalszy).
pyta półgłosem:
- Przeoiwnj~; tr,-!una bardzo-odparł z
Czegóż płaczesz moje dziecię?
dą.sem.- Wracając klAdyś z fabryki spotka.
'1'0 8i~ bardzo często zdarza
łem kobietę równie piękną jak Zuzanna, z
Że gwarallcyja na tym świecie

PODPALACZ.

u...

Jest

nil'pewną

łagodną, smętną twarzy~zką.

kolejarza.

Choć cię kocham-wyjŚĆ

za ciebie

Rodzice mi nie pOiwolą ;
Ja nie mogę robić z siebie
Tej ofiary - żyć z niedolą.
Gdybyś został Naczelnikiem,
Nie robiłabym skrupułu,
Ubierałabym się z szykiem
No, i żyła dla ••• tytułu!
Powl"óciłem do domu, uo zajęć, pewien,
że si~ uspokoję; aliści i tu u nas o spokój
trudno. Z każdym dniem i to COI'az częsuiej
słyszeć się daje o różnych niegodzi wych
nupaściach i zbl'odniczych operacyjach, dokonywanych w biały dzień niekiedy, przez
"nocnych rycerzy", w lasku, tuż pod sta.oyją.

będącym.

u pierwszym napadzie zrobiłem
wzmiankę Pl,zed dwoma miesiącami w Ty.

Gdy

godniu 11 kOI'eBpondenoyja wzbudzita nredowiel·zanie, czego mjlepszym dowodem by ł
artykuł pomieszczony w "Wieku" przez
korespondenta, ktÓI·y dziś S9m jest tchórzem podszyty.
I tak: przed paroma dniami na żonę
st.róża kolejowego ~ Remizy, powrallają.cą
z miasta o 3·ej po połudrWu, napadta jakas baba podejrzlIlej powierzchowności
domagając się gwałtem pieniędzy; lecz dzię~
ki natychmiastoowej ~bl·onie przechodniów,
przebrany WIdoczn ie mężczyzna opuślIil
ofiarę i ibiegł w f!ąlZCZ lasku. W drul1ie
znów święto Boteto Narodzenia, kilku
rabusiów obdarło z ubrania kobiet~ idącą
z fubrJki Storzyce. Dnia zaś .;. 6 b. tn. O
godzinie 5.ej wieczO'cm na dworzec kolejowy przyszła mlodl i przystojna. kobieta, zano,z'l" się od phczu; po zbadaniu okanto si{', że biedna d:iewczYlla, Florentyna
Kolleta, zamieszkała w Łodzi, powracając
ze świąt do bl'utą z Tomaszowa, o aodzinie 4-ej ~o połudau, gdy przech~dzita
p~zez lasek, _l'Ostała zaczepioną pl·zez jakiegoś .rabusla, który zniena(lka uchwyciwszy Ją z tylu, dmagał się pieniędzy.
Gdy K. przestr~sz'na, oświadczyła, te
prócz dwóc? rubli n podróż, nio więcej
niema, 1ImJstrz nocn" wzilłł się du innej operacyi i ciężko ,iedn~ kobietę skrzywdziŁ •••
Cbodzą pogłoski, ż ten cią:.rły niepokój
mieszkańcy naszego miastą za wdzięczają
ucieczce kilkunastu yięźniów zamachu
więziennego piotrkowciego; za pra.;dę pogłosek: tych ręczyć wdako lliemo17ę.
Koniecznie jed~ak. ptrzeba, ażeby miejscowa władza poliCYJ Ill{ol"li wiej zajęła się
tomi nicporządkami, ktre WŚI'ód oO'ółu poczynają budzić wielki iepokój. .,

_ _ _8,ggnal

k(}~jow!J.

ODPO~EDŹ~
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Gryzetka jaka zapewne?
~ryzetkll, czy wielka pani-wszylltkO
~I. to Jedno; dnść, że czekając aż panna de
!Salllt-Ermond ruoq zwróllić na mnie u wal1ę
będę miał zacbwycająeą rozl·ywkę.
., ,
-:- Kochać się widzę myślisz we wszystkich paryżankach!
- Dlacze!!óżhy nie?.
- Cicho si"dż, łobuziel
Przenvałll bratu i zwróciła się do Zuzanny
ch wllląo jej gl·ę. Wieczór zeszedt bardz~
miło i Zuzanna IVl"ó\:iła do siebie.
_- J es~em szcz~śli wa-szepnęła-bo sprawitam OJCU przYJemność.
p()t~żył~ eię i usnęła, rada, że nie potrz~buJe Się bl'onić oblegającym jej umysł
mysiCIm.
.P:zez parę dni była epok()jną, tem smutnieJszą Qyta p()tem. W któtoymś z dziennikł,w fll·~eczytata następującą wi'H]omość:
"Dowiauujemy się, że pani Thomel'in,
11 matka Mic/lała Thomel·in, zesłane<7o świe

,,7.0 do N owej Kaledonii, opUŚCiła" Paloyi.
1I Zda je się, że nieszczęslilva kobieta zumie1I szka na wyspie, by być blizko jedynaka 1l •
Poj~chata-szcptała Zuzanna - pojechała, a JI' tu siedzę spokojnie i staram się
ll:apomnitJó O nimI.. Ale to mój obowiązek.
'fygodnie mijały, nie pl·zynosząc nic nowego IV jej żYl.liu. Ojciec jej mówił wprawdzie
o opuszczeniu domu h[Oabiny i umeblowaniu
mio!!zkani" dla Cóloki; było to jeunak dotąd
projektem jedynie. Zuzanna też pyta ta salDa
siebie, dokąd tu siedzieć będzie. Z<Lmknięta
w udzielonym jej pokoiku całe ranki, żyła
tu wspomnieniami i mal·zyłll O Michale
wpatl'uj,!c się w portl-et matki i dziadka.
Nie przeszkadzał jej tu nikt. - W uratl).
wanych z pożaru drobiazgach znalazła kilkanaście fotografii fabl'yJ,;i i zaprowadzonych
w niej maszyn. Cała jej młodość ztącz"ua
była z temi budynkami; patrząo na nie
PI'zypomiliata sobie chwile spędzane z dl\iadkiem i Michałem. 'fu, na tej galeryi, po
raz pierwszy wy mali sobie miłość!
Koło połuunia chowała te pamiątki pod
klucz.
- Szalona jestem, że myślę o tem wszyetkiem-mówiła.
Przemywała zapłakane
oczy, pudrowała się i uśmiechnięta sohodziła UO slllanu.
Na widok księcia doznawata r;)dzaju
WStl·ętu. Ztlawato jej się za wsze, że słyszy
fElos Michała: "kłamiesz pan!"

Opanowywała to uczucie i

powtllrzał"

sQbie:

-

To przyjaciel mego ojca.
Cierpienie swoje ukrywała tak starannieł
te hrabina była pewna, iź ono już nie istnieje.
Pewne~o dnia zapatrzona była włdnię
w rozłożone przed uilł fotografije, gdy ojciec jej wszedł do pokoju.
- Mój Ojcze!-zliwołała, zaełaniajlło je
rfJkoma.
Suiot·Ermond nie J:auwatyl tego ruchu.

• Dla uicli\ Tak, dla nich! ;zy8tko dla nioh, Bożel~
Bp ohoć nad wszystldom rOIl1 8111ieroi prlelata,
Idei nigdy zabió OD nie III e...
Idea-to mm:a ŚWiA.
Gdybyś JtJ służył-o! nie )nad wody
Lety byś zaszedł. Id~c wei wytrwale,
ChoĆ bity, plwany, jako ermierz młody,
Był we80ły,o.żywiony.
D08l1ldłbIi w końc-kll oh wale I

3
Nukoniec płacą l-zawołał.
Kto taki?
To~arzyetwo :\sekUl'acyjne płaci.
I cóż wtem dzi wnego?
Dlaczego o to pytasz?
Bo .• , wydd"łeś mi się tak uradolvany,
jak gdybyś się bał, by ci nie zaptallono.
- Bat si e?. bał!.. Cóż znowu! nie bałem
się; ale za\;sze człowiek jest kontent gdy
skończy z tern Pl,zeklętem towarzystwem .
Widzisz moje dziecko, gdy chodzi o małe
sumki, o jakie pal'ę lub kilka tysięcy, ptacą.
oni natychmiast, wzbudza to zaufanie; gdy
jednak idzie o milijony, bywaj zdró lvi 'frudnosei rosną jak ~rzyby po deszezu.,. Ale
skończone ju~ llh wała Boga i dziś jeszcze
odbierzemy cztery IUllijony franków_
- W takim loazie wyjedziemy ztąd?
- Zapewne-odparł przemysłowiec-nic
to przecież pilnego.
- Nie [ł)ożemy przyjmować dłutej goś!lil1Uości pani Karenicz; nie m~ do tego
żadnev.o słusznego powodu.
- Ależ przeci wnie, jest ich tysiąc. Nie
wiem, czy zdecyduję się odbuuować fabrykę
i czy zamieszkalibyśmy przy niej ?. Teraz,
gdy jesteś już dorostą pann~ na wydaniu,
moj e dziecko ...
Nie mam zamiaru wycbollzió Z!L mąż.
- Pomówimy o tern kiedyindziej.
- Otóż gdy wjjdzie.s~ za tn'lŻ nie b ę dz i emy mieszkać razem ..• Wszystkie te kwestyje
musz~ być rozstl'zygnięte, zanim pomyślę o
przeprowadzeniu się.
- Jeieli odbudujesz ojcze fabt'ykę, zamieszkam !lI'zy II iej z rozko~zą.
I ma"hinalnie Zuzanna zWl'ócihL wzrok
ku roztożonym na stole lotogl·afijom.
- Co t(l jest? - za wołat, pochyl"j,~c się
nad niemi Saint-Ermond.
- Znaleźli' to po pożarze i BC1·nic.;!· od.
duł mi te fotogl"lIfije.
- Bemier powinien był mnie ie {Iddać.
Zebrał fotogloafije i wsunął je do kicl:lzeni.
Zuzanna zad['żała, ale nie śmiała się opierać.

\V purę ch wil później Saint-EI'mollll opowiadał' hl·abinie, co robił u cóloki.
- Biedaclka!-szepnl,jła - zabiel·asz jł;lj
wszystko to, do (Izego pl'zywiązuje wagę .•
_. Ależ bo i dh mnie iotografije te są
bardzo cenne. Mamy tu fotografije maszyn wymyalonych przez Michała.
- Cóż z tego f... Można je było prll;6cież kupić u fotngrafisty ?
U jakie~o f()togloafisty?
-- U tego, który je zdejmował.
- W tern \vlaśnie truuność, że zde.iTllo~
wał je Michar.
- A! to co innego.
- Tet'az jestem już stanowczo zdecydowany oduuuowuć fabrykę; włożę IV nią 500
lub lJOO tysięcy fmnków i kapitał ten bę
dzie świetnie ulokowany.
- Tak, a w dodatku Zuzanna będzie
uszczęśliwiona.
- Mówiła mi właśnie przed chwilą.
pragnęłaby tam zamieszkać.

żo

- Czy tylko znajdzie się równio zdolny
jak l-lichat mechanik,
- Mechanik ?. Ależ o to najłatwiej! W
Paloyżu gemjalni inżynierowie rodzą się na
kamienillch !
Saint-EI'mond zrobit ruch pełen pogardy,
jaką. tylko bogaty głupiec może mieć dla umierającego z głodu mędrca.
- Ależ tak-dodał-znajdziemy zllolnego mechanika, który zarządzi fabryką, zo·
stawiając nam sławę... mnie i Geraldowi.
Czy będziesz wtedy zadowolona hrabino?
- Jesteś nujsprytniejszym i najuprzejmiejszym ozłowiekiem-odparła, podajłc mu
do pO\lałowania rękfJ •
- Przemysłowiec ucałował ją, wykręoił sit
na pięllio i wyszedł.
- Jestem odmłodzony - puwiedział W
progu.-Za chwilę odbiorę moje milijooy.
NI&BZe milijooy-zllwołała za nim hra.

bina.

TYDZIEN
'l'ak, nasze miliony - o. po południu
pojedziemy z Geraldem do Saint-Denia.
- Jakiż to będzie czarujący wiciole dla.
Zuzanny. Książe, bohater, zamieniony na
przemysłowca! ..
WielIzorem. skoro Gerałd powrócił do
domu, Pl,zybiegła pokojówka Niny i szepnęła mu na ucho, źe hrabina oczekuje go
w ' wnim gabinecie.
Sk'll'c) wszedł, Nina rzuciła mu si ~ na
szyję·

Czy kontent jesteś ze mnie?
Jesteś wymarzoną siostrzyczką-zawołał,-ule sądzę, źe i ty nie masz przyczyny
-

skarżyć się

uu mnie.
- Oh! nie. bez ciebie nie zdol'ałabym
nigdy tak dobrze całej tej spm wy prze prowadzić. Saint-Ermonu ouebl'ał tedy swoje milijony?
- Tak, dożyliśmy je tylllllzasem w bauku.
- I byliście w S "int-Denis?
- Tak, zwiedziliśmy składy i pogorzelisko. !fundamenty są w dobrym stanie
a murcJ\vane słupy wskazują ułLwet, guzie
ul5tuwione były maszyny.
- A co z niemi zrobicie?
- Byliśmy w fabryce, w której etnlował
je Michał·Thomel·in i jakkolwiek robiono
tylko pojedyncze częślli, bez planu cnłości,

o

ksilJżo.

Licytacyje W obr.pie gulJernii.

Bo kochtil'a innego ...
- W takim razie musi to być epide~
miczna obol'oba w Pary~u, bo i z moją niezD'ljomą z ulicy de la Chapelle nie postą
piłem dot~d ani kl'oku.
- Jakto?-zawołała ze śmiechom Ninawięc miłostka ta nie skończona jeszcze?
- Z:lleuwie rozpoczęta. -- Ktuniamy się
sllbie, a ja pieszczę jej dziecko, bo ... jest już

o

s

z

- W dniu 20 marca (t k\ietnia) ~ są~:r;ie zjazdowym okręgu III w m. Łodi, ua 8pr~edai uierll·
chomości w ternże mieśCli e pr:y uli cyPołu duiowej
pod ~ 1423 pOłożontJj, OCl SUI my r8. 1,500.
- 30 grudnia 1888 (11 atJ:znia) w magistracie
m. Br:lcziny na trzechletnie rydzierżawieuie 26-cil1
jatek rzeźuiczych w tem7.e muście, na kążdą jatlc~
po szczególe,

E

KRA J

U~

PrUldpl.ta
"KraJ"
z "przeglądem
lit."
wynosi rs. 3 kwartaluie.

I

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

--------

"KrRj" wychod:ti
w Petersburgu co tydz.
,., rozm. 24 str. "Przog.
lit." 16 str.

pod kiercwnictwern

LUDGARDY PIASZCZYŃSKIEJ
i,rzy uR.

w domu W- ęi Bardki.wic:e.
Pryjmuje !}Clzennice na nauk~
POj l' rj yilc7.ych rzemiosł za. opłatą
z ~llry r~. 4 miesięcznie.
Lekcy je odbywają się codzienni p. po 2 godziny.
Krój i szycie sukiell U1ie8i~cy (>
4
Krój i szycie bielizny
3
Stroje .
,
6
Rekllwicznictwo .
6
Int,·uligatorstwo .
12
K Id aty s ~tn~2110 •
12
Drzeworytn ictwo. _
"
2
Hcl~ominiatury •
"
6
R etns2.eryja..
'.
6
Kos'l.ykarst wo
Rysunki zastosowane
do rr.em iosł. . .
"
6
K"l'onkarstwo. .
~
4
W,\ palaoie II!'! drzowie
.,
4
Mil hrstwo na porcet:! nie n
12
Poil "zoslInictwo
~
6
Kl"lwuty
e
2
Rlfty •
~
6
DJ{luueelcganrkit:rooo1y .,
4
1'0 nkOllt'ZenJ'l 1~nr50 i zdaniu
egzillfiilll1, oJzennica otrzymuje
świadectwo uz,lolnienia. (liS-l)_

.~*'

m

Młoda

osoba.

•

z:ni'lcn j ęzyk fr:u.łcur. .. i,
rlil!jł~, i JUlu;yk~, żver.y sobie IH ,; ,"·
j
lIIiejsel' nauc,y"cidki. Wiadllluoi;ć
polka,

'je

'w E,;".ęg:u·ui

M. Lipskiej w

(Jzę. ·:; "t.~ho'fie.

---. DQ

(G-l)

.fjprz ed;ułia

50 korcy łubinu
wyl),)i"wrg"l), po
IÓ\';

z

Qrlsta wą

e~lJi(l

ri!o

białego

ó za 250

[lin'

do Ra.d ...nngka, lllb Go'z-

ł(ł)wie.

w!!It«aHly: Sprawa skanalizowania domów 10. Warszawy. List otwarty: Noty. &rtyknły i korespoJl(lencyie:

I

Syhmeyja politye'l'lla w Belgji, p. Agricolę. Jeszcze o taktyce posłÓW
pozna.{l~kich, p. Lambda.
Ft'lijetou. WigiIja w małem k6łku, p. cd. Na bezrybiu 11 et\"ekielll, p. mz. Rozmy,jlaui(~ lIad llilld!J: galicyjską, p. kb. R~klamy dla.
artystów, p. wp. GLlicyjq!ric: IlpUI;ty n·ttchnienia, p. kb. Z telti humorystycznej.
Dzinł zagraniczl1Y. Zda.Jeka. i zblizka: 7.e Lwow1. p. Notę,
z Krako\V'l. p. Ś,·cdni ka, z Pozo ani" p. Do marata, ze Szlązka pruskiego
p. Rnsul'rectusa, 7. Londynn ]l. Latarnika. i t. d. Ziemie słowiallskie
~Li9ty·korc9p. ,Kr'lju"). Z politycznego świata, p. L, S. Ty(lzieu polityCluy.
Dl1<~8ł wewnętrzny: Slow.) wstępne (.z tygodnia"). Wiadomo~ ci urzl)dowe. Wiadomości
peterSburskie. Kronik3 warszawska.
(Kron ika tygodniowa p. NCjla·"'t} D,·obne wiadomości).
Listy z prowincyj: z Włocł:l.wsl.iego pow, p. Lektol'lI, z
Luhli nn, p. JUlliu"a, z Prtlu p. PI'olnu:!, z BiałtJgostoku II. P. Q. R.,
z Ż) tomierza p. ,[arkc,Jrl.L, z Za~ławskiego pow p. A" z Kijowa. p. Mik.
'frn~\;Q, z Humania p. LecIlltę, z Odesy p. Wieniawa, z Moskwy p.
ŚlVil~t owiaa, z Buchary p. Marka, ~ Samarkalldu p. Ks. Jul. Dollk. i
t. d. Rozmait04c·i. Kronika. pOśmIertnI\,.
Ekoł1ornistu.. Zjaz(l górniczy w Ch~rkolVie, p. W. Ż. Po.lrecJni ctwo w pracy. Tydziell ekouolUic~ny (d l"oblltł wiadotno,bi). Tydzień
gjełdowy. p. Ad. Mt. Z rynków towarowyc h, p. In.
lJoniesieni2. Odpowiedzi redakcyi. ZaiŚ!ubilly i :ol' krologija.
Ogło,.. zellia.

St~ldent
,,,l

l~! kilku

(:l-~) _

UUlwersytetu

l r'lcnhey stHhl j:lko

(ł-e--e--e--e-e--&-e--e--e--e-fi'
lfJ
Sklut ItuJ'toU"!l
Ił»

Ił» NAF'lY
...

fil

Nowe

k!lliąiki

'fi nncu Uloi}l~ie IJ:ljnizszych. 10-8

Potrzebn dwaj

Drobiazgowa

Wyrobów

1;0-

baranów

negretti, bardzo pię!mych,
oraz byczki rozpłodowe. Ceny

w

-

j'lk Jl{)W~:i;ytu t', P{).]t'jlUl1je się d::wania"""" Do dZUtejdzeg'o numeru
e~~H lub .~o:"eł)etrC!J, tak doląllza. Rię arkusz 15 pow'ieści
M!lleJS Y2\1 dZlecl~m Juk s~art
Ol" Bal-,Winliizym :a dorastlłJ;łcym. Wlado- p'.' lYlY t
,,1~"'
Ul
."
1ll0-Ć w Hedakcyi "Tygorlnia". (10 2) kte,,,," w przekładZIe ~ • .B.

lJ1lr7·' a

RetlaktQI i

chłopcy

DO SPRZEDANIA

Pudel CZlrny rasy włosboj. Wia-

dOlllo*ć u Błnisława. l,c!nl'\'a lli\ stacyi

Dr. hol.

(2 -1)
!

Lelcyje Haftu
zbiorowe, cdzienni(j 2 gOdziny, :za & rs.
na miesiąe d osoby, udziela
(10-9)
lVaJlda 'Valewska.

S,ład Węgli
WłodJmlerza SaplńsKiBgo

towarów

POPOI:VSKIEJ.

~~:n~~;i~~ ;;~::]:~~:~~~~

I

811, m:ad:).pol~lUU,

::\, także

barchanów, bojek i płóciellek kolorowych orali

innych towarów.

(6-6)

wyliaweł~ Mirosław Dobrzala~ki.

I

(Róg dei Aleksandryjskiej)
O e.", 1/

sprzedaż

bawełnianyoh

składzie

~~.

(3- 3)
. . .

tIt

ilo cukierni nchalewskiego. PierWSZ'JI1stwo maj;! !t,ndrd'lci z pJ'olvincyi.
(3-1)

otrzym:lue w red:lkcyi ,Krn.-

. .m a do sprz<'3
?mmce,

Jl~"a· przystępne.

tłJ

LITERACKI.

Dominium Borowno

go g, znający j~zyki tak 8tal'O~ytlle

Sprzedaje uartę na beczki; sól

(!J-&-S--e-a--e--S--e--&-e-~

M 6 łkA' ...•

kilkanaŚCIe

:

VhFul'y, w domu m
U. guatjcwa.
Ił'

ł\

m owiec i byb w bryłac'h . po ce- \:fi

jll". 'ł'reść i»ism. Biblijo;;ruflja tJ godniowa.

Kł

sa LI tJl

Iłl na wo,ki i rugony; ta.kże ~ól dla.-h

(dok,!. Liljty z UZyJUU, p. LOl'clcy. Echa, antyczne, wiers?;
Bronis!awl\ Gl'abow~l,iego, 1'111. wyższych knrrsacll żCłi!d~i(lh
(z powocln ich dziesi~ciolelli!l.), p. Romnaldę Ba.lldouill de COllrtenl\y
(c. d.). Spuścizna. pG humoryście, p, W. Pl'okescha. '''olui ~tl·~eic.r (1870-1S71" p. Arousa Daudet'a (tł6m. Z VlIlIla).
iI\.!oIiążę AdłłUl CZłutorY"lki ( wIJdhlg 'f "tislczew:J) (d. c.). SI.r:ł
wo,t;dł.. nia Hter~łckic: Kruashar .:\.leksaudor "Czary na dworze
Batoi'cg'O", p. W. P.; Kleczk"w9ki K'l.zimierz ~7, wra.żeń kal·nalVa.ło·
wycI!. Ohrazki i ram .. i", p. Art.
Jironiluł litera.cka i art ystyCZUłł.

i

Maury:ego Wiener

m 'Vis

'j'., t:;,·zech.. , (Z p;.mi"tIlH'a ma!ar4a) p. Henryka ::>ienkiewicza

Adl'CS pocztowy: GrzyuuhUn:, prz~z
\l'ohu, Poc.izt;l.IUcS7,e~ów-Z:\- dama

!:!~.~ pó~~

PRZEGLĄD

A..

:

TRFSĆ N-ru 51-go "KRAJU"
.\.rtyknł

~:'()cztowej,

(d. c. n.)

-

rłlzem

dla kobiet

matkl}. moja nieznajoma! Jutro dowiem się
gdzie mieszka i jak się Bazy wa.
- Co za szaleń~two! - zawołała Nina,
wzruszająll ramionami.
Nazwij to 8zaleńs\wem, kaprysem,
czem cbcesz... Jest to w każdym razie bardzo mila dla mnie rozl'y'lka w moillh wycieczkach do Saint · Denis, bo ten WIISZ przemysł nudzi mnie piekielaie! Zresztą jest
to zachwycająca kobietlc!~ pełna ,,,dzięku,
u;'oku, poezyi, a przytem .• taka niepodobna
do Zuzanny!
- Ileż zapalu mój bl1ciel-Strzoż 8ię! ..
Czyżbyś istotnie był zakochany w tej gryzetce ?
- Być może, bo warli tegol - szepnął

że opiniją tą cieszą się niezasłużenie.-Naj
przód twoja Zuzanna nie raczyła dotąd
zwróeić na mnie uwagi.

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

Z,\.KL,l.D

Rę!<odzielniczy

dadz~ się one złożyć przy pomocy fotogrufii .•. A cóż Zuzanna?
- Powiedziałam jt!j, że marzeniem twojem jest poświęcić się przemYlIłowi, że zo·
staniesz prawuopodobnie spó:nikiem jej ojca.
--- I oóż ona na to?
- Nic, wydawał" się tylko bardzo zdziwioną, Zdaje mi się, że wspomnienie Miehało. zatarło się już zupełnie w jej umyśle
i że za jakie pół roku będzie twoją ioną.
- Nie wiem, czy to tak łatwo pójdzie.
- Ba l Skoro się dowie, że wszyftkie
kobiety za tobą szaleją! .. Młode dziewczęta
we Francyi tak łatwo zawrallajlJ sobie
głowę .. •
- Nie sądzę, przeci wnie, zdaje mi się,

Ł

ilEi.III_ _ _ IliEl!lilf'.liiSi.

.Mi

I

Korzec węgli kamiennych
grub~h 2·J.O f Z . ,-. . 90 k.
KSl'zec wQgli kamiennych
grnbeil roa ~krzynie 10
korm'fe, \1;;\mkni~te(przo~;
Mag!tl'at
Warszawski
ostcwloWlllle)
• 88 k.
Pu.j k6sn (korzec ,t pudy) • 30 k.
.K.ol'zelwęgli drzownych
1 rs.
lht\gn. Na miaeto rozsył:t
~ię " koszach
półkorCQ.vych
wagi ao
(13-&)

a.

WldzimiBfza

WYłajem
Dom

r -go

Sapiń8kie[o

Pojazdów

Arla,ma GOłem!JClwskiego
wprost P,'czty

Karev, Powozy, B."yki, «onie
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zawzH~Cle, chociD.żby nawet panna, co jest nieprawdopodobnem, życzyła sobie tego związku. Ale jtlSZCZe
raz pytam, kto ci to powiadał?
- A gdyby to była margl'abina?
P. de Caussade spojrzał badawczo na młodego
człowieka, jakby chcąc się przekonać, czy jest przy
zdrowych zmysłach.
- Niestety, nie żartuję wcale, Pi'zechadzając
się po lesie w Arcacbon, spotkałem margrabinę i ona
właśnie mówiła mi, że panna de Bl·iouze ma poślubić
wice-b rabiego de Saint,Osvin.
- Mój drogi, muszę ci wierzyć... choć to trudne
do uwierzenia, To małżeństwo byłoby obydne! ..
- Nieprawdaż?-zawoła t żywo Aurelijan.
- Tak; mówią, że Saint·Osvin jest koćhankiem
margrabiny; nie powinien się żenić z jej pasierbicą,
a zresztą macocba nie zgodzitaby się nigdy na to·
- Ależ ona ,vłaśnie pragnie tego najgoręcej.
- Czy ci to powiedziała?
- O ile sądzę, chciałaby tę rzecz jaknajspie.
8zniej przeprowadzić.
- Jakto? nie rozumiem?
- A ja, zdaje mi się, rozumiem, Spl'zykrzył się
jej zapewne ten człowiek i poświęca córkę męża, że
by się od niego uwolnić. Takie rzeczy zdarzają się
w wielkim świecie.
- Powtarzam ci, że to niemożliwe, Ani Bt'iouze,
ani Nikola nigdy się na ten układ nie zgodzą. A
zresztą, gdyby istniał podobny projekt, BI'iouze by mi
coś o tern powiedział.
- Jestto pomysł margrabiny, i zapewne nie mó-

wiedzenia.
my sobie.

J
-

Chodźno, usiądź

przy mnie ... Porozmawia-

posadził

go przy sobie na knnapie.
Wzruszony tern sel'decznem przyjęciem, jakie.
go się uawet niE' spodziewat, Aurelijan nie chciał
zaczynać rozmowy od wypytywań Ilię o nieznajomego ban kiera. Chciał przedewszystkiem wiedzieć, co
myślał p. de Caussade o sprawie z willi "Pod Barwinkiem."
- Zapewne wie pan o tern, co mię spotkało
rzekł-i mam nadzieję, y-e mię pan nie potępia.
- Znam tę sprawę tuk, jakbym był przy
niej obecny, przerwał de Caussade.-Briouze mi wszystko opowiedział. Jestem przekonany, że zostałeś ofiarą nieprzewidzianego zbiegu okoliczności ~ jeszcze
więcej cię za to lubię. Niema tego złego, co by n a
dobre nie wyszło: pozyskałeś sobie przychylność pp.
de Briouze. Ojciec, córka i macocha oczekują cię
1: niecierpliwością, a ja dałem im słowo,
że cię
przywiozę,

Rl'zeczywiście, pan de Bt·iouze pi fał do
mnie o tem.
- Jutro urządzają OD! polowani/} na dzika;
nikogo więc nie zastanjemy w zatOku... Margrabina
poiedzie razem z mężem... Znakomicie strzela podobno ... Ale ponieważ jesteś zaproszony, możemy jechać
wprost do kniei i spotkamy się tam z całem towarzystwem.
- Do dyjabla I nie będąc uprzedzony o polo.
waniu ...
WilIa "Pou Barwinkiem,"
15
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- Nie masz ze sob1ł fuzyi, ani odpowiedniego
ubrania? To drobnostka; ja ci .vszystkiego dostarczę.
Mój siostrzeniec jest prawie tego wzrostu, co ty, a
właśnie zostawił u mnie wszystkie swoje myśliwskie
przybory. Przez cały dzień będziemy polować; na obiad zarzucimy nasze wizytowe ubrania... a potem
będziesz mógł tam pozostać przez czas dłuższy. Pokój dla ciebie jest przygotowany, Ja zaś powrócę do
Pthigueux.
- Wrócimy razem.
- Dlaczego? Briouze ohciałby ci~ zatrzymać
przez cały tydzień, a wierz mi, że nie zrobisz im
naj mniejszego ambarasu. Mogliby pomieścić w swoim domu z tuzin gości,
Jutro o tej godzinie muszę byó tu, w
klubie.
Żeby gl'ać w karty? Nie wiedziałem, że tak
lubisz grę?
Nie, niebal'dzo lubię karty, ..
- A więc poco wracasz?
Zaledwie smlem się przyznać dlaczego.
A jednak muszę to panu po\viedzieć, bo będę
potrzebował jego pomocy... Otóż, przyszedłem tu,
chcąc się z panem widzieć; wszedłem do salonu
gry i ...
- Zgl'atem się w baczka?
- Nie, ale muszę sif;l pojedynkować,
- Już ?.-ZJl.wolat de Caussade, wybuchnj1ł c
śmiecbem . -Mój chłopcze, nie tracisz czasu, Wylądv
wateś do Bl'igueux przed wieczorem, a przed półno-

Lubię p. de Briouze, a pgo żona była zawsze dla
mnie bardzo uprzejmą, Byłoby mi bardzo przykL'o
zerwać

z nimi stosunki.. a musiałbym uciec się do
tej ostateczności, gdybyti się przekonał, że mal'gmbina przystraja swojego mlża w rogi.
_ R()zumiem, że pm tak do mnie mówi ... ale ...
dziwię się panu de Bl'ouze, jeżeli te pogłoski są
prawdziwe.
_ Jeżeli go nawet zwodzi, to on nic domyśla
się tego ... a ja nie mam ~amial'u otwierać mu oczów.
Nie kładź palca między lrzwi... de Briouze jest dotąd zakochany w swojej żonie, a ona nim kręci, jak
jej się podoba, Nie mówię by to ona zaprosiła do swe·
go domu Saint-Osvin'a; nargrabia jeduak nie pragnął
jego znajomości, za to ręzę; boję się nawet, czy nie
zapłaci kiedyś drogo Z3 tI znajomość ... Ten de SaintOsvin wygl1łda bardzo ptdejrzanie,
- Dlaczego więc p- de Briouze wybrał go so·
bie na zięciu?
- Na zięcia? Cbyllby zwuryjował, Zkąd tak
śmieszna myśl przyszta ci do głowy?
- Mówiła mi o t~ osoba, która lepiej, mz
kto inny może wiedzieć }k rzeczy stoh. Powiedziała
mi również, że małżeń$tw> to będzie zawarte tej zimy.
- Osoba ta musiah sobie zażartować z oiebie,
Panna de Briouze jest od wudzieścia lat młodsza od
Saint·Osvin'a i nie cierpigo; sama mi to mówiła, Co
do margrabiego, to chooaz ma słabostkę dla wioehl'abiego, ale wie dobrze, że jest zrujnowany do szczę
tu i nie oieszy się dobrl opiniją. Bl'iouze nigdyby
się nie zgodził na to mał eństwo. Opierał by się temu

