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Wybory do Rady Zarządzającej Towarzystwa Dobroczyn. dla chrześcijan,

w końcu autor czwartek. Cała orkiestra występowała w
ten projekt, jako kostiumach kozaków zaporozkiilh z XVII
praktyczniejszy, przeważy, lecz i tu nowe i XVIII wieku.
- Jak się dowiadujemy koncert
Stosownie do zezwolenia JW. Guberna- zarzuty: 1) z powodu kosztów takiego wytora w dniu 15/27 styoznia w sali p. Ski- kształcenia, zbyt mała liczba rntodzieży ko- p. Horbowskiego odłożony został na później,
bińBkiego odbędzie się ogólne zebranie rzystać zeń będzie; 2) Piotrków bezpośre. prawdopodobnie na porę pokarnawałową.
Zaklad rękodzielniczy d"a
członków "Towarzystwa Dobrocr;ynności dla dniej korzyści z tak wykształconych rzeChrześcijan". Na po:-ządku dziennym tel70 mieślników nie odniesie, ponieważ trudno lcobiet. Od nowego roku powstał w nazebrania, Opl'ÓCZ sprawozdania Rady zarzą~ przypuszczać, aby kończący szkołę tam się Bzem mieście, pod kierunkiem p. Piaszczyńskiej, zakład rękodzielniczy dla kobiet,
dzającoj z~ rok ubiegły, znajdujemy pl'ZO- osiedlać chcieli."
"lie razy mamy przed sobfł ważną spl'awę, na wzór takichże zakładów wa<'szawskich.
dewszyBtklem wybór trzech członków i 4
kandydatów na członków do Rady zarzą zawsze znajdziemy spory zastęp przeciwni- Osiemnaście różnyoh rzemiosł, jakich zadu! oraz 4 członków do Komisyi rew izyj- ków. Niektórzy się cieszą, doputruj:}c w tern kład podejmuje się uczyć za opłatą 1'8. 4
z uczell?). ~ skutek wpro\yaJzenia w wykona.- oznaki naszej żywotności, pomimo, iż Pl'ze- miesięcznie -daje możn03Ć K:~żdej
Dle z~p~su . ś .. p. ~arola Burghllrda, oraz czenia takie wypowiadane są bez wszelkich nic łatwel!o wyboru fachu, odpowiednio
rozwlJaJ~ceJ Się dZIałalności Towarzyet \fa podstaw. Dlaczego np. uczniowie, kończący do indywidualnego jej upodobania, środ
na polu mitoBierdzii\ publicznego, a ~tąd i szkotę Kiihua, n ie zechcą osiąść IV Piotr- ków materyjalnych i widoków na przynapływu zajęć dla członków zarządu, po- kowie? Zresztą dlaczego ściśle- to tylko mia- 8złośćj powodzenie zakładu. jako szkoły
żądanem by było, aby z wyborów weszty sto ma korzystać? Przecież caty kt-aj PII- rękodziet, z"leży z jednej atrony od enerd~ Rady jednostki mo~ące rozporządzaó zbawiony jest zdolnych l'zemiealników: po- gicznogo, sumiennego nadzoru je~o kieWiększą ilością c~asu, aniżel i, o ile nam wia- żądańsi oni byliby IV o3adach i IVogóle na rowniczki, z drugiej zaś od rozumnego
domo, pozostali w Radzie członkowie, bal'. zapadłej pI'()wincyi, niż w miastach wię- poglądu naszego społeczeństwa na ważność
dzo obcią~eni obowiązkami swego powo- kszych. Pomijając s zereg przeczeń "komisyj" wykształcenia praktycznego i konieczność
piotrkowskiej, życzyć należy jnk najszybl:lze- takowego. wobec coraz cięższy"h warunków
łania.
Nie wątpimy, że w mieście liczl}cem o- go rozwinięcia i załatwienia woli testator'a. bytu. Sitdzimy, ~e tak jedna jak i druga
koło 18,,00 chl'ześoijan, znajdzie się 11 o- Oby się tylko obe<lzło bez konkur<lów na stl'ona rozumie to doskonale i wzajemnie
będą się stal'ać, by zakład rękodzielniczy
bywateli, którzy zllszczyceni zaufaniem sto- nOlve projekty! .. "
Nie, do tego, mamy nadzieję, nie przyj- wzrastał i rozwijał się coraz bardziej, jak
warzyszonych, "y bór przyj mą i obowi:}zkom swoim godnie odpowiedzą; nie Wlł' dzie-i sprawa, o ile Bfłdzió można z dotych- wszystko, co ma rzetelną ra"yję bytu.
- Hrad~ieże. Okazuje się, że miejtpimy teZ, iż cz.łonkowie Towarzystwa Do- czasowego jej przebiegu, zakończy si~ w
broc~ynności, licznie się zbiorą, aby wy- duchu życzeń naszych i "PI'awdy". Po tym scowi złodzieje postanowili nowy rok ro~
pełDlć ważne obowiązki wyborców i zwie. zapewnieniu, uwalamy za konieczne spro- począć jeneralną obławą na cudzą własność.
rzobniej władzy Towarzystwa. Wezwanie stOWi1Ó błędne mniemanie t.egl) pisma, ja- gdyż jednocześnie w kilkunastu miejscach
to naeze i wyrażona nadzieja wCQle nie o- koby "testament Karola Buq~harda dotych. pozostawili ślady swej bytności. Prosiliśmy
dnosi się do tych, którzy nie pojmujił do- czaI'! jeszoze nie wszedł IV życie", PI'zeciw- już kilkakrotnie, aby poszkodowani naniosłego znaczenia samodzielnej działaino _ nie-wszeM on ju~ w wykonanie cały z wy- tychmiast nam donosili o wszelkich kraści społecznej, którzy są fachowcami ale jątkiem właśnie tego jednego zapisu ,,12000 dzieżach i nadużyciach jakie się przy tranie ob.ywatelami, ~aj~ fo .. my istoty ludzkiej, rs. w listach zastawnych m, \Varszawy, fiają dość często \V naszem mieście; ale
ale me Bą ludźm1 IV znaczeniu ozłonków od których procent ma być obrócony na jJl'ośhy nasze, są wido(\znie rzucaniem groorganJzmu społecznego. U kogo poczucie pomoc dla młodzieży płci obo jga, pragną- chu na ścianę, tak jak gdybyśmy, szczując
O?ow,ązku obywatelskiego nie jest rozwi. cej się uczyć l'zemiost, rękodzieł lub przy. złodziei, działali w ich, a nie publiozności
męte,. k~o zate.m Illm dobrowolnie staje W apasabiaó do handlu".-Zwl·acamy też uwa- interesie!.. I teraz oto dowiadujemy się urzędz',e IStot DlŻSZ6~ gatunku, temu palić ~ę czytelników na zdanie korespondenta bocznie o podwójnej kradzieży, przed i po
kazame o wypełmenl'l tego obowiązku naszego z ~rawskiego, który wolaŁby widzieć· nowy~n r.oku, ~ p. D. urzędnika drogi że
byłoby to samo, co wJiaśniać niewido- fundusze pOlfstałe z tego zapisu obrócone lazne) mleszkającegl) W domu p. Bergem,,memu od urodzmia właściwości i roz- na szkołę handlową niedzielną; szkołę ta. na, u p. R. w posesyi p. Strzyżowskiego,
Dice kolorytu Mat€jki i Siemira{łzkieao lub ką jednakże miasto nasze już posiada.
u p. O. IV domu p. Psarskiej etc. etc.Terenem działalności rzezimieszków W8Zę~
~zik~emu ,ludożel'cy barbarzyństw(} z"wyczadzio były pi wnice i stryohy-napitki gorą
JU zJadaDla starych swyoh rodziców. NieWiadomości Bieżące.
ce i bielizna.
widomy zupełnie ms nie pojmie, a dziki
- Opieka nad inwentar~e:m pow sw~j l~gi~~ za~lze znajdzie wykręt uTeatry tlmatorskie. Dziś, w ciągowym. Dowiadujemy się, że wydaspr?wledll\V~aJ.ą:y J,gO, barb~rzyński zwyczaJ; tak tez ,l IstOU, me mająca l'oz\yinię niedzielę, danem będzie przerlsta wie nie ama- nem zostało zozporz,!dzenie, aźeby politego pOozuc:tla ObOVllłZków obywatelskich torskie na dochód dobroczynności i straży cyja nie dopuszczała past\vienia się u"d in~awsze znajd~ie ,w~ręt usprawiedliwiają(\y ognit}wej, na którem zostanie powtórzony wentarzem co dość często ma u nas miejJIł od wypełmeDla fycbże obowiązków. Ta- "Dom otwarty," z dodatkiem bardzo pięk sca przy nadmiernem obładowywaniu wokich nie pragniemy \vidzieć ani na zebraniu nego, rozrzewniającego t)brazka dl'amatyc~ ZÓ\v. W wypadku takiego obładowania i
ogólnem, Hni w lielbie wyborców ani w nego W. SzymrlDowskiego p. t, "Na ~dioy". bicia koni lub wołów, policyja ma pI'aW()
Na 2 zaś lutego pp. B. i P. 'organizują na zrucać ciężary a winnyoh pastwienia si~
liczbie wybranych.
' S. M.
tenże sam cel przeustawienie, które ma być oddawać pod sąd. W tym też celu, na plapow~órzone
nazajutrz dla cztonków czyn- cu po.bernaruyń~kim, przy wieździe w a·
Warsztaty-~zy stypendyja?
nych straty ogniowej, w dzień wyborów l!,ję, ustanowioną została warta polieyjna.~ 1 "Praw<.y ' z r. b. spotykamy tejże.
Swiadkowie znęcania się wobec przytoartykuł, p. t, "Spra.n zapisu Karola Burg~
- Dwa koncerty małorosyjskie, z czonego pI'zepisu, w wi elu wypadimch moharda", w którym st'eszczająo to cośmy udzia.łem kapeli pod dyrekcyh P. N. Gor- gą stanąć w obronie katowanych zwierząt,
pis~l~ '" ~. 51 p. t. ,"lWarsztaty oz; stypen- donowskiego i przy wspóJudziale tenora wskazując winnych najbliżsJ:emu strażni
P!lJa, 08 Wladcza SIę za te mi ostatniemi. de-Rienzi, odbyły si~ w ubiegtą środ~ i kowi.
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Śmierć w plomieniach. Dnia
2 b. m. w majątku Swierczyńsko pod Roz·
przą, straszny zd:1rzy~ się wypadek. Gdy
właściciel tegoż, p. Blderman wraz z bl'atem swym w nowozbudowanym dworku,
otoezeni gośćmi i rodziną, zajęci byli najspokojniej we sołą. pogauanką, spostrzeż ono
nagle, że sąsiedni, stary dwór, staje cały
w płomieniach. Wiedziano, że pozostała
w nim tylko bratowa właśeiciela, kobieta
już nie młodo, i że nawet służącej nic bylo pod ten czas przy niej. Jakoż gdy rzucono się na ratunek - było już zapóżoo;
jeden z synów p. B. chcąc choć nieżywą
ciotkę wydobyć z plomieni, przedarł się do
wnęt1'2a domu i ch wyci! tl'upa za ramię,
ale tylko ka wat spalonego ciała został !nu
w ręku. Biedna kobieta, rozgrzewata, Jak
mówi,,-, skrzepłe od 2imna członki przed
..
. k
płonącym ogniskiem staroży.tnego .komm ~,
i gdy się zdrzemnęła, mUSIały Się zapal~ó
na niej suknie, przylegle sprzęty, wreSZCie
dwór cały, z którego pozostaty tylko zgli-

Sehlesisehe Zeitung 1, CentralI blat fiir die
Therapie 1.
W Łodzi ma się odbyć przedstawienie amatorskie, z którego doehód czysty ma być w częśei przeznaczony na
rzeez tamecznej straży ogniowej, ą w c2:ęści
na szpital w Łodzi. -Przed kilku dniL\mi,
Pl'aeujący w jednej
2. większych
fabryk
łódzkich, buchalter M. za przywlaszezenie
sobie 500 rs. został aresztowany i pod
sąd oddany.
_ Pod .firmą Krall, Seidle~ i Małeeki otworzony został w ŁodZI wielki
skład fortepianów.
_ Po~ar. W Zgierzu, d. ił b. m. wy.
b
A
buchnął gwałtowny ogIeń w fa ryce
uer.
bacha. Sp alit y się: przędz~lnie, gremple,
salfaktory, mnóstwo przędzy gotowej, weł.
k
ny surowej i mewy ończonego towaru,
Fabryka była asekurowana, ale dość nizko
w warszawskiem Towarzystwie Ubezpieczeń. Stu robotników pozostaje bez zarobku.

obcnje z tym się proce8l1je - żac!n z czytelników naszych obcujących z .Much,!" nie będzie się
na nią gniewał, a tem mniej jej procIsował.
= Ze sztuki Dzieniki włoskie ll'zepełnione s~
entuzyjastycznemi pochwałami dla lowego dzieła
Siemiradzkiego p. t. "Fryne w Eleusis.' Obraz w pn,cowni naszego mistrza w Rzymifl o?,ądała królowa
Małgorzata.
poświęcając mu eałą lodzinę czasu.
nFrylle· teraz jeszcze nie moie bjć wysłana do
Warszawy.
Listy od Redake,i.
Panu M. 10 Grzymalin~j. W&li. 2 pozoatawionyeh
rs. 5-pozostaje u nas, po oplaeenu poprzednich i
nowego ogłoszenia, kop. 36 do dalttej dyspozycyi.
- Panu E. Bed. w az~stochowil. 11 arkuszy dodat.
ków powieŚCiowych przesłaliśmy przy poprzednim
numerze.
- Ksi§garni Altenberga we LwowU! Illnstrowanego
taniego wyda.lI'uictwa ..Pana TadC!sza" nie otrzymaliśmy j oszcze.

Korcspondencyje "Ty:odnia."
Z
Schwytanie szajki

~abljanic.

złodziejskiej.

Samob ójstwo.

przel'ledł i u nas
eZCZB.
•
i 1~'ł'adzieze niemleckleO'o w tutejszem glmnazYJum, o spokojnie: oto bowiem zdarzjące się dosyć
'ol h
w dniu 9 b. ezęsto peryjodyczne noone kndzieże rzeczy,
przyszły w naszych stronac
.na po~z, d e k kilku lat e~eryt, zmad nagle
~
dzienny; głównem polem aZlatalnoscl 0- m. pogrzeb zmarłego odbył się w ubiegły z wozów podróżnych, na szo.e tuż pod Pabijanicami od strony Łodz zaniepokoiły
P ryszków są powiaty: łódzki, rawsk.-i i hbrze- piątek.
lVypłłdki w obrębie gubernii w drugiej po. policyję, która
nareszoie e.ergiczuiej si~
ziński. Bliższe szczeg ół y o rozmaltyc ua- łowie listopada 1888 r.-Pożarów było ń; _ z tych: zajęła odszukaniem winowajów. Jakoź zdopadach, gwałtach i rabunkach, mieli czy- 3 z podpalenia, 1 od nieostrożnego obchodzenia się
telnicy W zesztym numel'ze "Tygodnia n W z ogniem, i 1 z przyczyny niewiadomej. - Straty łano schwytać już w gmini Brues w p-cie

_ Niapady, rozboie

- •Jan
Bowecki
b. profesor językad
•
• • •

Ubiegły tydzień nie

=

trzech korespoudencyjach: z brzezińskiego, ztąd wynikłe wynoszą rs. 850. - Wypadków nagłej łódzkim 2 rabusiów i \" bli :~ości Pabijanic
na szosie także 2: jednel!o 2gminy Choj n y,
. T
W
h d' h śmierci było 4
z R awy I omaszowa. tye
Ulac
= Loteryja. W urzędzie loteryjnY!Il powstał a drugiego z Lodzi; opróc~tego znaleziono
kilku ziemian z pow. brzezińskiego przy- projekt zniesienia 8przedaży losów u snbkolektorów.
w szajca 2-ch miejscowyc, eskamoterów.
jeżdżało ze skargą na ten stan rzeczy do Według tego projektu osoby nie mające bezpośred.
•
Naczelnika
gubernii,
prosząc, aby mo- nio z kantoru bankn państwa oddanej kolekty, nie Wszyscy, z wyjątkiem jedr~~o, są to zna ...
P
d ' d'
. d będą miały prawa trudnić się sprzedażą biletów. ni recydywiśoi, odbywając)lJiejednokrotnie
• d .
gły byó przIe 8Ięwzięte O pOWIe nIe. sro - Wprowadzenie . w czyn projektu nastąpić ma od rekolekcyje w więzieniu piotrkowski em.
ki dla większego zabezpieczenia publiczne- klasy I 162 loteryi.
Ponieważ przy schwytaniu ej szajki znalego spokoju. Jakoż p. Naczelnik gubernii
= lł'ydalania.• GraŻdanin" donosi,iż od; a b.
przyrzekł wydać niższym władzom admi- m. izraelici, którzy przesiedlili się z zagraniCY w ziono eorpus delicti, zateo 4 winowajców
1"
. k .
graniee Królestwa Polskiego i handlowali na mocy odstł!wiono do sędziego śleazogo w Łasku.
.
.
.
DJstracYJnym l po ICyjnym Ja naJsuI'owsze dokllmentów I gildyi, lec~ którzy nie zwrócili się do
Widocznie na kilka dni Irzed złapaniem,
pod tym wl'ględem instrukcyje.
13 maja r. z. z podaniem o pozwolenie prowadzen!a
dokonywali oui operaeyi IV' jednym domu
Pryułicyje. W dniu 6 stycznia r. handlu w państwie, będą zmuszeni do opuszczeD1a
w samem mieście, zamierzjąc po dr& binie
b. w osadzie i parafii W olbóI'z odbyły się granic państwa l'uR_k_ie_g_o_._ __
dostać się na piętro do shdu z towl\l'lłmi;
przy asystencyi kilku okolicznych księ.;;y
= Z blblijograCH Pierwsze miejsce Mleży zostali jednak zpłoszeni łzięki czujnnści
prymicyje nowo'wyświęconego alumna se· sie tu pi'lrwszemu tomowi dzieła p. . nHistOT!JJa stróża. Chcącjeduak powetnvaósobie tę straminarjum Włocławskiego ks. Wiśniewskie· Słowian", przez Edmlwda Bogusławskiego, magistra
.,
N
nauk fil.·historycznych b. Szkoły Głównej Warszaw· tę, tej samej nooy nad raQffi, około godzi.
go, Byna miejscowego WÓjta gmmy.
o wy skiej. Jestto gruby tom o 531 .trouicach, z których ny 4., wyjęli ramę z okna rozbili szyby,
pracownik w winnicy pańskiej ks. Wiśnie- 301 str. zajmuje sam tekst, a res'ltę przeznac1l'lno odłamali żelazną zaporę, a OtW01'zywszy
wski, naznaczony zostaŁ na wikaryjusza do na dopisy i wyjątki ze żródeł, z których czerp!l-ł okute żelazem okiennice, weszli do jedn ej
parafii Działo8zyn w powiecie Wioluń- szanowny autor. Druk piękny i czytelny. Utrudma
skim. Podczas solennego nnbożeńst wa w tylko z początku czytanie nowa zupełnie grafika ja- z fabryk miejscowych i ,kradli 17 sztuk
"
kiej użył autor, a z której się zaraz na wstępie DS' tqwaru lUŻ zapakllwaneg wartości mniej
kościele pal'afijalnym napełnionym szcze- prawiedliwia. Poważnym badaczom dziejów krajo. więcej ił50 rs. Sprawka t. uszła im wówlnie przez lud wierny, miejscowy proboszcz wych i ijławiańskich gorąco polecamy to piękne c?;as bezkaruie.
ks. kanonik Gedach, w kilku treściwych dzieło.
W tych dniach \V miejsoOwym lasku miejsłowach, opisał ważność obowi"-zków, cią- Wyszła już z druku w urzędowym przekładzie
~
nowa }o Ustawa Towarzystwa Kredytowego Z ·go w guber- $kim został znaleziony trup podof ieera
żą.cych na młodym kapłanie względem ka- niJach Krtflestwa Polskiego" z r. 1888. jako część pier. łonsystującego w Łodzi pułku piechoty.
tolickiego spoteczeństwa wogóle i wskazał WSZ& tomn V nZbiortl praw i przepisów Towarzystwa Irak okazało się z piel'\"'llstko wego śledz
droO'ę, jaką winien postępować przez ciąg Kred; Ziemsklego".
'"
b
t
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- Opnścił też prasę zel5zyt III dzieła, .Jak si~ twa i oględziu, przybył Ol z m. Łodzi, poswojego żywota, aże y wy rwać ZWyClęZ o uczyć i Ja!.; uczyć innych" jako wstępu do całego sze- życzył karabina od swcg@warzysza w Pana stanowisku żołnierza Chrystusowego.
regu podręcznikÓW naukowych w różnych gałęziach bijanicach i, zaszedłszy lo lasu, pozba
- Do Będzina W końcu roku u· wiedzy ludzkiej. Wydawnictwo zasłużonej firmy i3i~ życia. Kula na wylli przeszyła piersi
.
Gebethnera i W olffa' "
biegłego przychodziły następne ezar:lOplsma:
_ Ukazał się ostatni zeszyt "Zasad socyJologii" nieszczęsnego; trup leżał IV lesie dni kilka,
gazety codzienne: KUI'yjer Warszawski eg- Spencerą jako bezpłatny dodatek do "Głosu".
i . zanim przechodzlł~y prs.łpadkow'o gajo,,!y
zemplarzy 19; Kuryjer Codzienny 19; Ku- "Prawda" rozesłała swym prenumeratoro Ujrzał go, zastygł JUŻ lZmarzt zupetllle.
ryjer Poranny 1; Gazeta Warszawska 1; dru~i .zaszyt .. ~utr.0pologii" dzieła OZdobionego licz Przyczyna eamobójstlva nie wiadoma. ·
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_ nWielbiciel prifektoweJ" powieść A. Thenriet', Wspomniony lasek, majcy zaledwie 200
dlowa ~; Słowo 6; Wiek 2. Plsma tygo-, wyszła jako dodatek Z'l listopad do .Przeg. Tyg . mórg rozległości, w prze~ągu kilku lat był
dniowe: Tydzień 9; Kraj 2; Tygodnik Ro- Wreszcie ukaza.ł się nieco spóżniony "Kale},' świadkiem aż 5-ciu salDo>ójstw.
mansów i powieści 2· Wędl'owiec 5· Gaze- darz IUJ WSIe i milJsta" którego cena kop. 4a. Znajdu25 grudnia. 88.
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cym, o zarządzle gmmnym, o wpłyWie pastWisk 11a
Z Tomaszowa.
cyna 2; Prawda 3; Prze~ląd TygodDlowy wełnę etc, Dział literacki słabY'-informacyjlly
6j Tygodnik Illustrowany 7; TYI!odnik Mód dobry.
'Pożar fabryki sukna Haeweta. - Rozporządlenia
l' Gazeta LOBowań 6· Gazeta Kielecka 5·
= Z ))rasy: nKorespondent Płocki" zawiadamia
policyjne.-NasZl resursa.
Przed kilkoma dniami z niewiadomej do
::Stusze 5· Biesiada Literacka 6· Roman~ swy~h czytelników, ,że poczy?~ł st~rania . o rozsze:•
.z, I
,
.,
rzellle programu. Az d6 chWIlI wYJednallla decyz)'l
d
l pOWICSĆ 1; Glos 1; Przegląd Kat,ohcJi:! 5i wydawnictwo nKorespondenta" zostało wstrzyma- dziś jeszcze przyczyny, o
go zinie 12-ej
ZOl'za 4; Kłosy 4j $:oloe 2; KIi ryj el' Swią- nem". Przerwa potrwa ~dlka tygod~i.
.
W nocy, fabryka sukieu,/,\ p. Adolfa H<l.eteczny l' Rola 1· Zycie 2· TyO'odnik .Mód
- nGazeta Warszawska, poczyniwszy pewne zIma- werta, składająca się z lziesięciu ręcznych
i Powieś~i 1· Kr~nika Lek'arska"l' Zdrowie ny W swej tr~dci .i.uk.ład~ie,.któN przy.ezyn~ł~ si~ warsztatów, wraz z dq:nem mieszkalnym
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Gd
d
1; Gazeta Sądowa 3j WIeczory RodzlDne najwcześniej dochodzić do rąk czytelników. Tym stala SIę pastwą pożaru.
y u erzono na
2; Gazeta. Swiąteczna 30. Czasopisma 1'OSyj- celem wlsył,ma jest z reda~cyi, p~ciągami ranue~~. ~lar~ we .,~szyst~ie s.Y$naly fa.b:yczne, w
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TYDZIEN
przeszło na 18000 rs., albowiem wszelkie
zapasy materyjałow sukienny~h poszły z
dymem. Na drugi dzieó po katastrofie, p.
Haewert z chorą żoną i d wojgiem małych
dzieći, został pod gołem niebem, II. nic
mogąc na razie znaleźć przytułku, zmuszony był prosić zwierzchnosci o pozwolenie
zakwaterowania się tymczasowo do nowobudującego się po za miastem szpitala.
Z rozporządzenia władzy miejscowej,
handle tutejsze będl} odtąd otwarte tylko
do 11 godziny wiecEorem na ulicach głó
wnych. do lO-ej na bocznych, pod kar:}
surowej odpowiedzialnosci sądowej.
Władza pohcyjna zajęła się gorliwie porządkami masta: zimową porą śnieg, a letni/} błoto i śmieci, przed każdym domem
musz/} być każdodziennie co rano pozmiatane na szychty i co dni parę wywożonoj
wszystkie podejrzane indywidua włóczą·
ce się po mieśeie po lO-ej wieozorem, policyja ma zatrzymywać, guyż miejsoowy
burmistrz dowiedziawszy się o kilku f!Aktach zbrodniozych, wydał energiczne polecenie wyszukania winowajców; ci ostatni
też, widząc co się święoi, uspokoili si~

3

bienie dlatego, że dwunastu przysię!!łych
i komplet sądowy popełnił głupstwo?. Prze<O> Kaliska gazeb. gubernijalna donosi,
że w
oiwnie, jestem w wybornym humorze. Całe
odległości wiorsty od Wielunia. odkryto pokłady
życie
pragnąłem podróżować, w innych
węgla kamiennego w głębokoaci 9 lokci.
<O> Propinacyj e Wobec tego, ze z dniem
12 wprawdzie warunkacb? ale trzeba się zawsze
b. m. upływa termin prawomocnoś<;i przepisów stosować do okolioznośoi.
o propinaeyi w Królestwie Polakiem, jak donoszą
-- Najciętsze będzie obcowanie z tymi
spółka przemysłowców zagranioznych założy w Warszawie parową fabrykę aksamitu, plnszów i t. p.

.Nowosti," przy ministeryjum skarbu Iltwotzono ko·
do zbadania tych przepisów; komisyja doszła.
do prz ekonania, że niezbędną jest zmiana istni ejących
obecnie przepisów o handlu trunkami w Królestwie
Polskiem. Projekt opracowany przez komisyję moze
być przedstawiony dopiero po wszechstronnem "ba·
daniu przez ministeryjum spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i genera.ł gubernatora waraz&wskiego, a
ponieważ to wszystko wymaga dłuższego czasu,
przeto minister skarbu ma starać się podobno o
przedłużenie terminu pra.womocności przepisów do·
tychczasowych jeszcze na. 3 lllta a, mianowicie do
13 stycznia 1892 r o, przytem uważa za stosowne
pozostawić dotychczasowym dzierżawcom propiuacyi
prawo odnowienia kontra.któw n& trzy lata, na tych
samych warunkach, na. których kontrakty były
zawarte w latach 1886-1888 a w razie niezgodzenia się ich na dalsze dzierżawienie, odda wać pro·
piuacyje żądającym drogą licytacyi.
<O> Projekt założenia. fabryki
zega.rków kieszonkowych w Warszawie jest blizkim urzeczywistnienia, rozebrano już bowiem akcyj za 130,000 rs.
i pozostaje do rozebrania tylko 20,000 rs.
misyję

nędznikami-szepnął Michał.

- Nie znajduje tego, mój drogi. - Da
nam to sposobność robienia niezmiernie
ciekawych etlldyjów obyczajowych. Zresztą,
czy Sl} to w istocie zbrodniarze?. ty i jlS nie
mamy praVi a sądzić o nieomylności 8l}du;
przekonaliśmy się naj dotkliwiej na naszej
własnej skórze ...
- Ależ większość ich przyznała się do
winy.
- Kto się do niej przyznaje, zmDleJaza
ją do połowy, a zresztą filanŁ1'opi, lekarze
i uczeni twierdzą, że zbrodniarz nie jest
winien popełnionych llzynów, odpowiedzialność spada na społeczeństwo; ono jest tym
chorym, nad którym litować się tylko należy.
- Zawsze ci się żarty trzymają.
- Obchodzą się też z nimi j!lk z chorymi. Lekarze pary2lcy ordynuj Ił na. lato
40)
kąpiele morskie, i wysyłają ioh do motrochę·
rza, tylko zamiast Trou ville lub Treport
Ciekawy jestem, co nam przyniesie nadnaznaczają im pobyt na półwyspie Ducos,
powieść Piotra Sales
chodzący karna\Yał?. Jedni zapowiadają że
tłomaczyła.
wyspie Nu lub Sosnowej. Ta ostatnia, dzię
będzie wesoły-drudzy utrzymują przeciE_ Dolorza.ńska._
ki zbawiennemu działaniu żywi~y na drogi
wnie i spicwają sobie następującą piosnkę:
~
oddecbowe, przeznaczona jest wyłlłcznie
(ci~g dalszy).
Biada! klub nasz, klub jedyny,
dla
suchotników.
W kt6rym często się zbierano,
VI.
Michał nie mógł się oprzeć wesołości
Już wpadł w ręce Palestyny! ..
przyjaeiela.
Już nas całkiem l/;aprzedauo!
Rozkosze podróży.
- Wiecznie ten saml-9zepnął r; uśmie
Wobec tego, co się święci,
Nazajutrz po widzeniu się z panią Thochem.
Miast się bawić w karnawale,
merin i Juliją Morand, dwaj przyjaciele
Nolens volens-mimo chęci,
- l pozostanę takim do koóca-odparł
"ysłani do
Saint-Martin-de-Ra,
zostali
B~dziem śpiewać .gorzkie żale!"
zkąd fregata Pantera miąła zabrać dwustu Marcin-będę się śmilJł przez cał/} drogę.
Sygnał kolejowy.
galeraików i przewieźć ich do Nowej Ka- Mój Bożel przed rokiem Nadaud nie chciał
---mi dać dwutygodniowego urlopu. - Teraz
ledonii.
Sprawy Ziemiańskie.
Po odby(!iu rewizyi sanitarnej, w celu rad nie rad musiał się zgodzić na cokolX Holonizacyja w Poznańskiem. Pis- zatrzymania tych, któl'ym zdrowie nie po- wiek dłuższy.
Skoro zakuto jut obręcze wszystkim pięć
ma poznaiiakie donoszą, że komisyja kolonizae yjna zwalało D:1 daleką podróż morską, zaczęto
prowad:ti układy okupno dóbr Marszałki i Kuźnica ich ładować na okręt. Mimo ciężkieO'o ży dziesięoiu więźniom, ka:l;demu z nieh wrę
Bobrowska, polożone w powiecie ostrzeszowskim, a
cia, jakie czekało zesłaóców na gal~racb, czono płócienny worek zawiel'ający przedbędące dotychczas własuością polaków. Popl'zednill
komisyj a kolonizacyjna nabyła j tlŻ 'posiadłości Droz- śpiewali oni wesolo na myśl, że pozbędą aię mioty, mające im służyć w podróży. Każ
dżyn i Przed borowo graniczące z powyiszemi ma.- kajdan i podczas
podróźy cieszyć się bę dy z nich dostał: tr2.y kOlizule ze zgrze bjątkami. Marszałki mają 819, a Kużnica Bobrowska dą względną
swobodą. Dwaj przyjaciele nego płótna, dwie pal'y wełnianych poń.
517 hektarów obszaru.
czoch, spodnie, kurtkę i czapkę wełnia
X Zakopane. Sprawa utrzymania dóbr za- nie zamienili dot:}d ze sobą ani stowa, nie
ną, spodnie i kurtkę płócienną, oraz parę
się
nawet.
Dopiero
gdy
podziewidzieli
kopańskich w rękach polskich, znajdu je się na dobrej drodze. Podług wiadomości z Krakowa, adwo- lono więźniów na partyj e, po pięćdzieilięciu butów; następnie poprowadzono ich parami
kat tamtejszy dr. Rettingel' energicznie zajmuje się w każdej, Marcin zbliżył się do Michała, na pokład Pmde1'!!, gdzie wpisano ioh do
I!ubskrybcyją na. kupno tej uroczej miejseowości.
księgi nazwanej przez Marcina "Złotą księ
PodpiSY wynoszą dotychczas tylko 40,000 złr. t. j. który wydał okrzyk zdumienia.
- Jakto! .. ty tutaj?-zawołał.-Prawda gą galerników".
1/10 czę:ić potrzebnej na ten cel Bumy, lecz ze wzglę
Komendant fregaty przeglądał tymczasem
du, że dobra zakopańskia obciążone Bą wierzyt"l- -dodał - zapomniałem o tobie, o sobie
nośc iami hypoteczuemi, stanowiącemi połowę ich tylko myślałem.
akty procesów skazanych. Skoro przyszła
wartości, suma 200 tysięcy złr. wystarczy na po·
- Wiesz przecie, że moje przywiązanie kolej na Marcina, przemówił doń:
myślne załatwienie całej sprawy. Poniewaź sub- Notują tu, że byłeś niespokojnym
do
ciebie nie pozwoliłoby mi obejść się bez
skrypcyja idzie żwawo Buma niezbędna będzie wkrótwięźniem, że pozwalałeś sobie wysmiewaó
twego towarzystwa.
ce skompletowaną.
Jeden z dozorców popchnął w tej chwili wszystko, co ci mówiono. Pamiętnj, że
Przemysł i Handel.
tutaj ci to nie ujdzie bezkarnie. Mamy
Micbała, wołając:
klatki i powrozy dla nieposłusznych.
-D~lej! na ciebie kolej.
<O> Kopalnie cynku.
Od 1&t kilku prowaMarcin skłonił się przed nim z galanZdjęto mu kajdany. Michał uśmiecbnął
dzi właścicie1 kopalni ""Maryja", pod Sławkowem,
w pow. Olkuskim gub. Kielellkiej, prawidłową eks- się smutnie, ale spocbmurniał natycbmiast, teryją.
plo.ltacyję rudy cynkowej czyli galmann, posiadają !!Ikoro zaczęto kuć mu na nodze obręcz że
- Mój kapitanie-rzekł-nie wyśmie\VaOl
cego znac'tny procent cynku, .Gaz. Waral. " dowia- lazną.
nigdy tego, co godne szacunku, a pamiętam
duje się, iż w celu rozszerzenia eksploatacyi rudy
Marcin zrozumiał, co się dzieje w duszy zbyt dobrze szlachetne postępowaniu kocynkowej prywatue to przedsiębiorstwo będzie za.mienione w przedsiębiorstwo akcyjne.
przyjaciela.
mendanta Paloueto podczas oblęźenia Pa- To wcale ładna branlioleta - zauwa- ryża, bym nie czuł dIn ciebie czci mój ka<O> Przemytnictwo.
Warsz. Dniewn." donosi, żc przemycanie okowity z Po ustryi i Prus ustało żył-podobny w niej jesteś do Arabki.
pitanie... Pozwoli pan tlobie zwrócić uwaprawie zupełnie, dzięki wydaniu nowych przepisów
wybuchnęli śmiechem.
gę-dodał po ohwili że brylant w jeO'o
Galernioy
gorzelniczych dla Galicyi.
Milcz,
N!
4032-zawołał dozorca.
pierścionku
lada
chwila
wypadnie i wart~
<O> '''ęgiel kamienny.
Otwarcie drogi ze- Co?.. jak ty mnie nazyw8sz?-zawo- by go poprawić. Znam dobrze ten klejnolaznej iW3ngrodzko.dąlJrowskiej oddziałało bardzo
korzystnie na zbyt naszego węgla kamiennego, któ- łał Marcin-X! 4032? Aleź ja się nazywam cikj kupiłeś go pan ode mnie w jednym z
ry obecnie cieszy się wielkiem powodzeniem nawet Marcin Pelissier.
magazynów przy ulicy de la Paix.
na bardziej oddalonych rYD.kach Cesarstwa. Zal'ząd
głupiego. Wiesz
- Dość tego - odparł ostro kapitan No,
no,
nie
udawaj
miasta Odesy zakontraktował obecnie 300,000 pudów
proszę nie zapomnieć moicb rad.
węgla z 1,0paJń hr. Renarda na dostawę 'v ciągu dobrze, że to twój numer wpisowy.
Marcin umilkł, ale spojrzał śmiało w o- Ba! Gdyby to był numer wygry"atrzech miesięcy zimowych po 20 1/, kop. za pud.
Drogi południowo zachodnie zakupiły w ostatnich jący wielki los na loteryi, byłoby mi przy- czy kapitanowi i wyozytał w jego wejrzeczasach z tychże kopalń milijOIl pudów węgla.
niu pewną dla siebie życzliwość.
jemniej być jego posiadaczem.
<O> Slłółka dla wywozu mięsa za graniwśród ogólnego śmiechu, wyciągnął
- Dobre i to-mruknął do siebie-uda
I
cę, jak zapewnia. .Kuryjer warszawski" będzie zorganogę kowalowi okuwającemu skazanych, się może wyjednać jaką ulgę. Po skończo
nizowaną ostatecznie z końcem mie~iąca bieżącego.
t:b> Plantatorowie
chmielu odnieśli sic zwracając mu uwagę, że kształt jej jest nym wpisie sprowadzono dwustu galernido ministeryjum dóbr państwa z prośbą o utworze~ prześliczny i, że szkoda byłoby jej ze· ków na spód okrętu, gdzie znajdowały si~
nie w miastach większych ageotów, pośredniczących psuć.
cztery klatki żelazne, przytwierdzone do
w sprzedaży chmielu i aby agentnry pozostawały
Nie
.zmienisz
się widz12 nigdy - zau- ścian. Marcin zarówno jak i inni więźniowi e
pod zarządem filij banku państwa, które udzielały
zadrźał na ten widok. Zawołał jednak
ważył Michał.
by pożyeze!t na zastaw chmielu.
<O> "Gaze'a
polska" donosi, że z wiosną . - A cóż ty myślisz, że zmieni~ uaposo· opanowawszy wzru' 'tlie.
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Aha! klatki Ludwika XI.
Każda z tych przegród mieściła 50 \vięź.
niów, natłoczonych jeden tuz obok dru~ie
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dziemy chodzić po błocie .•• Potrzajno, k. 95j-tomaszowsko-łódzkim i piotrkowsko-łódzkim
pyszne hamaki do odpoczynku i wełniane od sumy rs. 8743 k. 20; - tuszyńsko·wolborskim i
łódzko-rawskim od sumy ril. 4581 k. 53;-n3 rel'Skotary!
(d. c. n.)
racy.ią 17 mostów od sumy rs. 6603 kop. 13j oraz

go. Oświetlenie stanowiły dwie małę lampki, I
zawiel!lzone u sufitu. Gdy ioh zamknięto,
Licytacyje W obrębie gubernii.
głuche milczenie zapanowało wśród nieszczęśliwych.
Więzienie to było przeraża
- 29 J;Ila1'ca (10 kwietnia) w sądzie okręgowym
jąco ponurej najwesel"i posmutnieli.-Statek piotrkowskim na sprzedaZ następują<lych d6br ziemzakołysał się, ozwały eię wołania majtków, skich: 1) Osiny IV p-cic piotrkow~kim od sumy rs.
świstawki dozoroów i podniósł się dziwny 95,000 i niżej; - 2) Kohitlle-Male IV pocie noworadomskim od sumy rs. 80,000 i niżej;- 3) Chojny A.
jakiś szmer, smutny, płaczliwy śpie~ morza. B. IV> 2 w p-ci e łódzkim od sumy rs. 24,000 i niźejjMarcin, chcąc otrząsnąć o~arniająoe go 4) część dóbr Politanice W pocie piotrkowskim od
wzruszenie, zaczął przeglądać rzeczy zawal'- sumy rs. 14,000;-5) Wodzynek lit. B. w p-cie lódz·
kim od sumy rs. 7,200; - i wreszcie nieruchomość
te w worku.
zwana "Hotel Warszawski" w Sosnowcu p-tu będziu
- Patrz-przemówił do Michała - jaki ~kiego od sumy rs. 90,000
rząJ jest troskliwy o nasze wygody. Prze- 16 (28) stycznia w rządzie g-lnym piotrkowdelVazyl:!tkiem wełniane ubranie chroniące od skim na entrepryzę konserwacyi dróg szosowych I
zaziębienia i wełniane pończochy od kataru. rzędu w 1'. 1889 na traktach: piotrkowsko-kieleckim
i piotrkowsko·rawskim od sumy rs. 7869 kop. 9ił;
Jedną parę będziemy nosić, a \V dru- piotrkowsko-wieluńskim, łaskowskim i łódzkim od
fIą możemy składać oszczędności nasze IV sumy rs. 7053 k. 86; - na przebudowę i reparacyję
No" ej Kaledonii.-A td koszule!.. Co?- 18 mostów od sumy fS. 3376 k. 79; - wieluńskim,
znakomity materyj a!, mocne to i trwałe, włoszczowskim, przedtJorskim i częstochowsko·kie
9d sumy rs. 9083 k.22j-na reparacyją i buniema obawy, by nam je praczka podarła leckim
nowę 26 mOSLów od sumy fS. 1838 kop. 74j i S-ch
i poprzerywała dziurki od guzików, Czap- traktów w pocie częstochowskim od sumy rs. 7560
ka wełniana o malowniczym kształciel pra- k. 21, i rcparacyją: 27 mostów tamze od sumy rs.
wdziwy toczek podróżny; a to letnie ubra- 2730 k. 69.
- 18 (30) stycznia w tymźe rządzie g-luym na
nie zmienimy, skoro dostaniemy się pod konserwacyją
dróg szosowych w r. 1889 na trak·
błękitne południowe niebo. - Jedna pal'a tach: łódzko·poddQhickim i zduńekowolskim od sumy
obuwia, jest to może zamało, ale nie bę- rs. 9561 k. 'j7j-z~ier&ko-łęczyckim od sumy rs. 7153
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Pracownia sukien j okryć
Teatdamskich. Fabryka form
papierowych i nauka kroju ralnej ~ 913 w Częstoohowie. Wiadoprzy Alei

Aleksaudryjskiej w domu
}<'. Kępińsl<iego na piętrze, w ftPetrokowill». Przyjmuje wszelkie robot! i wykończa z całą ele&"ancyją i wykwin tnośeią kostiumy i okrycia po cenach możliwie nizkich, jak równiez udziela lek·
cyj krojn po domach.
(12-1)
LEOK.ł.DY.JA.

10 opasowych

wołów

z
m

lJl
lJl

osoba.

Sprawozdania z targu zbożowego.
Łódź

E

I

NAFTTTy
w lUurowancu
J..
I• SOLI m we.m
'I'

•

Maurycego Wlener

m vis a vis Fary, w domu m

dla kobiet

LUDGARDY PIASZCZYŃSKIEJ
)}rzy ul. Pocztowej,

w domu W- 'iJ' Bordfciewtcz.
Pryjmuje uczennice na naukę
pojedyńczych rzemiosł za opłatą
z góry rs. 4 miesięcznie.
Lekcy je odbywają Hię codziennie po 2 godziny.
Krój i szycie sllkień miesi<;cy 6
Krój i szycie bielizny
"
4
Stroje. • • . • ••
"
3
Rękawicznictwo
•
~
6
In troligatorst IVO
~
6
Kwiaty sztuczne.
"12
Drzeworytnictwo.
"12
Heljominiatury. ••
"
2
'.
"
6
Retuszeryja. •
Koszykarstwo
,,6
Rysunki zastosowane
do rzemiosł. •
"
6
Koronkarstwo. .
"4
Wypalanie nH drzewie
•
4
Malarstwo na porcelanie"
12
Pończosznictwo.
"
6
Krawaty
•
"
2
Hafty. • • • • ••
"
6
Drobue eleganckill roboty "
4
Po nkończeniu kursu i zdaniu
egzamiuu, nczennica otrzymuje
świadectwo uzJolnienia. (llS-2)

• lekcyje Haftu •
zbiorowe, codziennie 2 godziny, za d rs.
na miesiąc od osoby, udziela
(10-10)
lVanda Walewska.

Potrzebni dwa; chlo pcy

KRA J
TRFŚĆ N-ru 52-go "KRAJU"

.ł.rtykl1ł wstępny: Rezultaty ostatniej sesyi austryjackiej rady państwa, p Uuusa_ List otwarty: W sprawie kontraktów o
sprzedaz lasów, Stanisława Skarżyńskiego. ł.rtykuły i korespondency je: Kwcsty ja sporna, p. T. H. Loris-Melikow (żyeiorys
ftNow. Wr.").
Felijeton. Po przeczytaniu "Tej trzeciej," p. 19. Życiorys pana, p. Czesława. P. Szara pow w roli ugodowca, p. et. Z ftdziennika"
galicyjskiej ekscelencyi, p. Kabe. Aljanse możliwe i niemożlilve, p. cd.
Z teki humorystycznej.
Dział zagraniczny. Zdaleka i zbliska: ze Lwowa p. Notę,
z Krakowl~ p. Średnika, z Poznania p. Doma.rata, ze Szlą'~ka pruskiego p. Resurrectusa, z Wiedni a p. Tertiusa, z Londynu p. Latarnika, z
Paryża p. Zyzmę, z Ameryki p. Kaprala i t. d. Ziemie slowiańMkie
(Listy-kore" nkraju"). Z politycznego świata. p. L. S. Tydzień polityczny. Kronika zagraniczna.
Dział wewnętrzny: Słowo wstępne (nZ tygodnia"). Wiadomości urzędowe. Przegląd prasy. Wiadomości petersburskie. Kronika
warszawska: (Kronika tygoduiowa p. Nepawę. Dro'JDe wiadowośei).
Listy z prowincyi: z Lnbelskiej gub. p. Lemiesza, z Opola
p. Ed. Chłop., z Willl:~ p. ,N. i Letuwisława, z Oszmiańskiego pow. JI.
Lu-skiego, z Szawel p. Zmognsa, z MiiJskiej gub, p. Al. Joiskiego, z
Nowogrodzkiego pow. p. B. S., z Niemirowa p J. Strzel., z Kijowa p.
Mik. Trzask'!, z Humania p. Lechitę, z Moskwy p. Światowida, z Jtskaterynosławskej gub. p. H. L_, z Margelauu p. Księdza Jal. Dobkiewicza. Kronika pośmiertna. Rozmaitości. Kłl1'yjer prawny. Ku-

ryjer kościelny. Knryjer szli:oluy.
EkonoIDista.. Z chwili Obecnej, p W. Ż. Pośrednictwo w pra-

Tydzień ekonomiczny (drobne wiadomości). Tydzień giełdowy. p.
Mł. Z rynków towarowych. p. In.
Doniesienia. Odpowiedzi redakcyi. Zaślubiny i NekrologijA.
Ogłoszenia.
PRZEGLĄD LITERACKI.

cy.
Ad.

Retman, nowela Andueja Niemojewskiego.

Ben-.ł.kibR.

(Z ~Poematów epicznych") Jarosława. Vrchlickiego, tłóm. z czeskiego
Miriam. 1\a wyższych kurs:lch żeński~h (z pow6dn ich dziesięciole<lia), p. RomualdQ Baudouin de Courteuay (dok). Listy z
Rzymn. p. Lornley (dok.) Uat·ta z podróży, p. H.L. T.
Szewczenko w oświetleniu p. Ursina, p. Tarasa. Ksią
żę Adam Czal·toryski (wedlu g Tatiszcl!ewa) (dok. części I-szejj.
Treść

pism.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

DO SPRIEDAN lA

Pudel czarny rasy włoskiej. Wia-

"Kraj" wychodzi
w Petersburgu co tydz.
w rozm. 24 str. "Przeg.
lit." 16 str.

Z.ł.KL.ł.D

pod kiercwnictwem

lJl
lJl

pod SlIlejo

do Bpr?~d;l?ia po C6uill przystępue), -Z.amawl.anla przyjmuje Kantor
Hotelu LitewskIego w "Petrokowie."
(2-1)

\i7-&-s--s--s--e--s--e--s--s--s-v

Przedplata
na "KraJ"
razem
z IIPrzeglą.dem
lit."
wynosi rs. 3 kwarta.lnle.

,

A.

'I'
W. Jgnatjewa.
'I'
• lfJ Sprzedaje naftę na beczki; SÓllfJ
~
POlk~i ~!lflJąC~ J~Zyk ż frau:uzkl, lfJ na .worki i wagonYj także sól dla lfJ do <lukierni Rachalewskillgo. Pierwszeu~us . ~ muzy ę,. y~zy so. Ie przy- m oWiec i bydła w bryłach, po cestwo maja kandyd'lci li prow~nc i
Jąć m~eJsce na.uczyclelkl. WI~do_mość 'I' nach możliwie najniższych. lO-91ft
. y.
w ksu~gal'ul M. Lipskiej w Al!
...
(3-2)
Częstochowie.
(6-2)

do sprzedania w GI'zyml11inej
Woli, poczta Kleszczów. (2-1)

Rękodzielniczy

dnia 9 stycznia 1888 r.

Na stacyi towarowej sprzedano ogółem 400 korcy
przenicy i 200 korcy żyta, mianowicie: pszenicy 100
korcy po 5 rs. 85 k., 100 korcy po S rs. 100 korcy
po 6 rs. 5 kop. i 100 korcy po 6 r8. 10' kop.; żyta
100 korcy po 3 r~. 95 knp. i 100 korcy po 4 rs. Na
Stary~ Rynku obroty były następujące: 300 korcy
pszenicy po 5 rs. 90 kop. do 6 rs.; 500 korcy żyta
od 3 ra. 90 kop. do 4 rs.; 200 korcy jęczmienia od
3 rs. 30 kop. do :! rs. 45 kop.j owsa sprzedano niewielką ilość po cenie od 2 rs. 30 k. do 2 rs. 60 kop.
za korzec.
(»Dzien. Z.ódz.").

t-s-i:;:d~:-~o-::-s-f Sągi ols~owe such.e

moŚĆ u W-go Zajdiicll. w Częstochowie, 'I'
lub u W-go Wierzbickiego wHoteIn
Krakowskim w "Petrokowie". (1-1)

Młoda
.
.

budowę 3-ch mostów na. trakcie łódzko-rawskim od
sumy rB. 2186 k. 95;--4·ch traktów w pocie laskim
od sumy rs. 2789 k. 36.
- 18 (31) stycznia w tymże rz ądzie g-lnym, na.
konserwacyję w r. 1889 następującycb traktów: 2"ch
traktów w pocie brzeziilskim or1 slImy rs.4658 kop.
16;-na repa racyją 6-ciu mostów w tymże pocie od
8umy 1'9. 1191 k. 82j - 4·ch traktów w pocie rawskim od slImy rs. 5406 kop. 85j - 16·tlI mostów w
tymźe. po,;ie<lie od sumy r~. 1157 k. 71; - niezdar·
sko-plhcklego 0<1 sumy rs. 8903. k. 9S;-będzińsko
dąbrowskiego, gniazdow~ko-8zczekocińskiego i :!;areckiego traktów od sumy re. 6612 k. 28j - i 10-ciu
mostków w pocie będzińskim od sumy rs. 1251 k. 95 •

domoŚĆ u Brollisław:I, kelnera na stac yi
Dr. Źel.
(2-2)

Do sprzedll,nia

50 korcy łubinu

białego

wyborowego, po cenie rS.5 za 250 funtów z odstawą do Radomska, lub Gorz •
kowic.
Adres pocztowy: Grzymali nłl.

Wola, poczta KJeszezów-ZaDóbr.
(3-3)

rZł\d

=

Skład Węgli
Włoozlmlerza SapińsKiego

I

(Róg alei AleksaBdryjskiej)
Oenu
Korzec węgli kamiennych
• 90 k.
grubych 24.0 rft.
Kerzec węgli kamiennych
grnbych na skrzynie 10
korcowl', zam knięte(prze~~
Magistrat Warszawski
ostemplowane) •
• 88 k.
Pud koksIl (korzec 4 plldy) • 30 k.
Korzec węgli drzewnycll • 1 rs.
Uwaga. Na miasto rozsyła
się w
koszach półkoreo .vyeh
(13-6)
wagi lS0 rf}.

Włodzimierza Sapińskie[o

Wynajem Pojazdów
Dom

W ·go

Adama GOlembowskiego
wprost P dczty

Karety, Powozy, Bryki, Konie

...... Do dzisiejszego numeru
dołącza się arkusz 16 po\"rieści
p. t. Wiła
_________1
w "pod BarwinS. B.
kłem"

przekładzie

Redaktor i wyd awca JIirosłn,w Dobrzański.
,lI;oallOJleHO

lleBBypolO.

W druka.rni E. Pańskiego w Petrokowie

o
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- Dobrześ zrobił, żeś nie przyjeżdżał do Arcachon- odrzekła ehłodno-i jeśli cię zaprosiłam do
Mensignac, to tylko dlatego, że mam ci coś ważnego
do powiedzenia.

wiła nic o nim mężowi. Powie mu o tem może dopiero jutro, po przybyciu Saint-Oavin'll do Mensignac.

dla mnie rzecz!} najważniejszą,
przerwał ze śmiechem de Saint-Osvin.
- Miłość przemija, mój kochany.
- Ale nie moja. Dam ci tego dowody, kiedy
zechcesz.
Nie potrzebuję ich.
Czy to ma znaczyć, że już mnie nie kocbasz?
Czy tylko jesteś pewny, że cię kiedykolwiek
kochałam? -zapytała pogardliwie Dolores.
- Ależ ••• zdaje mi się, od pięciu lat .•.
- A tak •.• to prawda... przed pięcioma podo"
bałeś mi się. Dziękuję ci, żeś mi to przypomniał ...
pięć lat, to bardzo wielel ..
- Czy sprowadziłaś mię tu po to, żeby mi to
powiedzie6?-zapytał wiceHhrabiu, dotknięty do żywego.
- Jetlteś taki niepojętny... Naprzykład: nie~
gdyś bardzo lubiłeś wiata, prawda ?...
-

Miłość

jest

-

Szalenie.
A teraz w wisła nie grywasz?
- .1\ie. Ci!}gle przegrywatem, a w nbaccaratn
wygrywam stale.
- A wi~c, ja biorę z ciebie przykład. Czy
-

zrozumiałeś?

- Najzupełni.cj, pani margrabino:
pani gust.

zmieniłaś

tam także i gdyby de Briouze
sprzeci wię się temu chociaż.
bym za to pozyskał wl'oga w margrabinie. Ale jeżeli
on nawet ulegnie, Nikoh\ nigdy się jej nie podda.
Znam ją; jest dobra, łagodna, anielska; ale ma żelazn~
wolę, i powtarzam ci; że nikt jej nie potrafi zmusić
do tego małżeństwa.
-

chciał

Ale ja

usłuchać

-

będę

żony,

Kto wie, czy nie użyj~ względem niej pod.

stępu?

To przypuszczonie

z!tstanowiło

pana de CllUS-

sacie.

.- Jak wy jesteście ze sobą?-zapytał.
Biscaros zaczerwieniał !:!ię po uszy.
- A, rozumiem r,~eld Caussade. Kochasz ją?
- DIIJczegobym miał przeczyć? ... Tak, kocham
H ... bez nadziei.
- Nie tr~eba nigdy tracić nadziei •.• Jc~eli cię
lubi, to możtl ją będziesz mógł zaślubić. Czy się domyśla, że ją kOllhasz?
- Zdaje rui się ...
- I nie obraża to jej? A więc, masz jej wzajeumość. Źle zrobi~z, jeżeli nie pojedziesz do Men.
signac. Nie będzie na1 zawiele, żeby zwalczyć wicehrabie~o, a moie i margrabinę.
- Więc obiecuje mi pan swoją pomoc?
- .Dobrze, wymagam tylko pewnego

posłu.

szeństwa.

Willa .Pod

Barwinkiem.~
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-122- To ma znaczyć, że nie pOWIUlenem zaczepiać p. de Saint-Oavin?
- Tak, Masz go w ręku - to wystarczy. W
l'azie, gdyby margrabina wydarłll. mężowi pozwolenie na to małżeństwo, opowiem mu wszystko.
- Więc pan mi radzi nie wspominać nic o
zajściu w klubie?
Tymczasem, nic.
- Ale .. , ja mam te kości .. , co z niemi zrobić?
- Kości? Zatrzymaj je u siebie! Silint-Osvin
nie będzie się o nie upominał, a w każdej chwili
będziemy mogli dowieść, że jest oszustem,
- A więc zmienił pan o nim zdanie? Mówił
pan przecie przed chwil~, że on nie może oszuki·
wać w grze?
- Pt'zed chwil1} nie wiedziałem o tem mał·
żeństwie, Teraz uważam
go za nieprzyjaciela, a
wszelka broń jest dobrą w walce z nim, Kości te
schowaj starannie, mój dt'ogi, Kiedy będzie potI'zeba,
poddamy je ekspertyzie. Tymczasem, ze względu
na rodzinę de Briouze, musimy się od tego wstrzy.
mać. Jutro jedziemy do Mensignac,
Bądź gotów o
siódmej. Zjemy śniadanie w lesie, a na obiad wr:ócimy do zamku.
- Nie mOM panu przyrzec, że będlil tam na
obiedzie.
Moźesz ['obie, co ci się podoba, mój drogi,
Pozwól mi j edaak llIieć nadzieję, że zostaniesll na
wieczór w Mensignao, choćby dlatego, żeby się
widzieć 2 Nikolą, Nie będzie ona na polowaniu, ale
przy obiedzie zdziwiłaby ją. twoja nieobecność,

drogę!

Saint-Osvin nie przyjechał; tem gorzej dla niego!
Na polowaniu nie czeka si ę na nikogo.
Zaproszeni podl}żyli za margI·abiq.. Caussade znał
ich wszystkich, ale Biscal'os byt między obcymij w
drodze dopiero poznajomił się z tymi panami,
Margrabina szła na ostatku, '
Gdyby Aurelijan, id1}cy naprzód, zechciał się
obejrzeć, byłby zauważył, że co ~h wiła stawała i oglądała Bię po za siebie, Wtem dał się słyszeć od.
głos dzwonków i trzaskanie ~ bicza,
Na bocznej drodze ukazał się powóz, zaprzężo
ny w cztery konie i wkrótce wyskoozył z niego jakiś
spó"niony gość.
Margrabina zdaleka poznała Fcrnanda de SaintOavin i zatrzymała się,
Szedł prosto ku niej, ubrany wytwornie, jak
zwykle, z uśmiechem na ustach i wyrazem tryumfu
na twarzy, Jednakże zmęczone jego oczy świadczy·
ły o niespanej nocy,
W istocie nie kładł się wcale
i catl} noc przepędził przy kartach.
Zbliżył się do pani de Briouze, trzymając kape·
lusz w ręku,
Myśliwi byli jeszcze niedaleko, a de Baint-Osvin
pragnął zachować pozory, Ale nikt nie mógł go ały.
szeó, więc rozpoczą.ł poufale rozmowę:
- Nareszcie cię widzę - rzekł namiętnie,-dla
czegoś mi kazała wyjechać na całe dwa miesiące do
Paryża, któl'y jest obecnie pustynią? Spędziłem lato
w prawdziwej Saharze i.. , pragnę l
Oczy pięknego Fernanda tak dokładnie wyjaś.
niły czego pragnie, że margrabina za.rumienił~ się,

