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petitu lub za jego miejsco.

zu 2-6 razowe po kop .... za
wiersz..

za 7-10 razowo p. kop. 3 za
wiersz.
Rekiamy po 10 k. za w. ;Jetltu.
Ceno. ouloslień zagranjcznych po
10 kop. od wiersza.
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Nasze Stowarzyszenia Kredytowe
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i st08unkowo szybki nadzwyczaj rozwój
siedmiu naszych stowarzyszeń ujawni najlepiej porównanie rezultatów przedostatnich
d\vóch lat:
Pou tym tytułem spotykamy ciekawą pracę
Podczas, kiedy w 1h86 roku:
p. Nikodema Krakowskiego, pomieszczoną 1) Posiadały czystego zysku . ra.
13643
w dodatku miesięoznym "Przeglądu Tygo- 2)
"fund. rezel'woweao rs.
8873
dniowego" za miesiąc murzec r.b., zawiera· 3) Wkłady obowiązkowe ucz~stjąC'ł kt-ótki szkic organizacyi i uziułulnośc i
ników wynosiły. • . . ra. 182106
istniejących u nas stowarzyszeń kredyto- 4) Kapitałów na lokuuyi było. rs.
36::1787
wych prowincyjonalnych. Autor Pl'acy tej 5) Pożyczek udzielono na. . rs_ 57B164
pojmując caCą ważność i doniosłość k weTo już w następnym 1887 1':
styj rozwoju u nas kredytu, opartego, we- 1) Posiadały czystego zysku . rs.
27329
dlu.! teoryj Schultze - DelitsI.'ha, na wza- 2)
"fund. rezer\Vowe~o rs.
D9083
jemności i samopomocy, gorliwie popierał 3) Wkłady obowiązk. wynosiły rs. 306JDO
w łonie Warszawskiego oddziału Towarzy- 4) Kapitałów na lokacyj było rs. 895429
stwa popierania handlu i przemysłu pt·o- 5) Pożyczek udzielono na. . rs. 1214626
jekt utworzenia biura centralnego dla spraw
Wobec tak świetnych rezultatów, autor
koopet'acyj, na wzór zagranicznych tego gOI'ąCO nawołuje do zakładania w naszych
rodzaju instytucyj, co dałoby bezwątpienia miastach i miasteczkach jak naj większej
niemaly impuls do zawiązywania się po- liczby tego rodzaju stowarzyszeń, opartych
jedynczych stowarzyszeń wsp6tdzielczych. na samopomocy. Zagranica liczy ich już na
Projekt ten jednuk~e, jak nateraz, dalekim tysiące, i są one jedynym środkiem podźwi
gnięcia opŁakanego stanu kredytu na projest jeszcze do urzeczywistnienia.
Istniejące obecnie "stowarzyszenia przed- wincyi i wyzwolenia się z objęć lichwy,
n~dzy i moralnego upadku.
Drobnych
stawiaj'ł dwie grupy:
I. Uczestnicy których należą głównie do kapitałów oszczędnośoiowych, któreby chę
sfery banulowej, rzemieślniczej i przemy- tnie szukały lokacyj w kasach pożyczko
słowej, a do których zaliczają się kasy po- wych, znalazła by si~ jeszcze dostateczn 11
życzkowe przemysłowców kieleckich, lubel- ilość; potrzeba tylko ludzi dobrej woli i
skicb, łódzkich, łomżyńikich i radomskich. inicyjaty"y. Niemałem zresztą ułatwieniem
II. Z charaktel'em przeważnie rolniczym, jest "ustawa normalna" kas zaliczkowojako to: Towarzystwo zaliczkowo-wkładowe wkładowych dla dl'obneO"o kredytu, opraw Wiskitkach (pow. błoński) i takież samo cowana przez ministeryj~m finansów, wew Gl'ójcu.-Ustawa i organizacyj a wewnę dług której dwadzieścia osób, w je dnej
trzwa obu tych typów znacznie się różnią miejscowości zamieszkałych, moie już - przystąpić do zuwiązania stowarzyszeniaj obood .iebie.
Stowarzyszenia pierwszej grupy oparte wiązkowe wkłady uczestników wynosEą po
są na tych samych zasadach, co . i kasa po- rs. 50, ~składane jednorazowe lub częściowo.
Kasy takie mogą przyjmować wkłady o·
życzkowa przemysłowców warszawskichjustawy zaś stowal'zyszeń drugiej grupy, o l'lzczędnościowe i kOI'zyatać z kredytu w
wiele więcej samodzielne, stoją pod każdym Banku Państwa.
Oceniając całą doniosłość,
poruszonej
względem znakomicie wyżej.
przez
p.
Krakowskiego
kwestyj,
pragnęli
Nie wdając się w przytallzanie samych
byśmy
ze
swej
~tt·ony,
aby
nawoływania
jezasad, oraz zachodzącyoh różnio między ustawami obu tych typów i odsyłając czy- go odniosły pożądany skutek i aby miasto
telnika do artykułu p. Krakowskiego, wyj- nasze jaknajrycblej poszło za przykładem
R.
mujemy z pracy tej ważniejsze cyfry, rzu- Łodzi, Radomia, Kielc i innycb.
cające światło na uziałalność, stopień rozwoju i obecny stan powytszych instyWiadomości Bieżące.
tucyj.
Bilansy stowarzyszeń tych za rok 1887
- Bank włoscianski. Staraniem
zamknięte zostały w następujących sumach: tutejszego oddziału Bllnku W łościllńskiego
Kasy pożyczkowej przemysłowców:
wyszła z druku książeczka p. t. "Wzory
Łódzkich
w sumie 415,033 r8.
dokumentów potrzebnych przy kupnie ziemi za
Rauomskich
"268,640 rs.
pośrednictwem Bankn Włościańskiego". IntereLubelskich
"328,490 rs.
sowane stmny, tak sprzedająca jak i kupu.
Ł<lmżyńskich
,,102,121 rs.
jąca, znajdą tu wszystkie potrzabne im w~ka
Kieleckich
71
22,589 rs.
zówki. Z dobrego też źródła powiadotnieTow. ZnIi.-wkład. Gl'ójeckiego 222,278 ra.
ni, możemy zapewnić, że jest rzeczą. pożą
""
"Wiskickiego 107,279 rs.
daną, aby interesanci dla przyspieszenia
Poważne eyfl'y te powstały z nader ekt-o- pl'Zyszłych tranzakcyj, pl'zystępowali już
mnych początków; niektóre bowiem ze sto- teraz do gl·omadzenia dokumentów i wnowarzyszeń tych, jak np. kieleckie, byt swój szenia pod-ań pod adresem oddziału Banku
rozpocz~ło sumą rs. B55, radomskie kwotą Włościańskiego w Piotrkowie. Przypomirs. 622, lubelskie sumą 1'S .. 740. Pomyślny namy, że oddział tutejszy ustanowiony jest
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W czerwcu r. b.

wyjSć z druku, nowa bardzo prosta i
łatwa rachunkowość l'olnicza, ułożona przez
p. Jana R()stworowskie~o, radcę TQwal·z.
Kred. w Sied lcach. W yłąozna jej sprzedaż
nA prowincJi udbywać się b~dzie u pp. ka-

ma

syjet·ów dyrekcyj szczegółowych, 11 zatem
w Piotl·k{)wie u p. Jóźwickiego, kasyj era
tutejszej dyrekcyi s1:czegółowej. Rad'lUnkowośó neczona uznana za najlepszą i nagrodzona na konkUl'sie "Gazety Rolniuzej",
składa się z 5 ksiąg: dziennika kusowegu,
dziennika czynności, rachunku produkto
wego, keięgi głównej, i-kSIążki objaśnia 
jącej z rubrykami w tekście, na któl'Yllh
przel'obiony j e8t caty racbunek rzeczyw'i - stego majątku. Nabywający całość płac ;)
tylko rs. 4.
- Zuchwała kradzie=. D. 14 b.
m. jeuen z bo~atszych .kolonistów Majkowu, przyjechawszy do Piotrkowa, ulokowaŁ
brykę z końmi, pod opieką m!lłoletnich
swych dzieci, w bezpiecznem jak sądził
miejscu i udał si~ do kościoła na nabożeń
stwo. Wkrótce po jego odejściu, zjawia się
jakiś człowiek i twierdząc, te jp.st przystanym przez właściciela koni, by je do drogi przygotować, każe dzieciom zejść z bryCzki, fi skoro malcy go usłuchali, siada
sam, zacina konie i jedzie w stronę Milejowa. Teraz dopiero dzieciom przyazło na
myśl, że dały się oszukać; biegną tedy do
ojca, który natycbmiast udaje się w pogoń.
Na szcz~ście tuż za miastem spotykt\ on
żydka, wiozl!cego dl'zewo, który wyminą.Ł
przed ch \Yilą ztodzieja; kolonista niewiele
myśląc obiecuje żydkowi rs.
15 nagrody; ten zachęcony obietnicą odprzęga jednego konia i wsiadtszy na niego udaje się
za złodziejem, wymija go, a z~I.Il'awszy w
Milejowie gromadę chłopów, zastępuje mu
drog~ i s"hwytanegu odstawia do wi~zieuia.
Bez podl:iał"! Pomiędzy godziną 3 a 4 po południu w ubiegły wtorek,
trzej jacyś podchmieleni wyrobnicy, znalazłszy czy też zeskamotowawszy komuś VI
alei Aleksandryjskiej woreczek z pieniędzmi,
poczęli go sobie zapamiętale wydzierać,
gdyż każdy z nich chciał być całkolvitym
jego posiadaczem. Podczas tej manipulacyi, każay naprzemiany, jako chwilowy . właściciel owego wOI'eczka, krzyczaŁ
na cale gardło, że to są je.go pieniądze,
gdy tymczasem dwaj inni, czują.c si~ być
poszkodowanymi, przekonywali go niemiło
siernie dotkli wemi argumentami, że to woreczek nie jego. Powtal'zato się to dotąd,
dopóki nie przyszedł strażnik. Rzecl; si~
wyświetliła, bo żaden z nich nie był wstanie objaśnić, jaka jest za wartość woreczka.
(Nadesłane). COI'nz to więcej
obudza si~ u nas zamiłowanie do muzyki
i śpiewu, a tworzenie amatorskich chórów
kościelnych pi"zyc~yni~ si~ na wet IV części

TYDZIEN

2
do ożywienia życia towarzyskiego. Słysze.
liśmy też, że pjotl'ków posiada dwa duze
talenty w osobaoh 2-ch lO.letnich chło
pców. Jedtln z nich skrzypek A. F. syn
urzędnika rządu gubernijalnego, a (l rugi
fortepijanista H. Sz. Ootatnim nie ma się
kto zająć; a szkoda byłoby jego zdolności.
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'17 zbiorowej
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ny sukienniczej, która została wysłana dnia
6 z. m. do Paryża, pł'Zyjęli udział z naszej gubernii pp: Bole8~aw Skórzewski
z Chełma, Eugenijlłsz Lubomirski z Kruszyny, Józef Ostrowski z Maluszyna i Piaszczyc, Wacław Luszczewski z Kociołek,
Jan Wężyk z Bełdowa.

-

fteze.

tutejszego sądu okręgowego
o~łasza konkurs na posadę rejenta w mieście naszem opróżnioną przez pana Giegurzyńskiego. Termin do eg:zaminu kandydatów wyznaczolly na d. 5/17 czerwca.
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Teatr.

Po przerwie spowodowanej

Zatwierdzeni zodali w straży
ogniowej: IV godności naczelnika !!łównego
dotychczasowy naczelnik!!łówllY p. WLOtto;
w g'odności jego pomocnika p. F. Jędrze
jewicz.
- Bada zarządzająca miejscowej stl'aży ogniowej, na posiedzeniu swam
dnia 11 b. m., obrała na swego prezydują
cego p. Henryka Wojewódzkiego.
- Wzro.t Łodzi jest nadspodziewanie szybki: w roku bieżącym np. buduje
się tam okolo 40 nowych fabryk, a przygotowują się jeszcze plany na 15 innych.
- Zarząd drogi żelaznej Iwangrodzko.D<}browskiej zawiadamia, że istniejący
obecnie na tej drodze rozkład pociągó w,
pozostaje na lato r. b. be~ zmiany.
- W .lrład parafii Tomaszowskiej
zaliczone zostaną dwie wsie: Piekło i Kaczka, obeonie należące do parafii Lubooheń
skiej, powiatu rawskiego.

wycieczką do Tomaszowa, towarzystwo pa- Nagroda. Pastor gminy ewangiena Sarnowskiego rozpoczęło dalszy szereg lickiej w Pabijanicach, Wilhelm Cimmer,
przedstawień od wystawienia "Z!Jda polskie- otrzymał orde~ Ś.ej Anny klasy 3.
powieści francuzkiej niezbyt udatnu. Zapewne na większej
scenie i przy doskonalszych muszyneryjach
wyezłaby ona znacznie efektowniej. Ty tułową. i jedyną główną rolę grał p. Halicki
z wł'lściwym sobie talentem, a reszta grająoych starannie mu wtół'Owała.
Na sobotę zapowiedziano "Nad przepa.
8oi(I", na niedzielę "Tajemnioe Warszawy"
a we wtorek na benefis pana Laskiego
~raną będzie jedna z najlep!lzych komedyj
Sardou "Nasi najserdeozniejsi". Ze względu
na prawdziwy talent jaki posiada sympatyczny benefisant p. LaRki, oraz z u wagi na
doskonałą sztukę, polecamy naszej publ i.
czności przedstawienie , "Nasz!Jch najserde.

go". Jest to przeróbka z

JI7 Sosnowcu (powiat Będziń
ski), zułożono pierwszą \v kraju fabrykę ży
wioy destylowanej, używanej po browarach.
W Zelowie na kościele kalwiń.
skim zostaną odnowione w r. b. wieże.
- (Nadesłane). W 17 numel'ze
"Tygodnia" wyczytałem korespondencyję z
Częstochowy o pI'ofanacyi murów i lochów
klasztornych. Jest to reklamacyja ze wszech
miar słuszna i daj Boże, aby nawoływanie
korespondenta odniosło pożl}dany skutek i

złe zostało usunięte.

Nasza poetka Konopnicka w znanym
wiel'szu okoli~znościowym, któreO'o począ
tkowe stl'ofy pon iżej z:lmieszcza~, tak się
ozniejszyoh".
o tem miejscu wyraża:
Pozwolimy sobie zwrócić uwaeO'A dyrek.
Pozdrowione bądźcie pieśnią,
~
Pozdrowione sercem, Słowy,
cyi, że warto byłoby powtórzyć "Galloto"
Dawnych wieków skryte pleśnia
sztukę mało znaną, bal·dzo zajmującą, a tak
Sławne mury Częstochowy.
•
doskonale graną ostatnim razem.
Jeszcze tuta.i błądzą mary,
•
W noc miesięczno!, po tym szańcu,
- Honcert J. Sliwińskiego, zaJeszcze tu Kordecki stary
powiedziany pierwia~tkowo na 14 b. m.,
Szablę dzierży przy różańcu;
został, z powodu niezależnych od koncerJeszcze tutaj wierzyć chce się
W moc nadziemską, w siłę cudu,
tanta okoliczności, odłożony do końca t.m.
Co to kule nawsteez niesie
I ocbrania piersi ludu.
- Wspaniała ofiara. Proboszcz
Jeszcze śni się on Czarnecki,
parufii Mykanów, w dekanacie częstochowDusza twarda a przejrzysta,
skił1J,r Ks. N a wrocki, zachęoając swych paI ten pszczelny rój szlachecki
Co na żołdzie był uChrysta.
. rafijan do składek na odnowienie i uporządJeszcze śnią się naprzemiany
kowanie miejscow ej świątyni, dla przykłaWielkie chwile, wielkie męze,
du ofiarował na ten oel z własnych funduTen Puławski, te Barszczany
BZÓW rs. 500.
Chwalebny ozyn proboszcza
I te boje i oręze.
wywarł na pal'afijanach tak dobl'e wrażenie,
I duch juki ś mocny bije
.
f
Od tych wieżyc, baszt, kamieni,
że składki posypały się jak z rog u ob itoBo tu wielka przeszłość żyje
ici-i świątynia, pod energicznym zarządem
Której zadne dziś nie zmieni.
Ks. N., wkrótce zapewne do pożądanego
- Listy otrzymane przez miejseową atacyję postanu doprowadzoną będzie.
cztowl): a nieodesłane z powodn nieodnalezienia
adresantów: Z Bremen do Wainguta, z Austryi
- Tr~y chrzty na,·az. W ponie- do Szaneera, z Warszawydo Zofii ll'1alinowslriej i
działek 13 maja w kościele farnym w Czę- Heleny l!'izysldej, ze Skierniewic do Pelagii Czajkowstochowie miejscowy wikaryjusz Ks. Pie- skiej. Listy otwarte: z Warszawy do H. Steinfelda i
czyński dopełnił obrzędu chrztu ś-go na Moszka Steinkweszera, z Mszczonowa do A. Jakubowicza i z wagonu pocztowego do Boruch:! Waintrzech. osobach ~vyz!Iania Molże!~owego. trauba. Nadto nie odesłauo listów z powodu nakleStanęh przy chrzClelUlcy: pan Hipolit Szan. jenia używany c h marek: do Hllleny Skwarkowskiej
cer właściciel dóbr W alenczó w (p-t ~1I~' w W>lrs~awie, do Krys~ t~fa Bało~a "!' 1Ilitawie, yvastochowski) z synem swoim Stanisławem . Szkowsklego w Be głeD1 I Kulczynsklego w Kaliszu;
.
hl
J l'
M' oraz przesyłki pod banderolą , z zbyt małą ilOŚCi!!
11-o l et~l~n.c
opcem, oraz ~a~ u JUsz
1- marek, pod a~resem Stani!:lława Hatczesa w Włocła.
zam własclClel dóbr Przystajfila (p-t często- wku.
~
chowski).-Rodzicami chrzestnemi wszyst= ~Vyp~d~i w obrębie gubernii w pierwszej
kich neofitów byli: pan Skrzyński i pani połOWie kWletDla r. b.-Pożarów było 5; z tych: 1
J' ano ska
z. podpalenia, 1 z powodu nieostroinego obchodzenia
w
•
Się Z ogniem, a reszta z przyczyn niewiadomycb.- Sprzedaże dóbr. Za zaległości Wypa?ków nagłej ~.mierci było ?i ei~!o martwe
Tow. Kl'. Z-go, tutejsza Dyrekcyja Szcze- zna.lezłOno 1; samoboJstwo było 1 l zaboJstwo 1.
~ółowa sprzedała w tych dniach następne
= Batalijony ~traży pogranicznej na granicy
d br" 's . A
..
k'
Prus i Austryi zostały podwojone: zaś 11 batalijo·
o a. aczn .. w pOWIeCIe rlł \'f S Im - . na- nów rezerwy w ekręgu warszawskim przemianowabył Hank Panstwaj Siradzew w pow. plotr- no na batalijony forteczne w twierdzach nadwiślań
kowskim--nabyw\}a p. Aleksander Wojcie- skich.
chowski.
= Sprawozdanie prnskiej komisyi
kolonizacyjnej zawiera na~tępują(le wydatniejsze
- Jarmark dwudniowy, jaki się cyfry: obszar kolonizacyi 10932 hektarów, który po·
<ldbywał \"I ubiegły wtol'ek i środę, zna- dzielono na 545 osad, z tych w 24 urządzono gospo·
czny wpływ wywarł na ożywienie ruchu darstwa fulwarczne, 64 gospodarstwa włościańskie
po 25 hektarów, 193 po 14 do 24 h., 106 po 4 do
w naszem mieściej popyt na inwentarz 13 h., wreszcie 39 po mniej niż 4 h. Zgłosiło Się
zwłaszcza roboczy, był dość znaczny.
nabywców 952, z tych przyjęto do traktowania 593,

z majątkiem 2652616 marek. Sprzedano
sność lub dzierŻąwę wit'czyst!! 337 osad,
6451 he ktarów; toczą się układy o sprzedaż

na wła
obszaru
223 os ad
Z liczby oSiedlonych, 3 03 jest lutrów a tylko J.
katolików.
= Nabywcą ZakOI)t\neJ:o na licytacyi
jest Władysław hr. Zamoyski. Hr. Zamoy8ki jest synem Władysława i Jadwigi z hr. Działyńskich , wnUkiem zaś po mieczu ordynata Konstantego hr. Zamoyskiego, po kądzi e li Tytusa hr. Zamoyskiego, a
siostrzeńcem Jana br. Działyńskiego, po którym odziedziczył dobra Kurnik pod Poznaniem, ~e słynną
bibIijoteką.

Z Biblijogra fii.

l-V Państwie GWiazd"

pod tym tjtułem wyszła.
nakhdem T. Paprockiego i S·ki fi'ltronomija M. W.
Meyera, w bal'dzo popularnych 22 pogadankach, z
drzeworytami i litografowaną kartą nieba. PI'z~kła
du tego pożytecznego i ciekawego dllieła dokonał
Feliks Wermiński. Po\vinno się ouo cicszyć ,.,iel·
kim popytem wśród inteligentnej naszej public"ności, o ile że dotąd literatura nasza jest bard~o
uboga IV popularne podręczniki dotyczące tak ciekawej nan ki, jak astl'Onomija.
- "Nowelle" WłOdzimierza Zagórskiego (Choehli.
ka) wyszły świeżo w iednotomowem wydaniu nakładem G. Celltuerszwera.
Mieszczą Olle trzy atwo·
ry tego zdolnego autora-poety, a mianowicie: nZe
studenckich ezasów" (rzecz najlepsza w rzeozonym
zbiorku)-n1waś"-i nZero·.-Wydanie staranne, druk
czytelnr.
- "Pies". Jest to bardzozajUlująca 1c8ilJ:ieczka ułożona dla dzieci przez Maryję Weryho.
Mnó~two
anegdotek i wydarzeń z życia psa, wszystkie podobizuy róźnych jego gatunków, wreslIcie bajecLki wierszowane i przysłowia -oto co wielce urozmaica tell
piękny podarek dla dzieci, bawiąc j e jednocześnie i
uczac.
....: "Życie i zdrowie człowielca - bygiella popularna
dla wszystkich" IlrZflZ Scbroota, w tłomaczenil\ D.ra
Fabiaua-zcszyt III wyszedł z druku i znajduje się
do nabycia w miejscowych księgarniach. O poży·
tecznem tern wydawnictwie wzmiankowaliśmy już
obszerniej przy pierwszycb jego poszyt'lch.
- .Almanzor" - tragedyj a w 5 aktach z dziejów
Hiszpanii przez Kaź. Glińskiego. Je.tto utwór miary niepośledniej i zdaje się przeznaczony do zajęcia
równoległego, jeśli nie wyższego mieJsea, o'>ok uLarika." Dramat pisany jest wierszem rymowanym
bardzo płynnym, pełnym siły i poetycznego uroku.
W ostatnich dniach wyszły naRtępując e llroszllry:
-

"Prawo z dnia 7 (19) marca 1888 roku, dotyczqa

-

Szk6.ł l'hemysłowych"-przekład
Łódź. 1889.

z t.ekstu

urzędowego.

- "W sprawie Alkoholu" przez prof. Bunge'goodczyt, z drugiego wydania oryginału przełożony
przez M. Flll.uma. Nakład Paprockiego. WarSZl\wa
1889 roku.

- "Uwagi nad ustawą szpitalną dla Krdlestwa Polskiego 1842 r." przez Józefa Tchórznickiego. Warszawa 1889 r.

Sprawy

Ziemiańskie.

x Nagromadzone

zapa~y pszenicy w
portach morza Czarnego i Baltyckiego są niemale;
okazują si~ Bawet większemi niż przed rokiem, po·
mimo obfitych urodzajów r. 1887, a mniej pomyśl ·
nych (z wyjątkiem połndniowej Rosyi) r. 1888. Inne gatuuki zboża są jur. jak widać, na wyczerpaniu.
-Podłllg zaś relacyi Biura Rolnictwa w Stan 'l ch
Zjednoczonych Ameryl;i Północnej, zapasy zboża u
farmerów kn końcowi zimy wynosiły 112 milijonów
buszli, gdy o tejż e porze r. z. było 132 milijonów.
X Sp6łka wywozu mięsa formalnie Z&wiązallą zo s tała na lat 10. Dnia 12 b. m. spisano
punktacyję, akt urzędowy dnia następnego. Spółka
jest firmowo-komandytowa, naczelnikiem firmy p.
G. Plewako, z prawem przybrania sobie zastępcy.
Kapitał zakładowy 1'8.75,000 prawie w połowie już
zrealizowany. Szczegóły jej organizacyi i zadania
opisane będą w innem miejSCU. Tn tylko nadmieniamy, że program rozległy, interesuje najszersze
koła ziemiańskie, a udział poważnych obywateli i
kapitalistów, daj e najlepsze rękojmie jeżeli nie bezwarnnkowego powodzenia, to przynajmniej odpowie.
dzialnego interesu.
X Dobra Berezyna, własnoBć hr. Potockich,
zostały niedawno w drodze licytacyi sprzedane p.
Wolfowi za sumę r8. 104,000. Jest to jedna z najobszerniejszych posiadłości ziemskich, połor.ona W'
gub. miilskiej, pow. ihumeńskim, obejmuje przestrzeni 280,000 mórg, w czem lasów przeszło 180,000
mórg. Składają się z dwóeb lJliasteczek i czterech
folwarków, rzeka tegoż nazwiska przerzyna te po·
siadłolici, w dwóch kierunkach
przerZnięte
drogami żelaznemi. Wiele ksi ęztw udzielnych niemieckich jest znacznie mniejszycb od tych dóbr. W lasach dominium, za życia dawnego ich właści
ciela, br. Maurycego Potocki~go, odbywały się słyn·
ne polowania ua niedźwiedzie. Wyz wspomniany
dawny ich właściciel żądał za tę majętność rs.
1,500,000, obecnie nowonabywcy wypa.dnie morga
po 37 kop.

Przemysł i Handel.
"Swiet" donosi, ze próby tkanin wyrobionych z włółden lebiody (atriplex) sposobem wynalezionym przez tec,hnika S. I. Malinowskiego odznaczają się niezwykł!! taniością i pięknym jedwabistym połyskiem. Wynalazca porozumiał się już z
ClI>
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jednym fallrykantl\m moskiew ~kim o ek sploatacyję
pomysłn i o wyjedn anie patentu.
Ul> Cło .Nowosti· donnszą, ze ministeryjum skarbu z~mierza podwyższyć cło przywozowe od ryza i
krolJhmala.
Ul> Cena cnkru podnosi się szybko w Londynie i na inuycll rynkach zagranicznych, pod wpły
wem bardzo niepomyśłnych wiadomoś~i z krajów upraWiających trzc : n ę cuk rową. Na wyspie Jawie
plantacyje trzciJJy cukrowej przepadły zupełnie.
Zwyzka zagraniczna wpływa na podniesienie cen
cnkru \V Rosyi, zwIHs~cza, że ~apasy są tutaj małe. W Kijowie za pud cukru płacą już rs. 4,604.60, a wkrótce zapewne cena podniesie się do rl!.
li i wyżej.
Ul> Z Petersburga pisze korespondent "Kuryjera warszawskieg-o": .C~asowy zarząd kolei J.lań~t
wowych w porozumieniu z kolejami warszawskiemi
orłow~ko · w iteb.ką, orłowsłto-griaską i rjażs"o-ko~
złowsl<lj, otworzył nuwy kierunek dla transportów,
wyprawilwych z Warszawy na daleki web ód, do
miast nad Wołg'ą, i jPj dopływami położonych i z
powrotem. Wytworzy się tedy powazua nader kon '
knreDcyja dla istniejącego :t.wiązku warszawsko-woł
skiego i kaspijskiego. Opłata f"achto,va na pUIP.strteni War~za.wa·Syzrań jest taką samą, jak i dla
d ystansu Warszawa ,Carycyn, przy zarhowaniu jed Dakllwej nomenklatury i kla~yfikacyi ładunków. Do
związku dołączone zostały florty kaspijskio, przy
stanie Wołgi, Oki i Kamy i staeyje kolei zak:.spiJ'
skiej, nfańskiej, orenburskiej i górnic~ej uralSkiej.
Przybywa zatp.m nas~,ym przemysłowcom ułatwioua droga na daleki wschód. Taryfy pr'l edstawiono już do
za.twierd·'eoia. departamentowi spr&w kolejowy'!b".
dono~zą, że
zostało ~RłJskie towarzystwo
z k Jpitałem 100.0UO f. st.

"" Dzienniki l)etersburskie
w Londynie utworzone
handlu produktami rolnemi"

Towarzystwo to pu uzyskaniu odpowiedniej konce.
syi, zamierza pro'Vad ~ić handel mięsem w Rosyi i
pośredni czyć IV wywozIe za grauicę produkcyi rolnej.
5S)
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minut potem siedzieli już
w powozie, a Puszkow dał woźnicy rozkaz
jechania do Saint-Denie.
- Nie, nie, nie teraz! - przerwał mu
Horry.
- Jakto?-Przeeież pun sarn kazałeś mi
zatele.QTafowllć z Berlina d" tych panów,
by nRa tam oczekiwali.- W szak chcesz pan
zyskać na czusie i catą spra wę co pl·ę·
dzej załatwić?
- Tak, zapewne, ale ... mam jeszcze zro.
bić purę obru,llhunków.,. a zresz~ą jolili mam
być szczerym, przyznam się panu, że jestem
szalenie zmęczony, .• mu ~zę sie przede wszy·
stkiem przespać, DCl Gmud Hoteli -dodaŁ
zwracają.c się do fUI·mllna.
Puszkow miał ochotę wysiąść i zatelegrafować o tej zmianie projektó\v Jo SaintDenis, al~ nie wiedział numeru fIlbryki;
pomyślał tei, że gdy się ma w ręku kupca,
dającego tl'zy do czterech milijonó w za towar, należy mu ulegać; pozostał tedy w powozie i obsYPY\ł'ał IV dalszym ciągli Ar,glika komplimentami. Skoro przybyli du Grand
Hotel, H ~UTy U()I'tening ohwycit się za no·
gę, twerdzą.c, że poczuł Ił' niej dotkliwy jakiś b6l.
- To ten przeklęty l'omatyzm! - ml"Uk.
nął-czll8ami t1·zyma mnie po dwa i trzy
dni w łóżku.
Zaledwie też znalazł się w swoim poko,
ju rozebrał się i położył. Zl"Ozp"czony
l'uszkow zajął '3ąsiedni numer i przebiegał
Ilo nieci61"f)li wie wszerz i wzdłuż, nie wie~
dząc co począć,
czy iść do księcia, ozy
też pilnować tego iście opatrznoślli()we~o
kupca. O jedenastej pOBzedł do pokoiu
Anl!lika i z ustał go śpiącego; zawołat nań
kilka l'azy napróżno, nie odebrawszy odpowiedzi.
- N o, nie obudzi się, chyba za jakie d Ivie
lub trzy godziny-pOOl}śłał.
Zamkną.Ł cichutko drzwi, poczem zawołat
służąceg-o i włożywszy mu sztukę złota w
rękę rzekt:
- Mój chłopcze, pilnuj proszę, by nikt
nie obudził mego towarzysza. Jest on słu
by i potrzebuje odpoczą.ć.

W

Może pan być zupełnie spokojny. Jeten pan nie obudzi się sam, zastanie go
pan za jlowl"Otem śpiącego.
- Tego też prugnę. Gdyby zaś obudził się, powiedzcie mil, że jestem na dole
i Pl·zyjdę natychmias t. -- Wogóle radbym,
by nie wychodził bezemnie.
Przekonany, że Anglik nie przebudzi się
1)I'zed jego powrotem, Puszkow wsiadt do
dOI'ożki i kazał się za wieźć na bul war Maleshel'bes. Po wiedziano mu tam, że ksią.że
jest od raoa w Saint -Denis, wraz z panem
de Saint-EI'moo !I. Kazał się tedy zaprowadzić do hrabiny, która przyjęta go w
swoim gabinecie, zamknąwszy się w nim
starannie.
śli

3
- Cóż to? psuje się nam sprawa? -spytał
Puszkow zamknąwszy drzwi na klucz.
- Psuje i nie pauJe-odparł Geraldj-nic
jeszcze nie wiemy.
- Ale tymczasem trzymamy się w pogotowiu. Widzę z przyjemnością, że nie
przCl'aża cię książe niebezpieczeństwo.
- A gdzież twój Ang:lik?
- Puyjdzie za ch wilę; oto kartka

od
niego.
- Dobrze -- rzekł Gerald odozytawszy
bil ecik.-Ilekolwiek da, weźmi~my.
- Ale poczekawszy pal'ę tygodni, zarobilibyśmy okrągły milijonik.
- Lepszy wróbel w ręku ... - mruknął
Gerald.-Czekając na niego, powiedz mi 00
- l cóż, Puszarow?-spytała.
zrobiłeś z Elizą Rondon.
- Ptlt!.. N a miłość Boga, nie mów tak
Oddałem jej naszyjnik •••
p~ni.--Naz,visko to przypra' wia mnie o drże
- No, no, tylko bez żartów.
(d.c.n.)
me.
N A D E S Ł A N E.
Mój brat czeka na ciebie w SaintDo wszystkich znaczniejszych sklepów
Denis I
- Wiem o tem, ale mój Anglik był tak kolonijaloych i 8pożywozych, nadeszły makal"Ony w paozkach 1 i 1/2funtowych z firm!ł
zmęczony, że położył się, by odpooząć.
W:u·szawskiej Pal'owej Fabryki L. Krzy.
- Ale kupuje?
- Oczywiście; kapitały jego zło~one są mUdińŁ'kiego i tylko za dobroć takich jako
w banku francuzkim.-Dostaniemy pieni ą  rzeczywiście własnego wyrobu, fabryka odpodze gc.tówką., jeśli interes dojdzie do skutku. wiaua.
- Telo lepiej.
~ Poleca się pieł'w$~or~~dny
- Wracam do niego i oczekujemy księ~ a tani Hotel Angielski
cia w Gl"Ilnd Hotel.
w 'III,. C~~§tochowie w bliskości dworca
- Dobrze, przyślę go tam skoro po- kolei Wiedeńskiej.
wróci.
- Żegnam panią. .•• Ale czy nie mógłbym ---w--BZystkim, którzy raczyli odprowadziĆ n~ mleJsee wieczn ego spoczynl<U zwłoki ś.p • .JózeCa WIsię dowiedzieć, co się tu dzieje? uie rozu- śniewskiego, skł:'1damy z serca płytlące Bóg zamiem o jakich to komplikacyj ach donosi pła ć !
Zona wraz z dziećmi.
mi książe?
Licytacyje W obrębie gubernii.
- Jakto? nie czytałeś dzienników?
- W dniu 4 (16) lipca. w sądzie okręgowym piotr-~Ja?. Nie Opuszllzam ani na kt·ok mego kowskim, na. sprzedaż następujących majątkó\v
Anglika, nie czy tatem już oddawna gazet. ziemskich: l) .częM wsi Szczuki·małe" w powiecie
Nifl tak to łatwo znaleźć człowieka wy- rawskim, od sumy rs. 8,000j-i 2) folwal'k Brzoza
w pocie piotrkowskim, od sumy rB. 10,000.
płaca.iącego gotówką milijony.
- 5 (17) lipca w s~dzie zjazdowym okręgu II w
- Otóż .MIchał Thomel'in i Marcin Pe- Częstochowie, na sprzedaż nieruchomości w osadzie
lissieI· upuścili N nmeę ...
Krzepicack przy ulicy Dolnej pod ~ 220 i 221 po,
łożonej od sumy rs.l,200,
- Czy być może?
- 30 C7erWca (12 lipca) \V sądzie gminnym w
- I oświadczyli, że uciekają dlatego, by
osadzie Krzepice, na sprzedaż nieruchomości w tejodkryć prawdziwych winowajców.
że osadzie w rynka pod J\1 li położonej, od sumy
- Uciekli?-A zatem policyja IV Nowej rB. 600.
- 23 czerwca (5 lipca.) w ~ądzie zjazdowym okrę
Kalednnii nie więc6j wal·ta niż p~ryzka?
- Zapewne, ale jeśli oni powrócą do gu III w m. Łodzi, na sprzedaż następujących nieruchomości w temze mieście położonych: 1) przy
Paryia ... -powiedziała Nina.
ulicy DrewDOWskiŁ'j pod ]o;; 90'c, od sumy rB. 5,000j
- My musimy z niego uciekać--dokoń 2 ) przy ulicy Ogrodowej pod M 288, od 8umy rs.
3,OOOj-i 3) przy ulicy Długiej pod M1'i 821-h, 821-i,
czył Puszkowo
Dlatego też realizujemy nnsz mają· 821-k, 821-ł, i 82l-b,c, od sumy rs. 2,700.
- 4 (16) lipca, w tymże sądzie zja.zdowym, na
tek. JJ. mam swój IV torbie podróżnej.
sprzedaż następujących
nieplchomości w m. Łodzi
Rozumiem. - Biegnę pilnować mego położonych: 1) przy ulicy Sredniej pod ~ 392, od
anglika... Ah I gdyby ich tak ludożercy sumy 1"S. 3,500;-2) przy ulicy Z:uzewskiej pod NI
992, od Bumy rs. 600j-i 3) przy ulicy Długiej pod
zjedli!
Puszko w pożegnał hrabinę i powrócił 1\2 793 do SS, rów Sztenclów należącej, od sumy rs.
500.
do hotelu. Drzwi od pokoju Anglika sta- 22 maja (3 czerwca) w rządzie g.łnym piotrły otworem. Przerazit się. W t~j samej kowskim na prze brukowanie ulic: Szczęśliwej, Wyjednak chwili stużący hotelowy podszedł do Sokiej i inn ye h w m. Zgierzu, od sumy rs. 3,133
kop, 21.
niego.
- T o warzysz pana--rzekł-obudził SIę l
zbożowego.
dowiedziawszy się, że pan wyszedł, kazał
panu wręczyć ten li st.
Sosnowiec 17 maja 1889 r.
Puszkow przeczyt.ał:
Zyto polskie wyborowe za pud 69 kop.
średni e 66
kop., wolyńskie od 64 1/»-66, litewskie
"Kochany panie PuszkowI
1
MI/», bobrowskie
Czuj ę się cokolwiek lepiej i korzystając wyborowe pud1 67 / 2 kop" średnie
wyb OTnwe 64 /, kop., średu ie 61 1/,-63 It. z Fastowz "chwilowej ul<1i ~picszę odebl'ać pienią.dze ski ej drogi 64- 65 Pszenica biała p. 94 kop.
"
.1 •
w banku. Bąuz,n pan łaskaw nprzeuzlć
tyc h Żółta 92 1/, kop. Owies od 67 1/, do 73 kop • .Jęcz
:panów, że około pierwszej stawię się, by mif"D dla brvwaru 91 1/, kop, na pasz ę 58 ' do
63, Groch warzelny 82 1/,-95 1/, k. na paszę 65 1/'1
"ostatecznie załatwić intel·es.
Gryl':" wyborowa 82 1/, kop. średnia 77 kop.
"Serdeczny uścisk dłoni
Siemię lniane
wyborowe od 126 do 142
"Harry Cortening.
średnie od 11 liiI, do 119 kop., zwyczajne 100 kop.
"z domu Cortening C . ny limited, Glasgow. Proso od 67 1/, do 78 kop Makuchy lniaue
lUakuchy rzepakowe 91 1/1 kop,
List ten uspokoił zupełnie Puszkowa; 99 kop.
Otręby
pszenue grube z workami li8, miał. 51
pI'zechadzał się też spokojnie po podwórzu zytne 64 za pud.
hotelowym, oczekując pI'zyjścia księoia.
Kurs z~" 100 rubli-21S M. 90 fen.
Około pierwszej Gerald przyszedł, zły i
A. Oppenheim.
gniewny.
Łódź dnia 17 maja 1889 r.
- (Jóż; ty, drwisz sobie ze mnier-zawoNa stacyl t owarowej sprzedano: pszenicy 300 korłał. Jakże można kazaó mi czekać tak

Sprawozdania z targu

długo?

Pl'zeprlv1zam, proszę się uspokoić pI'zemówił dawny nauczyciel, jeśli pan
ma ochotę gadaó mi głupstwa, chodźmy lepiej do mego pokoju.
Ksią.że pOBzedł za Puszkowem, klnąc na
czem świat stoi.
-

cy po rS, 6 kop. 1li, 100 korcy po rs. 6 kop. 10,
200 korcy po rs. 6, 100 korcy po rs. 6 kop. 5, razem 700 korcjj iyta 300 korcy po fS. 4 k. 5, owsa
1,2liO korcy po rB. 2 kop. 8li do rs. 3 kop. 10 za
kort;e(!. Na Staryrn Rynku sprzedano pszenicy 20()
korcy po rs. Ii do rs. 6 kop. 15 i żyta. 600 korcy po
fS. 3 kop. 9li do fS. 4 kop. 15 za korzec.
Targ IJdznaczał 8i~ znacznym dowozem owsa.
(.Dzieu. Ł6dz.").
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Papierosy: Dubec Fort, Dubec Choisi, Dubec Moyen i De Sante, w cenie Rsr. 1.
8wiąteczne w cenie kop. 60, oraz tytonie Erzerum na różne ceny, DAWNO OOZEKIWANE, ZNAOZNIE ULEPSZONE nadeszly:
(R. 4022)
KALINOWSKI " PRZEPIÓRKOWSKI Warszawa, Hotel Europejski. (12-4)
NOWO-OTWORZONA.
Do wynajęcia od 1-0 Lipca f. b. ..- M J" t k .e sk' Poszukują umieszczenia na 1 Lipca:
.... a ą e Zl m I Ntluczyciel ,łomowy Pracownia sukien i okryć
do
na,
warllnk,::tch
pedagog,
damskich.
Fabryka, form
Różne lokale
l>d S-go Jana: mlh od koleI, bez
uiemieeki i mU1yke.
papierowych i nauka kroju
~przedan1a

dogoc1nyc~

w domu gdzie Hotel Wileński. Z tych
jeden z 5-cill pokoi z balkonem od frontU, po adwokacie, Wiadomość u rządcy
lub właściciela Karlińskie~o. (3-1)

zał.-

doskonały

znający dokładnie

du)' ch służebllol!ilci,od' eparow:lny,
•
.
.
w płodozmianie od lat !l:,wllych, pomi"- .NauczYCle,lka ,muzyk,alna,'
"l
dzy dwiema cukrowniami, z plan'llcyją
pok a, w ś r~ d me,m ~Ie k,n! znllJąca bHlbUl'aków na wielka ~Jralę- roblltoik łatwy ble fl'ancuzkl, nlewleckl I gramatykal' t ' ....
ł
ł' "'ć ' ' łók ... g , . nie angielsk;
-:" VI
'
"
_
_
I ĄDl, . . oz eJ; o . . "
tem ,łąk dwukośnych włók ló, z ktoryeh
Bony 'Iuemk"
6 z~Jr!gowanyc~; reSLta grunt orny,. ~~~e- z >",tentem SystelllU F~ebla po 120 ~ubli
llwycz"Jllcm
ID I e c z n y c h, potrzebuje folwark wazn ,e pszenłly, 7.e spodem p:zepl1Bzcz~l- pen~yl; z wychowanIem
p9rowolny. Budyniu now.e,ln, po 80 rubli. Bliższej wiado to oś ci udzieli
Klimontów (poczta: Sosnowiec, lit. njm,
went;uz dobry i dostateczny, W ladndr. żeL).
(4-1)
mość w Redakcyi ;rygodnia' w ~p ,.
R. M. Koczorow'Iki
trokowie".
( 11-\!)
(2-z)
w Poz.. alliu,

Krów

młodych

Al .
przy
el Aleksandryjskiej w domu
F.
na piętrze, w .Petrok Kępińskie!!'o
."
,
kO~le. PrzYłJmuJl'e wS'le~ki? robkoty. i wyj'nBZa z na li: e egancYH I wy wJUtnością kostiumy i okrycia. po cenach mozliwie nizkicb jak również udziela lekcyj kroju po dllmael!.
(12-3)
LEOKADYJ'A.

bZIEBŻil. 'I7A

FOLWARKU

na lat 6; trzy wiorsty od st. dr. żel
My8zków; gruntu ornego 126 mórg, łąk
62, lIez inwentarlla. Wiadomość u i n
żyniera A. Cohen'a w ~Petl'ok o'" 'e".
(3-1)

!-e--e--e--e--e--e--e--e--e--e--e-Ip
'I'

lJł

...... Zgubiono
nastacyi w Bedzinie d.13maja r. b.

:

PASPORT

cp

4t
:

i

lJl J;A(łBAHIt([l~HT •
ljl

wydany w roku 1884 C7.y 1885
II przez konsula AUBtryjackiego w
m Warszawic, a wizowany w Petro'I' kowie przed 6-ciu miesiącami,
qJ na imię ,A ~ 'l' O N I E G O ci»
m POZl'.ł.NSKIEGO. ZlIalazcll ",I
'I' raczy go zwrócić za nagrodą do ""I
lJł Częstochowy (dom ,,, .ej lJł
m Zł\l)ałłd.ewiezowej) do m'
'I' teatralnej restauracfl.
(3-1)
'I'

l:

fil

.-e--e--e--e--e--e--e.-e--e--e--&iI.

MLODY CZLOW1EK .

syn rolnika, znajdzie w dominium Ko·
ciołki, przy stacyi Wadlew, zatrudnie ·
nie przy gospodarstwie, pod WA '
runkiem, że będzie praco wał i słuchał.
Pierwszeństwo dla takiego, który nigdzie
j eBllcze nie był.
(ii-l)
Są do wynajęci!), zara~

NA LETNIE MIESZKANIE
dwa pokoje, w domu położonym w 0gl'odzie. Wiadomoś{; u właścicielki Wiśniewskiej przy ulicy .Sławiańskiej·.
(2-1)

BOLEC
w gub. Kieleckiej-powiecie Stopnieli. im.

Najsilniejsze i najskuteczniejsze wody siarCZł\UOosłoue, jod i brom
w obfitośei zawierające; kąpiele mineralne, mnłowe, massaź i elektr(\terapja..
Bale, reuuiony, muzvl<a stala, czytelnia
fortepjan. Mieszkani a wygodne, hot('l,
restaurac·yja. Sezon od 20 maja do 20
września, Droga do Kielc-koleją, zkąd
mil 9 karetką pocztową lnb dorożką.
(6-2)

PROWIZORA.

•

- UBEZPIECZ[Nt~ N,\ ZYCIE

A. M. OSTROUMOWA
szczy łupież, wstrzymuje w
danip włosów,
Cena knwn.łkał. 30 kop.
Sprzedaż w apłel_ach, sktądach
aptecznych i pel'fnmeryjach,
~tykieta oryginalnego
zaopatnoną jest w markę
.Ostrzega. się, przed naMladownictwom. Główny skład Moskwa.
Pokrowka Maszkow. per. dom
Markutowa.
O-Q)

WTOWARZYST\VIEUBEZPIECZEŃ

"ROSY JA"
NAJWYŻEJ zatwicrdzonCill W1881 r.
U B E Z P I E C Z E N I A:

HfNRn WYCIAŁKOWSK\

Kapitałów

na wypadek śmierci.
j'ensyi dla wdów.
Kapitałów na starość.
Pensyi na staruść.
Posagów dla Pnnien.,
8typendyi dla cblopcow.

p. Adwokab\

adwokack[J, \V m.
i p\'zyjm\lje sprawy cywilne i karne do wszelkich instytucyj pokOjowycb, !lądn Okr\)gowego petrokowskiego, oraz zalat will. interesa admiuistracyjne.
(10-3)
Będzinie

Lekcyi muzyki

Dożywotnich do~hodów.

na. fortepianie udziela uczennica. kon'lerwatoryjum po przystępoej cenie, Wia·
domość w cukiemi Szymańskiego przy
placu Maryjańskim
(3-3)

Ubezpieczeni mail! udział w zyskach Towarzystwa.
Do d. 1 go stycznia 1', 1889 go było ubezpieczonych w To- warzystwie .Ro~yja" 20,1 7 osob na sum~ rs. 56,791i,020.

Włodzimierza SapińsUe[u
Wynąjem Pojazdów

Dywidenda dla ubezpiBczonych na r. 1839 wynosi 12°!0

Dom

Deklaraoyje nu ulwzpie('zenie przyjmuje jak również wszelk.iego rodzaju wiarlo\Uuśei udziela Zarz~d
w Sto Petel'sbun!u (v\ ielka MOI'slm x~ 13). Jeneralna
Repl'ezentuoyja \V WIIJ'8zawie (Mul'szałkoweka N! 144)
ol'nz Agentury TowurzyHtwa we wszystkich miastach

W-go

Skład Węgli

żyeiowycb

WłODzimierza SapińsKiego

wysyłają utt żądunie bezpłatnie.

(R. i Fr. 4547)

Adama GołemboWSkiego
wJlro t Poczty

Karety, Powozy, Bryki, Konie

Państwa".

Broszury o ubezpif'l',zpnilll'h

Przylilięgłego

otworzył kance1aryję

(4-2)

I

Aleksalłdryjskiej)

(Róg alei

Oeny
KOI'zec węgli kamiennych
grnbych 240 (t. . . . . 85 k,
K!lrzec węgli kamienuych
grnbych na skrzynie 10
korcowI', ~al\l k n ięte(przex
3-1agistrat Warszawski
ostemplowane) . . . • . 83 k.
Pud koksu (korzec 4 Plldy) • 30 k.
Korzec węgli drzewnych . 1 rs,
Uwaga. Na miasto rozsyła
:iię w
ko~zach
półkoreo ,vyeh
(13-11)
wagi 130 ~,

I MtYN I TARTAK
dzierżawa od Ś-go .Jana

r. b. l:a rs. 1,200 roczuie - w Petkowicach,
gub. Radomska: pow. Iłżecki.
WiadomoŚĆ w Lipienicach
przez .Jastn,ąb, stacyję dr.
zel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej.
(6-5)

1 etnIe mreSZn.anIe .....

Lisieniec włók 20 położony wiorstę od
+
•
T....
•
Częstochowy, z in~e?tal:zeI? żywym l
mlłrtwym
do
wydzlerzaWIeUla
na
dłu
goEHONon
nieżonaty, z dobrami świadec.twami letnią poręcza.jącą admiuistracyję. Bliż- ao uajęcia w okolicy zdrowej i Pięknejl
!wt l'zebny jest zaraz do dom i- sza wiadomość n Pułkownika SimOD~a -8 wiorst od stacyi Rogów, Wiado·
uium Krosno, przez st. Gorzkowiee, pod adresem: Ładzioe stacyja, Nowora- moM bliższa. w Sklepie W-go Zaledomsk.
(3-3) skiego.
(3-2)
(6-5)
Redaktor i wydawca

Do

dotącza

p t

'_'

dzisiejszeU'o numeru
.
, '"
._
SIę arkusz B4 pOWIeścI

'Wila

kłem"

\V

mod Barwin-

'!łr,

przekhu]Złe

S. B.

Jllirosław Dobrzański.

W drukarni E.

Pa.ńskiego

w Petrokowie
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'9~! łU!W
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-AMZ Ił!ZU.I Al a? 'Ol UD OhO!l '~O!Ml0'f l!onzJuz
·~!M.l,! imm!z ! ł!!O~OU
-loza7J.d z 9UłU!ZP 0łAq uq9ZJl ZUJ9.L 'U?9ZJqAM '1<>Iiltl!d

° ile

nabił

fUlyję i

silnie

obi ewa

rękowa

i

starał

się

upływie

trzech

kwu(hansy,

{)bejrzał

się

wkoło, chcąc się przekonać, czy nie ominął wysepki.

Mogło się to było łatwo zdal'zyć, :lo w takim l'azie
trzeba było nanowo ukłauać pl)jedynek. z SaintOsvin'em. Ani on, ani jego Pl,zeciwnik nie życzyli
sobie tego; obaj pragnęli poloiyć koniec tej podjazdowej wojnie, jaką dotąd pomiędzy sobą toczyli. POlIniósł na chwilę wiosła i obejrzał się, po raz pienY'szy
od początku dl·ogi.

Wiatr stawał się silniejszy i mgły opadaty.
Zdawało mu się, że widzi brzeg po Zl\ Robą i usły
szat naj wyraźniej krzyk mew, Im wających po nad
wodą.

Płynął więc dobrze i wysepka była niedaleko.
_ Uchwyoił wiosła i począł robić niemi z całyoh sił.

W

4

°

°

pięć minut

potem łóJka

zaryła

pary z ust nie wypuścił ... ale teraz ... przed smierci!ł .. '
może się wygulia nareszcie.
Biscaros był tego pewnym. Pl' zypominał sobie podejrzenia Civrac'a i sztuki złota z wizerunkiem Lud wika XVII, Gdyby mógł, pospitszyłby natychmiast do
loża umierającego, ale nie rozporządzał czasem, Wicehrabia nań czekał, a nie przyjllć na miejsce spotkania,
byłoby to okryć się hańbą.
Niech pan idzie ze mną, panie AurelijanieBel·nadetta.-Zrobi pan tem przyj emuość Pio·
trowi. Wyspowiadamy we troje starego, Ale ja tu s
panem gawędzę, a obiecałam panience przyjść przed
świtem ... Uciekam. Życzę panu szczęśliwego polowania... ale niech pan ' uważa... bo na tej wysepce Sił
trzęsawiska... utopiłby
się pan w blocie jak w ku.
kurydzanej kaszy.
-

i

przyzwyczajony do tego rodzaju
zajęć, ale musiał walczyć z przyptywem morza i posuwał się naprzód nie tak szybko, jakby tego pragnął.
Miał jednak nadzieję, że wyprzedzi wioe-hl·abie·
go de Saint-Osvin.
Po

l 0llezolllU 're!U AZJd 9Aq '5łł~om Bpeq a!u ~e!2'p
bef9!B!ZP AłllO zezJd łOM'IlU uf V '!uqezJlod eouG!UUU
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l o~el z ~9c) •[tl.IOZOA\. o~
łU!Zp!M .I10Id 'nl leaf lI!ąu.Iq-eO!M "'ZpaZJl80 tluud 9ze
nUl elV '!WtlqBZ UZ ljAZB[ \H:mAZ.Il uf Q!JtlJlOd 'Ułll!ZP!A\ 9!UUl !l9:{:
'Ule~
nmolj!U M9Ul 9!U 'e!o ezso.ld ! tlHł!nlłpU!U!l pezJd
~Q9.IA\
'wal
tlł'lł!Zpe!M 19MUU e!ZpBq e!N -

-267-

możności w kierunku prostym.

Był silny

°

-270 -

Myślał teraz tylko o tern, by prędzej wylądować
oJ swego przeciwnika; obawiał się bowiem być znienacka zaskoczonym.
Nie było to łatwe zadanie, tern bardziej, że straoit z oczu łódź wice-hrabiego.
Wiosłolvał

°

-99;;;-

położył ją

płynąć,

°
°

-tu:-

Jeszoze przed odpłynięoiem
sobie nil kolanach.

-
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z 9Mu.lde Tlzo!Umeflll B1 G!UPUPIOP ~uz uo 9? 'efllpz
!l0o B!e !Ul '1\'l.L 'eluuoJIeop 0łAq Aqol V .lOZl9!U op IPGzeod JIlll mAqAp~ tl "jeUM!Zp 0.1 'qouą oeo GZOZSGf
ąOAUU! ! "'U1'lfn-o nz.ltle!moJI
"'n,OtlZoUl<>f) UlAUe9ZQ
-lIe<>!u
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•,elOąO OZpJ,uq 1se f epmXl,łląo 1lIJ: A,IUle 0g -

sil;! w

rzekła

-

Wiem, wiem, zuam tę wysepkę i będę ostro-

żny ... Ale nie mów nikomu o nasz em spotkaniu,

Dis<lUros szybkim
ne miejsce.

krokiem

podążył na umówio-

Morze przypływało powoli.
zwane "tilloles", u wiązane
jednej z nich siedział człowiek
peluszu, podobnym do tych, jakioh
marynarki.
łódki,

Ujrzał

d wie l1\.ałe
przy brzogu. W
w ceratowym ka-

używają żołnierze

Aby się zbliżyć do łódek trzeba było wejść do
wody, co Biscaros uskutecznił, ukłoniwszy się wprzód
przeciwnikowi z wyszukaną grzecznością.
-

Niech pan daruje, że nie czekałem !!,O na wysię piękny Fel'Ullnd.-Tu będziemy

brzeżu-odezwał
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-268swobodniejsi i możemy niezwłocznie wyruszyć. Jeżeli
pan sobie życzy, możemy się zamięnió na łódki. Sił
ODe zupełnie jednakowe,
- Wszystko mi jedno-rzekł ohłodno Bisoaros.
- Oto Bił strzelby. Obie jednakowej wagi, długości i k&hbru. Nie..:h pan raczy wybrać.
BiscRl'os wziął jednfł z fuzyj.
- Oto są naboje; niech pan je łaskawie obejrzy i wybierze. Kule Bą zaostrzone, a fuzyje bijtł na
sto pięćdzieBi~t metrów; to wystarczy. W chwili, ~dy
wylądujemy, część wysepki bęuzie już pod wodi},
Spieszmy się,
- Jestem gotów.
- .A więc płyńmy ... Odczepiam l1lojtł łódkę ...
pomogę paDU, jeteli pan pozwoli,
- '1'0 niepotrzebne; sam sobie dam radę-odparł
..Aurelijan, przyzwyczajony do pływHnia po morzu,
- Bardzo dobl'ze: Wiosta Bą na dnie łódki.
-Rozumie się. że każ(~y z nas wyląduje tam , gdzie
mu się podoba, kto wprzód stuDie na miejscu będzie
miał większe szanse: stl'zeli, SkOl'O tylko drugi dotknie DOg.} ziemi.
- A nie moglibyśluy strzelać z łódek? podllzas
drogi?
- Niej najpiel'w dlatego, że jesteśmy zabli~ko
brzegu, a powtóre że ciało z:(bitego pozoBtułoby IV
łódce, A tel'nz czekam na pana; nie chcę wiosłować,
zanim pan wioseł nie weźmie,
Bisl'aros wszedł do lódki, odllzepit ją i ujął za
wiosła. Obie lodzie pomknęły l,ównolegle.
Morze było spokojne, gęsta mgła otuliła je zi-
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mnym całunem; ąl' wybrzeżu jeqQ.\lk w~<lniały wille i
hotele, W spa niały Grand-Ratei wznosił się po nad
innemi domami. Tam, na pierwszem piętrze, spoczywuła spokojnym snem Nikola de Briouze, i AUI'elijan
w tę stronę skierował swoje spojrzenia, Patrzył i myślał o niej.
Biedne dziecko I nie domyślała się nawet, że
ozłowiek, którego kochała, szedł prawie na śmierć.
Co za okropne przebuuzenie gotow:lł jej los, w razie
gdyby nie wró"ił. Od Bernadetty dowie si~ o tern"
rannem polowaniu i domyśli lI1i~ wszystkiego.
Biscarol! złorzeczył ch wili, w któI'ej spotkał pokojówkę Nikoli i nie mógł sobie darować, że jej tyle powiedział, W tern jedno ~ okien hotelu OtW8l'ło
się i ukazała się w, niem postać kobiecu. Niezawodnie
była to Bernadetta, '
Z odległości na jakiej się znajdował nie mógł
odl'óżnić rysów jej twarzy, ul~ zdawało mu się, że
poznaje jej postać i ruchy, Nie rozumiał po 60 wygląda i co robi w oknie. Domyślał si~ tylko, że pnyszedłszy do hotelu, niepomna na dane mu słow(),
wygadała się z te m, że go spntkata idącego na polowanie, a Nikola, prze~zuwając jakieś nieszczęście, k:a~
zała jej wyglądać pnez okno.
Takie wyjaśnienie podaw"ła mu wyobraźnia;
ale pocieszał si~ tern, żo rooże Bernadetta nie zau waży go w głęboko wyżłobionej łódce i pochylił się nad
wiosłami, chcąo się jeszcza lepiej ukI-yć, WkI-ótce
stracił z oczu GI'and·Hotel i myśl jego skierowała
się wyłącznie do tej ch wili, która o losie jego miała
rozBtrzygnąć.

