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Preedp~atę na "Tydzień," pl'zyj mują:
w Piotrkow!'e Redakcyja IV domu .M:ichelsona
naprzeciwko cukierni Szymańskie~o i obie
miejscowe księgarnie; w Cz~stochowie WW.
Józef .Komornicki i Franciszek J anUf:zewski, oraz księgarnia M, Lipskiej; w Będzi·
nie W. Janiszewski Stanisławi w Brzezinaoh
W. Krzemieniewski Julijan; w Dq,browie W.
Tomaszewski J,; w Łasku W. Hipolit Ol.
szowski; w Łodzi W, Tymieniellki Kazi.
mierz; w Radoms7c26 WW. GOlizczyński Franciszek i Dziemienowicz; w Rawie W. Grabowski Hipolit; w Tomaszowie rawskim bię
garnia J. Mazaraki: a po za gram'oami gttbernij
piotrkowskiej agentura "Rajchman i Fl'eu·
dler" w Warszawie, Senatol'ska 26.
Og'toszenia, podług taryfy zamieszczonej w nagłówku "Tygodnia" przyjmują
również wyżej wymienione osdby.

Prosimy uprzejmie naszycI"
abonentów o szyb/~ie uregulowanie z(lleg~ości; tych zaś, którzy
nie życeą sobie nadal odbierać
li Tygodnia",
o natych""iastowy
~wrot numerów-w pl'eeciwnym
bowiem "azie uważai.! ich będzie
tlly za naszych d'tUŻfłików.
'

OERAZ ST ATYBTYCZNY
miasta Tomaszowa,
(dokończenie),

Szkoły, Pierwsza szkółka elementarna pod
nazwą

ewangielickiej otwartą byka w Tomaszowio w roku 1835: takaż dru0'8 pod
nazwą katolickiej jeszcze w r. 18:.:!4~
Obecnie w Tomaszowie istnieją szkoly:
czteroklasowa AleksandPJjska miejska otwnta r, 1880, przy której pracuje 6.ciu
nauczycieli i uczy się 152-ch ohtopców; w
liczbie ich 5 prawosławnych, 60 Iuterao,
52-ch katolików i B5 żydów;-dwuklasowa
pocz/łtko \fa miejtlka, posiada 4.ch nauozy-

cieli, 1:,74 dzieci-z nioh 207, chŁopców i 2, malarzy pokojowych 7, mechaników 3,
167 dziewcząt, wyznania przeważnie lute- ll'lIylHll'zy 4, mulan;y 12, mydhu'zy ~, olejrańskiego;-jednoklasowa początkowa miej- ników 5, nożowników -ł, organistów L. poska szkoła z 1 na.uczyoielem, IV której u- wrożników 8, piekarzy 27, przekupniów
czy się 102·ch chłopców i 67, dziewcząt ~7, rękawiczników 1, rzeźników 36, stelkatolickich;-jednoklasowa początkowa szko- mllchó ,v 5, stobrzy 41, szklarzy 5, smuldelt. żydowska z 3-ma nauczyeielami, IV któ· rzy 2, f zcwców 78, tokarzy 2, wacial'zy 2,
rej się uczy 137, chłopców, 79 dziewcząt ze~al'mistl'zÓW 4, mosiężnikóvl l, lakierniżydów, PienvBze dwa zakłady naukowe ków 2, siodlarzy 18, szwaczek 12, tkaczy
nlie8zczą się w 13.piętrowym gmachu mu- 14; pi wowarólV 2, meklerów 23, agentów
rowanym, kosztem mieszbńców miasta ubezpieczeń 8.
wzniesionym; pozostałe zaś dwa 'IV domach
Sklep6w bławatnych 2, korzennych i ganajętych. Pr6cz tego w Tomaszowie jest lantet'yjllyeh 12, towarów wełnianych, pótprywatna 4-1'0 klasowa pensyja żeńska. p. wetnianych i bawełnianych 0, składów suHonoraty Zbrzoza·Brzezillskiej i l-no kla- I'oa 4. handli wiktuałów 84, dystrybucyj
SO\'fa o 3-oh oddziałach żeńska pensyja p. tytuniu 46, kantorów transpol·towych i aseMar'yi Bando.
kurallyjnych 0, cukiernia l, restauracyj i
Kasa mz'ejska posiada obecnie kapitaŁu Jarkuohni 4, bilardów 8, szynkó w w6dek
zapasowego w Banku Państw!. 37,791 rub, i piwa 56, sldudów hurtowyoh tychże Ij,
731/~ kop" żelaznego kapitału 10,088 ru- handli win 8, piekarni chleba i bułek 1:::.
bIi i na pożyczkach hipotecznych u miesz·
Ludność fabryczna i rzemieślnicza prowakańc6w miasta około 16,000 1·ubli.-Pr6cz dzi się dość moralnie; małe tylko wyjąt
tego, maj ątek niel'uch orny jej 8ta\lOwią 0- ki oudajl} się pijań8t wu, lub próźniactwu.
grody i place, ostatnie pod budowę domów
Tomaszów ma następujące illSfytuoy)e:
pr.zeznactOne, stanowiące ogólną przestrzeń mag i!ltl'll t i kasę miejską, kantor pocztookoto ' 187 morg6w, z których 85 zabudo- wo-telegl'aficzny, oddział banku państwa,
wanych przez czasowyc~ dziel'żaweów i inspekcyję podatkową na powiaty brzeziń
przeznaczonyoh do sprzedaży tymże dzier- ski i rawski, notaryj:.lt, stacyję miejską dróg
ia lVoom z wolnej ręki, za SJmę s};acunko- żelaznych, straż miejską ochotniczą istniewą około 50,000 rubli; nadto 113 pla- jącą ou roku 1878. składającą się z 127
Ców i ogrodów, będących w czasowej dzier- członków czynnych i 6:3-ch honol'owych,
iawie, pl'zynosi z docbodu 1'0ezllego około towarzystlvo spoilywcze istniejące od roku
1,000 l'Ej jatki lllięsne murowane, dają mia- 1888, posiadające dwa sklepy spożywcze.
stu z dzierżawy icb, rocznego doohodu . Gmaohy i dom?! na ' dwóch rynkach
462 ruble; szlachtuz miejski 2,005 rnbli. i ~2 ulicach pobudowane: dwa kościoły
Opr6cz tego są dochody niestał'e, jakoto: katolickie, jeden drewniany stary z domem
targowy, jarmarczny i tp, Wog6le docho~ na mieszkanie organisty i drugi murowany
dy i'oczne kasy miejskiej, stale i niestate ' obecnie paraftjalny z domem plebana, koś
czynil} 19,500 rubli; wydatki zaś stałe oko- ciM murowany ewangieliekiej parafii z doło 16,000 rubli,
mem pastora i drugim służby kościeln6j,
Ludność miasta, stała i niestała, z dniem gmach
murowany 3.piętrowy dla szkót
1 stycznia r, b. wynosiła:
aleksandryj9kiej 4·ro klasowej i 2·u kla ..
męzezyzn kobiet - razem. Bowej elemental'nej, bóżnica iydowska muprawosławnyoh
92
87
179. rowana z oddzielnym domem modlitwy i
katolików .
~614
2987
5601. murowana łaźnia żydowska czyli mykwa,
starozakonnych
b455
3681
7136. 452 domą)V pl'ywatnych z których 209
protestantów.
2587
2756
5343. mUl'owanych większych, . 243 mniejszych
razem
8748
9511
182511. murowanych i drewnianych.-Gmach rząPonieważ Tomaszów jest prawie wyt~cz- dowy mnrowany jeden, w którym mieści
nie miastem fabrycznem wyrobó\v sukien- się kantor pocztowo-telegraficzny. - .Kosz'nych-inne przeto rzemiosła, jak również tern mieszkańców z dobrowolnych ich sktahandel wewnętrzny, głównie ogranicza się dek w roku 1888, wzniesiony został gmach
do potrzeb miejscowej ludności; wog61e lllUl'owany na zaofiarowanych przez hr.
rzemieślnicy i handlujący, z matemi wyjąt- Ostl'owskiego i fabrykanta Jakóba Halperna
karni, liczą się do klasy zaledwie średnio gruntach, poświęconych na IOzpital miejski
zamożnej.
na 15 łóżek 41a ohorych wsgystkich "'yzIlość rzemt'eślników różnych tj. majstrów nań.
wraz z czeladzią i uczniami, przedstawia
Na potrzeby miejscowych fabryk używa
się jak Il!lstępuje: akuszerek 4; bednarzy się przew,użnie węgiel kamienny, spl'owa1~, blachal'zy 9, <lYl'Ulików czyli felczerów dzany bezpośrednio dl'ogą żelazną, przez
17, brukarzy 2, cieśli 4, czapników 21, cu· samychże fabrylmntów z nadgl'anicznyoh
kierników 2, drukarzy i litografów B, fo- i szlQ:05kich iwpalpi, oraz dl'zewo, które zakutogl'afów 2, farbiarzy 9, garbarzy i biało- pują sami w poblizkich lasach rządowych.
skórników 11, zdun6w 2, gwoźdz';arzy l, Na potrzeby miejscowych mieszkańców
intl'oligatol'ów 4, kapeluszników 1, kotła· istnieją dwa sldady węgla kamiennego; dl'zerzy 8, kominiarzy 4, kowali 23, śl6sal'zy wo zaś dostarozają przeważnie w dni tar19, krawców 74, kuśnierzy 2, koszykal'zy gowe handlujący tnkowem przekupnie , -

j

Xli 35

TYDZIEN

2
:Uość potrzebnego dla fabryk i mieszkań
ców opału, tak w węglu kami ennym jak i
drzewie, określić się nie da, a przynajmniej
trudną jest UO obHczenia; nadmienić tylko
wypada, że-al'tykuł ten w Tomaszo\vie dotąd nie pr;;eniósł jeszcze cen średnich wnrtościowycb, szczególnie zaś drzewo opało
we-na co głównie do czasu wpływa obfitość tego w sąsiednich lasach rządowych
leśnictw Luboohnia i Radzice. S'lień pół
kubiczny dl'z\lwa dębowego lub bl'zozowego kosztuje obecnie rB. 7, sosnowego
6; pud węgla kamienne~o od 17 1/, kop. do
20 kop. podług dobroci.-Jedna z fabryk
parowych p. MOl·itza Piesch oświet lana
jest elektl'ycznością, trzy inne pp. Halperna, Braci Fursten wald i Simona i H.
Landsberga-gazem, reszta naftą ,
Wogóle, Tomaszów uważać można za jedno z główniejszych centrów fabrycznych
nietylko gubernii piotrkowskiej - ale calego kraju.
T. Szołowski.

Wiadomości Bieżące.
:Lekcyje W tutejseem gimna-

~yjU'1lł rozpoczną się dnia 25 siel'pnia (6
września) tj. w nadchodzący pią.tek.- Wiadomość tę, na skutek nadchodz ących dó
nas z różnych stron zapytań, zasięgn ę liśmy
sami u żródła; na przyszłość jednak po:i;fłdaną byłoby rzeczą, aby władza gimnazy-

która postanowi, kiedy mo. "i~ rozpocząć
egzamin wstę pny, kieuy wyldady, etc. Warunki zatem i termin egzaminu konkursowego będą \'Vypl'IUlowane dopiero po wzmił1n
kowanym zjeździe. Kandydatów do szkoły
zgłasza się mnóstwo.
, Prośby o pl'zyjęcie do szkoły należy wysyłać do SUllhedniown, jak: to już donosiliśmy w przeszłym numerze "Ty~odnia";
dodajemy tu tylko, że przyjmowanie prośb
trwać będzie do 15 (27) września.

- Dowiadujemy

si~, ' że

główny

inżynier górniczy i naczelnik !!órniczych
zaldauów rządo Ivych w Królestwie Polskiem,

radca stanu Wincenty ChoroBzeweki, delegowunym został za granicę, dla studyjów
nad szkołami, w rodzaju przyszłej szkoły
sztygarów w Dąbrowie.

- Na 1Ju(low~ nowego gmachu na
pomi_esztlzenie gimnazJjum żeńskiego w
Piotrkowie ogłoszQną już została licytacyja
odbyć się majątla w dniu 4 (16) września
r. b. w kancelaryi warszawskiego okręgu
naukowego w Warszawie. Suma anszlagowa wynosi rs. 42,919 kop. 45.
Zurządzająuy gim.
żeńskie m w Piotrkowie ogłosił o
wakując0m na rok 1889/90 przy temże gimnazyjum stypendyjum imienia jenerał-lej

- Stypendyjum.

nazyjum

wszystkioh domów w obrębie roO'atek zaczęto nal'eszcie o godzinie 11 wieoz"orem codziennie zamykać z rozkazu policy i, a organ miejscowy prosi jeszcze o oświetlanie
schodów i sieni-i, nie wątpiemy, że upI·osi. U nas tego wszystkiel!o niema, a senny spokój naszego miasta da się tylko pol'ówniać z podobnym spokojem dl"ugiego z
miast gubernijalnych, Kielc.
- Na odpust doroczny do Witowa w
ubiegłą środę wyszły kompanije z dwóch
tutejszyuh kosciołów: od Fary i z kościoła,
po Dominikańskie!!o. Z innych stron równiei zebrało się dosć dużo pt.b ożnycb, choć
zimno prawdziwie j esienne, pomimo pięk
nej pogody, wpłynęło niematn na zmniejszenie ilości pontnikó IV.

- P,'eewodnik po Ce~.tocho
wie i kraju, któl'y obejmie informacyje
przemysłowe i handlowe, dotyczące przeważnie Częstochowy z uwz g lędnieniem tak:i:e
miast Warszawy i jej okolic, Łodzi, Tomil-

szowa, Zgierza, Ozorkowa, Pabijanic, osad
Dąbl'OWY, SOSIlOWtla, Zawiel'ciu, Myszkowa,
ma wyjść \V~r?tce IV 50,000 egzemplarzy
z dl·uku. Killązka ta adresowa kosztować bę
dzie tylko 40 kop. egzeplarz. Może uę
dzie ona dokładniejsz ą niż dotychczasowe,
coraz częściej się pojawiające podobne przewodniki.
1
-

tenanta Kacnanowaj podania w tej mierze

- "~ Łodzi panuje obecnie, juk doskładać należy do tog ul; za :'Z1 c1znhcego do
nosi organ miej scowy, dysenteryja, szkal'ladnia l (13) września r. b.
tynll. i dyfteryt, przybierające formalnie cbarodziców,
_ Dt'uka,'nia p. E. Pańskiego, w rakter epidemiczny.

jalna, ze względu na interes
opiekunów i młodzieży, komunikowała pismu miejscowemu o tcrminie rozpoczęcia
się wykładów. Tę samą prośbę zanosimy i
co do innych spraw gimnazyjalnych, niemających charaktel'U sekretnego.
Oddeialy "ównolegle. Magistl'at m. Łodzi ogłosil', że z d. 24 sierpnia
r. b. przyjmuje się w kasie miejskiej składka na utrzymanie w roku szkolnym bież ~}cym, oudziałów rówlloległych przy łódzki ej
wyższej szkole rzemieślniczej. Skradka ta
winna hyć wniesioną nie później, jak do 13
paździel'l1ika r. b.
- Sel,ol,a setyl1 aró w. Dowiadujemy się z najlepszego źródła, że szkoła sztygarów będzie otwartą w Dąbrowie zapewne !::'1 puźdz. (2 listopada) lub nawet może
1 (13) listopada. Dopiero bowi em 20 września (2 paździCl'.) ma się odbyć w Dąbrowie zjazd górni(Jzy, ila którym obrani być
mttją czronko\yie l·ad y zarządzającej szkol ą. ,

GNIAZDO DZIEJOPISÓW.
(doko ń cz enie) .

Z chwilą złoże n ia pieczęci wielkiej na sejmie warsza wskim w r. 1578 prz ez Piotra
Dunina Wolskiego w ręce Jana Zamojskiego, Bielski uczci wszy wiel'szem gratulacyjnym wstępującego na stolicę biskupstwa płoc
kiego, swego protektoru! usuwa się do Białej, lecz nie dlatego, aby ..wieść bezczynne
życie. Czcząc w nim liczne zastugi poło
żone dla Rplitej, szlachta zgromadzona na
sejmik w Sieradzu, wybiera f!:0 swoim deputatem na nowo utworzony pnez króla trybUllał piotrkowski. Duchowieństwo opierało się
wprowadzeniu tej naj wyższej instytucyi sądowej, poczytując za uchybienie
sobie uleganie władzy świeckiej. "Pomnę,
pisze Bielski, że prokuratora arcybiskupiego,
który protestował przeciwko takowym sądom,
mało oknem nie wyrzucono". Dopiero projekt Zamojski ego, powolania do spraw duchownych 6 ueputatów duuhownycb, ułago
dził zwaśnione umysły.

Chwile woln e od zajęć gospodarza i obywatela kraju poś więca Jo'aehim Bielski u·
zupełnianiu kroniki rozpoczętej przez ojca,
kreśląc barwlle m pióI'em krwawe sceny walk,
których byr ś w iadkiem. Lecz nie czas było zajmować Bi~ ksilłiklj., gdy wschodnia

której od lat kilku drnkujemy stale nasze
pismo, przeniesioną zo s tała. w tych dniach
na róg ulicy Bankowej i Moskiewskiej, do
własnego, świeżo na ten cel wystawionego
przez p. Pańskiego budynku, Mieści się
zatem ona na <hodzo od Towarz. Kredytowego do Sądu Okręgowego, niedaleko
Izby Skarbowej, biura powiatu i gmachu

- Honieceność emiany preepisów o polowaniu u nas, przez wielu

- Na dowód, j ak u nas bywają czasami wysyłane korespondencyj e prywatne,
złożono ilum list otwarty, adresowIlny ze
Z g ierza do Piotrkowa, któI'y przyszedł do
naszego miasta drogą na Petel'sbUl'g.
- Piotrl,ów a Badom. Od - powracających z Uadomia, jak i z "Gazety
Radomskiej" dowiadujemy się o cOI'az większycll porządkach miejskich i wzroście tego miasta. Powstają tam coraz to no we
fabryki, wzrasta przemysł i handel, budują
się nowe ulice i og rody; bramy i aienie

ludzi jest og-ólnie uzna wa ną.
Po wytrzebieniu lasów-pisze "Kaliszanin"
i pl'Zy nieustannem nabywaniu majątków
wiejskich przez indywirlua niemające ż e
dnego p0.ięcia o ~o s podarst\vie rolnem, a
przytem kieruj ąeych si ę przewaenie dążno·
ścią. wyzyskania wszystkie~o bez żadnego
względu na azkouy spoleczne~cierpi teraz
nawet drobna zwierzyna. Niegdyś polowano
na niedźwiedzia, łosie, dziki, sarny, wilki i
innego grubego lub grubszego zwierza, co
ulegało stopniowym zmianom, aż wreszcie
lowiectwo zeszło u nas do prześladowania
biednego i tchórzliwe go szaraku, którego
niedośó, że rok rocznie tępifł pojedyńclIY myśli wcy, ule w dl)brach większych-zbiorowi,
go_zie na jednem polowaniu giną setki, a
nawet tysiące eztuk, jakby szło o wygubienie jakiegoś szkodliweg o i drapieżnego

ściana

ciński,

żog'} wojny.

Ossolińskiego: "Już i mnie krwawy bożek
(l\Lu·s) z wal·ł był pierś pancerzem ś wietnolitym, już na moj~i głowic błyszczał upierzo-

Rządu gubernijalne~o.

Rzeczypospolitej zapłonęła nową poCal' Iwan Groźny, posła Rzeczypospolitej zatrzymał, a wbrew opozycyi
króla, wojska znaczne wysłał na podbicie
In1iant. Stanowczy w postanowieniach swoich Batory, zwołuje sejm konwokacyjny do
Krakowa, aby ob myśleć śl'odki n'!. prowadzenie wojny. Mikołaj Mielecki, wojewoda Podolski, mianowany hetmanem
wyprawy, wysyła posłów do wojewody
siedmiogl'odzkiego o jazdę i piechotę wę
giers k'ł, a
w Niemczech Krzysztofowi
Rozraiowakiemu i Ernestowi W ejero \Vi
piechotę zbiel~ać rozkazuje. Litwa przez posłów swoich obowiązuje się wystawić dziesięć tysięcy

wojownika,-słowem wszędzie

roz sądnych

który tu przytaczam w

tłomaczeniu

ny szyszak, już lśnit sif,) miecz u boku, kiedy jedna z heli końskich dziewic mnie od
spieszenia do bojów odwodzi. Nie słucha
jąc jej wszakże, już za próg ojczysty nogę
wy noszę, lecz wtem zastępuje mi drogę
Hanka moja, rZUca się na szyję, jak to kiedy winna latorośl wije się wkoło swego
prątka. Postrzegam na jej ręku StefankIl,
obok przy nim i Jasia. Hanka słowa przeplatając płaczem mówi: O mój mężu! ty że
to ,mnie opuścisz?-Miękie serc~ u poetów
na ten głos kamieniem stanęło. Zona-ta to
Syrena, Cyrce, Kalipso, tl'zyma mnie powubnemi pętami do ściany domowej Pl,zykutego" S).
Waika stronnictw po zgonie 1\.róla Ste'fanu miała zamącic ten błogi spokój, a same~o wygnać w o~willt daleki.
Szlachta
wielkopolska, nie wiedząc kogo wybrać za
pana, czy Zygmunta króle Ivicza szwedzkiego,
którego większość powołała na tron Piastó w
lecz mieszkał gdzieś tam za morzem, czy też
arcyksięcia Maksymilijana, którego wojska

przygotowania olbrzymie. Joachim Bielski
nie pozostał głuchym na wezwanie ojczyzny, st aje w szeregach walczących, a. mury
Połocka są świaukatni jego męztwa. Po
zawarciu zaszczytnego pokoju, gdy zwycięzkie rycerstwo powracało do kraju, i on
staje w swej "Sokrawsowej zagrodzie"
gdzie oczekiwała z utęsknieniem na niego
młoda małżonka. z kilkorgiem dzieci.
Po
trudach wojennyeh, z jakąż rozkoszą osiadł
w tem ustroniu, pełnem pamiątek: rodzinnych! Tu na łonie kochającej rodziny, w o(5) Według Niesieckiego, Joachim Bielski millł
toczeniu takich pI'zyjaciót jak Kochanowski,
Rej, Klonowicz, sądzil, Że przyjdzie mu dni za żonę Maryannę Bozechowską, a z niej 2 córki
Annę za Ra.rowsl(im i drugą za Konarzewskim, syzakończyć. Uczucia, jakie napełniały wów· nów również dwóch: Daniela i Stefa.na., Wspomniamy
czas jego dusz~. najlepiej mal~je wiers~ ta- to Ja.n. moźe umarł dzieckiem?
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zwierza. Mniemamy, ~e tak mordercze
polowania winny być teź wzięte pod wzgląd
prawny, z odpowiednie m ioh ograniczeniem.
Ważną też w tym przedmiocie kwestyję
stanowi za wczesność owyeb polowań, zaczynujących się w aierpniu, gdy jeazcze jest
wiela matych, nieaorosłych zajączków, a
na wet kotnych samic. Pożądane m byłoby,
aby wszystkio pisma nasze poparły tę sprawę. Gd%ie zachodzi własna nieogll;!dność,
tam !Ge stanowiska epołecl'nego jest konieoznem położenie jej tamy przez odpowiedńie
przepisy.
- Z Łod~i do Halis~a. Korespondent z Kalisza do "Gazety Warsz,"
porusza, znowu kwestyję budowy drogi
żelaz~ej z Łodzi do Kalisza. Opisawszy
antel'JOI'a tej sprawy, o JeJ fazie obecnej
tak pisze: Obecnie projekt kolei znowu
podniesionym zostaf. O ile wszakźe projekt
ten będzie wprowadzony w wykonanie, za·
leżeć będzie od tego, czy znajdą się odpowiednie kapitały w kraju i za granicą, i czy
warunki przedsiębiOl'~twa zyskają zatwierdzenie rz~du. PI'zemysłowcy kaliscy, jakkolwiek mogą pragnąć zis!lczenill. projektu,
nie posiadają dostatecznego kapitału j czy
warsza,,,scy i inni kapitaliś\li będą chcieli
wziąć udziat lV tern pI'zedsięwzięciu-czy
zngraniczni, niemieccy lub francuzscy w
obec zbrojnego pokoju i konjunktul' politycznych przyjdą z pomocą - to są kwestyje
poważne, o ktÓI'ych wnioskować trudno.
Dla Kalisza kolej jest kwestyją żywotną.
Miasto potożone- nad rzeką, tuż przy granicy, potączone kolejami z za~ranicą Qloże
łatwo stać się wielkiem miastem fabryczuem,
juk Łódź, a chociażby jak Sosnowiec. Co
rok przybywa tu kilka fabryk, zwłaszcza
baftów m'lcninowych, których jeet już 4
w ruchu, pią.ta ,,,krótce otwartą b~dzie, a
; pod budowQ szóstej plac już zakupiony.
Domy przybY\Tlłją. również i !bO mieszkań
ku wielkiemu utrapieniu włnścicieli domów
stoi pustkami. Z pI'zeprowadzeniem kolei
lliewiJtpliwie powstaną 1l0WC fabryki, a w
nich ludność chodząca za chlebem do
Niemiec znajdzie zllrobek. Komora celna
będzie
przeniesiona ze Szczypiorny do
Kalisza; z powiększoną. liczbą. uI'zędników,
zapewne przybędzie więCej ekspedyt.orów.
Ramlei się podniesie, a wtedy może mi eszkun zabraknie i znowu będą narzekania
na ich drogość i wogóle na d!'ożyznę jak
w Łodzi, ale za to Kalisz zbliży się do
Warszawy" ruch umysłowy, arty styczny
były już

TYDZIEN
podniesie !ię, zabawy ożywią, et c, etc! (*)
_ Zar~ąd dóbr państwa \y War8zawie oddaje w dzierżawę na przeciąg 12
lat, kopalnie kamienia wapiennego, położo
ne w pow. będzińskim, IV miejscowoiciooh
pod nazw~ Srooza góra, Chełmińska góra i
Jasińska gÓI'a. Licytacyja wyznaczonu została na 26 b. m.
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przybywszy , jednak do Mstowa, straoili ślady
nie
ma wieści.
- W Sosnowcu wybudowany zostl1nie z dobrowolnych ofiar nowy kościół
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
-Dla biednej nauczycielkiM. Loisch,
pani Mayor złożyła rs. l, co stanowi, z pozłożone mi, rs. 4.-Sumę tę wrę
- Z Dąbrowy Górnic~ej dono- przednio
czyliśmy intel'es!mtce, za stosownem pokwiszą, iż Huta Bankowa do nowo·otworzotowaniem.
nych walcowni sprowadziła iżynier'ó\"\ maj- Neofitka. W tych dniach przyję
strów i robotników z Francyi.- W Sielcu,
w kopalni "Fanny", kurzawka (piasek lotny) ła chrzest w m. Częstochowie w kościele
zasypała catą Hgl'Undstr'ekę,lI na półtorej katolickim stała mieszkanka osady Ktubuwiorsty długą.-Hutu. "Katarzyna" wykoń cku, 19-to letn~a żydówka, Sura Unglik.
czyła budowę 4 wielkich pieców.
= 'VYIUl.dki wydarzone w obrębie gubernii w
drugiej połOWie lipca r. b. Pożarów było 4,;-z tych:
- Ze Sosnowc,J, piszą do "Gazety 1 z podpalenia, 1 od pioruna, i 2 z przyczyn nieWarsz." że obywatele tamtejsi robili stara- wiadomych; straty ztąd wyuikłe wy n osz!ł rs. 17,200.niu o pozwolenie zalqienienia osady Sosno- Wypadkó'V nagIej śmierci było 14,-z:tbójstw 5,wca na miasto; starania ich jedna Ide uie od- i dzieCiobÓjstwo 1.
= Reforma .. ądów gminnycb. W koń·
niosły
pożądanego skutku.-Pl·zystąpiono
cn roku zeszłeg\l po mszo no kwestyję o ile sądy
obecnie d~ powiększenia dwol'ca dl"Ogi że gLUinne
w Królestwie odpowiadaj l~ rzecllywistym
laznej, "gdyż obecny jest zaE'zozupty. ze potrz(jbom kraju i czy nie byłoby właściwem zastą.
względu na znaczny rU\lh pasaźCl·ski.-Zy pić ich- jednoosobową władzą sędziów pokojn. Izba
cia towarzyskiego w S09nowcu wcale nie sądowa warszawska dla należytego ro~~trzygnięcia
kwestyi, zgrornfldzib nade r bogaty mate·
ma: męiczyźni po większej części przepę' rzeczonej
ryjał. Obecnie do opracowania tego materyjałn dele.
dzają <.lzas po za domem w kilku brudnych gowany m zostaje, do rozporządzenia stardzego prerestaUl'acyjach, gdzie zabawiają się kieli- zesa izby sądowej warsza wski ...j, sędzi a pokoj u odszkiem i kufelkiem, lub zgrywają. się w działu stdel'niewickiego p. Grabowski.
= "lV gminie Gostków, zil.uiedbany od·
karty, domino i t. p. gry; kobiety znawu
dawna kości'>ł pal'afijalny w Wartkowi3ach, pod
znajdują przyjemność w plotlcanh i obma ·
opieką i za ijtaranipm prOboszcza
ks. Stamierowwie drugich. Wogóle brak tam odpowie- ski ego w zupełności odrestaurowany został z dobro·
dniego miejsca, rodzaj u re6uI'sy, gdzieby wolnych składek, :l których zakupionym być ma i
mogły rodziny schodzić się i bawić wspól- nowy org-anj naqto w tym jeszcze roku postawiony
zostanie dom dla plebana.
nie.
= lV n:alililzu rozwija się coraz bardziej haf- Z osady P"~yrów powiatu czę ciarstwo,
które daje zajęcie zuacznej liczbie uhoż
stochowikiego.- Wdniu 2 b. m. wieczorem szej ludności. W r. b. wzniesiono tam juz trzy bu,
zniknęła 20-letnia cól·ka zamożnych izraeli- dynki r.a pomieszczenie maszyn do wyrobu baftów,
tów tamtejszych, N., celem pl'zyjęcia wiary W 8zystkie fabryczki mają l,a czas długi odbyt za,
pewniony w Cesarstwie, a w części na.wet i wAzy !
katolickiej. Rodzice zbiegłej, dowiedziawszy mniejszej.
się o wypadku, nazajutrz po zniknięciu, po= Szkoła tecbniczna l.olei wiedeńskiej i
mimo sabatu, puścili się za zbiegłą w p~goń; bydgoskiej, wysyła na wystawę przemysłowo , nanko
wl! do PeterSburga, któr,L otwarta będzie w końcu
(,II) PiSID'l warszawskie podały szereg infol'U):lcyj r. b., prace uczniów swoich, a mianowicie: rysunki,
ze sfery kolejowej, którl.' to informacy;e, jak'tol- modele i wyroby, wyl\Ończone w warsztatach ~zkol·
wiek niezupełnie mylne, są jednak bardzo jeszcze da, nych.
lekie (jak twiel'dzi .Kraj· do urzeczywistnienia.
= Rozkłady zimowe biegu pociągów pa·
Przedewszystkiern więc przeszkody tl'ategiczne sażerskich
na tutejszych koleja.ch nie nIegną więk
względem bndowy kolei kaliskiej,
bynajmniej usu- SZtlj zmianie.
~a kolejach warszaws',o-wiedeńskiej
nięte nie zo s tały i wszelki\! odnośne starania speł
i bydgoskiej pociągi osobowe wychodzić i przyCbOzły na niczem. Wręcz przeciwnem jest nołozenie
projektowanej kolei radom~kicj i kwestyi eentral, dzi ś będą o tymże samym czasie.
= Nowe Pismo. Do .Kuryjera porannego"
nego dworca w Warszawie. Być .może, iż odnośne
projekty poruszane są w sferach wojskowych, ale donoszą, ze niejaki p. Łompiński stara się o poz·
zad/Ul wyraźna propozycyja tego rod,;aju nie była wolenic na wydanie we Włocławku pi8m~, wychoł'l'zedstawioll!ł w minist\'ryjum koml;nikacyi, a za· dzącego dwa razy na tydzień, p, t .• Nadwiślanin".
tern uie może być jeszcze mowy o warunkacb kou,
= Żydzi w uniwersytetacb. Minist. oawia·
ty wyjaśniłO, iż przy przechodzeniu li uniwersytetu
cesyi.
(Przyp. Red, •Tygod!)

W kraju, zebrata się dla nal'ady ku swego jako sekretarza. Whótce ślady
w Jutroszynie, gdzie postani z siel'adzkiego działalność jego widzimy. .Naznaczony rebyli Joachim Bielski "kronikt\rz" i Janusz wizol'em do Lubowli, zniszczonej przez
Zaręba- "a przecie na tym sejmie nic nie spra Niemców; z trudnością przycbodzi mu odewili". Nn wieść, że Zygmunt wylądował w brać ten pograniczny zamek. Raz je3zcze
Gdańsku, a spiesząc do Krakowa drogę nawiedza rodzinną. wioskę, gdy SpÓI' o gl'aswoją kieruje na Piotrków, Maksymilijan nn nice z Łukaszem Siemikowskim dziedzicem
czele licznych zastępów podążył na jeo-o Chorzewa, skłonit go do tego. 4) W 15941'.
spotkanie, miejsca przebyte znacząc pożo~ą sprzedał ją Mikołajowi Gomolińskiemu a
i zniszczeniem. Bielski zawczasu zabraws;y sam pI'zeniósł się do Krakowa, a może i
żonQ i dzieci, a ~o kosztowniejsze rze<l!ly w oświecimskiem posiadłość jaką. nabył,
ukrywszy W' gąszczach leśnych, uchodzi do gdyż widzimy go w roku następnym dewojewody swego Olbrachta Łaśkiego, który putatem na tl·ybunat. z tego księstwa.
nud Bugajem w pobliżu Piotrkowa zatoczyŁ
Pod wptywem reakcyi religijnej i gorobóz. Czus już był wielki potemu, bo tuż liwości o dobro kościoła katolickiego sameza uciekającemi wpadła do Biatej swawolna go Zygmunta III, Joacbim Bielski rzuca
rota Stadnickiego, a mszcząc się nad po- tak zw. 1lowinM i powraca do wiary przod.
siadłośeiq, stl'Onniku. Zygmuntowego, spaliła ków. Ba wił naówczas na d worze KI'ólewswioskę. Padł w gruzy i d WÓl' biały, owo kim legat papieski Aleksander Komuleus,
siedlisko Muz, gdzie pierwsze karty dziejów nawołując do ligi przeciwko TUl'kom "ten
naszych skreślone zosta.ły. Po przejściu z herezyej go rozgl'zeszył i sahament
burzy wojennej, gdy arcyksiąże rakuski " pański z rąk mu swoich duł". Zmud w
więzieniu Krasnosta wskiem rozmyslał nad 1599 r. w Krakowie i pochowany w kaplicy
znikomością planów ludzkich, a szczęśliwy X. X. Dominikanów św. Trójcy (1). Ostatnie
jego współzawodnik wieńczył koroną Ja- lata życia swego ilpędzit nad kroniką., którą
gicllonów swoje shonic, JOllchim Bielski lub sam napisał, lub też pszerobił z dzieła
złożył u stóp tronu wiersz okolicznościowy. ojca, usuwając z niego to wszystko, <loby
Wdzięcznie przyjq,ł dar ten Zygmnnt III, a mogło razić uczu<lia gorliwych katolików.
na pl'zedsta wienie podkanclel'zego biskupa Obawiając się, aby księgi jego ni~ spot hl
Baranowskiego, iż autor, jako O'orliwy
(6) 1589 r. w lIiedziel~ czwartą po Trzech Królach
stronnik króla, zniszczony został maj~ko\Vo, (akta gr()dz: Sieradzki~).
,. _.
. _
.,
bojnie 0'0 wYlladgl'odził powołując do bo- , (1) BłędDle. utrzymuje WOJC1?kl w hIB,torYI, liter.
'"
,
. Jakoby Joachim spoczął obok oJca w PUJ\leZDle,

i zniczem wróoili domu. O zbiegłej

taki los, na jaki fanatyzm religijny wystawił kronikę ojca, dedykow:.lł ją Zygmuntowi III.
Biała zmienillta odtąd często właścicieli.
Od Gornolińskich ,przeszła w dom Starcze IV skich. J ęeJ I'zej Starcze wski ostatni z
tego rodu dziedzic Białej, roztrwoniwszy
mają.tek, postradał tę wioskę, którą na publicznej licytacyi nabył Denzo, radca Spl'Uwiedli wości PI'US potud-niowych, Ten pomny na sto. wę posiadłości, zamierzał staro~
żytny dom mieszkalny Bielskieh do pier~
wotnego wrócić stanu. Tym końcem wzniósł
na pozot!tatych fundamentach domu naszych
kronikany, cztery ściany głó wne, pokryje dachem, a w jednej ze ścian osadził kamień z następują.cym napisem:
- Quo pl'idem Bielski Chronicam Poloniae
concepit
Hane villam semper salva .it
Restaurat Denzo haeres.
Anno Domini MDCCCXX.
W krótce atoli De nzo, pl'agnąc si" wy
nieść do Prus, zamienił Białę z Józefem
Mal·tinim, dziedzicem wsi Kruszyny, na
inne dob ra w Szlą.zku położone. Martini
choiar odnowić ' dom Bielskich, ale zanim
IVzią.ł si~ do tego, ogień zniszczyŁ go do
szczę tu, tak, r.e dziś same tylko mUI'y z
niego sterezą. (Stow. Geogr.).
Czusby pomyśleć o podźwignil;!oiu z upadku tej nal'odowej pamiątki.
M

Michal Rawicz Witanowski.
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uniwersytetu studentów izraelitów, powinno się kurydzy, 7 grochu, 76 Inn, 30 jaj, 21 masła, 83 cuw raClhubę prawem przepisany stosunek pro- kru, 12 okowity, 425 drzewa-wogóle 3,758 wacentowy tych ostatnich do studeutów cbrześcijan.
gonów.
= Liczba gimnazyjów j progimna- "" 'l'ownrzystwo przem y słu i handlu ma 8i~
zyjów Ida.syeznych ma być w okręgach naukowych niebawem zająć sprawą organizacyi kredytu ua zapotersbuukim i moskiewskim zmniejszoną i zamienio- budowani.a. fabryczn e i przemysłow e, maszyny i nalIą na odpowiednie szkol Y profesyionaluEl. VY okrę rzędzia.
gach orenburskim i kazańskim kilka. ~zkół realnych
"" .Świet" donosi, iz burtownicy, prowadzący
2Iostanie zamieniony ch na szkoły górnicze. rolnicze, hanuel herbatą, zamierzają podwyższyó jej cenę.
techniczne i inne specyjalnie, sto~ownle do warunitów
"" Nadeszła decyzvja. z Berlina, cofająca zakaz
i potrzeb miejscowycb.
do Prus z Królestwa trzody, z warunkiem
= liobiety w służbie dl·Ogi żt>1. Mini- jwwożenia
eduakże , iżby trzoda zar~z po przebyciu
granicy
steryjum Itomunikacyi wydało rozporządzenie, aby była zabijaną,
zarządy kolejowe, przyjmując w charakterze urzę
"" Zebranie ogólne towarzystwa wal'szawduikóf'l' słnżby ogÓlnej lub telegr. kObiety, za każ
dym flizem donosiły o tem ministeryjum, z ozna- skiego oczyszczania i sprżedazy spirytusu odbędzie
czoniem stosunku liczebnego kobiet do urz ę doi ków się 27 wrze~ nia r. b.
mężczyzn, oraz z wYftzczególnieniem rodzaju zajęcia
"" Z lirakowa donoszą, że w dobrach p. L.
każdej z kobiet.
Graevego, posła do parlamentu pruskiego, położonycb
= Kal!lsy oszczędności. Onublikowane zo- pod Krosnem, trysnęło obfite źródło nafty w miejsnafty·
stały przepisy o kasacb oszczędnościowych pocztowo- cu, gdzie znajdowała się dawna kopalnia
telegraficznych i o prowadzenia przez instytl1cyje Kopaluią tą zarządza p. S. N. Gniewosz.
zarządu pocztowo· telegraficznego operacyj kas osczę
dnościowych banku państwa, gdzie to uzuanem bę
dzie za moźliwe. Do kas pocztowo. telegraficznych
wkłada się nie mniej od dwudziestu pięciu kopip.jell.
i przez jedną osobę nie więcej nad tysiąc rubli.
lVorderney w Lipcu 1889 r.
Wkłady mają przywileje wkładów I,as oszczędno
ściowych bauku państwa.. Na wynadgrod~enie dla Z Karlsbadu do Norderney.-Saksonija i Brunszwik.
urzędników poeztowo-telegraficznycb za prowadzenie Jedność n iemiecka.-Pojęcia niemców o nas.-Poloperac-yi potrąca się po dzi~sięć kopiejek za k a żd~ ski żyd.-Sr.tnczna nienawiść do francuzów.-Pomo·
nowowydan~ książeczkę oszcz ę daościową , po dzie- rze północne.-Fosforeseencyja morza. - Wycieczki
sięć kopiejek od każdego sturublowego wlrładu, i po
i zabawy.
dziesięć kopiejek po skończenill roku za każdą wydaZ Ku rlsbadu, przez SaksoniJ'ę, Brunszwik,
ną książeczkę, znajdującą się w Obl'ocie niemniej jak
jeden rok. Książeczłd oszczędnościowe i wszelkie Hano wer, BI'ems, Oldenbul"l1:-nie powiem
korespon dencyje zwalnia się od opłaty s:emplowtj. pl·zejeehalem, lecz kUl'yjeI·skiemi ' pociągami
= Spis jednodniowy. W niedługim czaSIe przelcciatem na NOI·del'n ev. mfLt~ wysepkę
ma być d?~onany w. całem państwie jednodniowy na morzu Północnem. Cała pourói z Li p_
SpIS IndnosCI. Wyrobione w .t!m celu dane przed. ,' ska do Norden, ostatniej nad morzem stacyi
wstępne komUnIkowane były roznym władzom, przy· k l '
. t'
l
d·
18·
d
czem ministeryjum skarbu oświadczyło, że ogólna o eJow eJ, t wu a , g? ZlD
, s~amt~. na
liczba ludności i wszelke dotycz ące tej ludnoś ci n!l. Noruerney, kODIUl, około godzlDy l Jeszszczeg óły, li mianowicie wiadomości o materjalnym cze okoto godziny Iltatkiem.
stanie każdej. jednostk!, byłyby ni.ezmiernie wazn~mi
O ile Saksonija do Lipska i w okolicach
przy wszelkich kombrnacYJ3ch frnansowycb,-MlUi- D '
d
k'
l k'
.
sterjum jest zdania, iż przedewRzystkiem należałoby
.rezun, Jest na pr~ w 'il
ramą m e ~em l
dopełnió spisu ludności według dusz bez różnicy mIodem p t.rnącą. I na usta cudZOZIemca
płci, wieku, stann, fachu, wy~nan~a lub _pOłożenia mimo woli wywo{uje okrzyk podziwu, po
społecz~e~o, .co z~ pV~10Cą SpISU Jljdno~Uiowego. w za Lipskiem aż uo Brunszwiku, niczem się
zupełnoSCI oSlagn~c mozna, a potem dopiero naltoza.
d
f b k"
.
. d'
łoby na podstawacb normalnych uskuteczniać stałą me ~ znullza: a r:r
lDai o, ZIemIa sl·e ~Ia.
regestraturę ludno~ci. Prace przygotowawcze do Doplel·o BI'u nszWlk potrochu pl·zypomlDa
p.rz~prowadzp,~ia epiBu na nowycb zasadacb, mają naeze Kujawy: czarnoziem w świetnej kulSIę JUŻ ku kOUCO~I...
tUI:ze. OgorzaŁa twarz mego towarzysza
= Na cbmlel pierwszy Jarmark otwartym podróży-wzkazY'-.vała ziemianina· gminne
bę dzie w d. 25 września .w Warszawic i ma się
. .
.
k'
odbywali w magazynie składowym kantoru Bauku rysy,.w sprzccznoBcl z ublOrem~ ~zały Sl,ę
Państwa. Nadto kantor Banku przyjmowa ć bedzie domyslać chłopa. Pytam o połozeme włos·
c~miel na. llrzecbo~anie na przeciąg czasu trzimie- cian: "wszyscy jcsteśmy chłopami" odpo.
~Ięczny, z warnnk~em, iż ~łaściciel~ ni~ będą !O ieli. wiada nie bez
odcienia dulny. Jako?: w
zadnycb pretensYj w razie zepsucIa Się cbmlelu I B
·k·
.
ł'
. - lk· .
ze go w czasie właściwym odbiorą. W przeciwnym
runsz.w.I·u ~llema am ma ej am WI~ I~J
zaH razie kantor banku mocen będzie chmiel aprze. własnos<ni majątek trzy włókowy uwa,za SH~
dać, a ~ otrzymanej sumy pokryje przypadającą mu już za bardzo obszerny, sześciowłókowych
naleillosć. Za. przechowauie chmieln pobierane ma p rawie niema. Ziemi:!. jest
w posiadaniu
być składowe po kop. 15, oraz ubezpieczenie w kwo- f
.'.
l h k· h
. tk'
l d .
cie kop. 30 od każdycb stu rubli wartości chmie- ~rmerow, az .ac cc lC maJ~ ow za? wie
lu, i wagowe po kop. 1 i pół od puda.
kIlka. Ro botlllkn flpro w adzają na żm wa z
= n' K.·a.kowie przytrz)mano 18 włościan, "Polski"-co W rozumieniu nawet mago in~
któr.zy p~dlDó~iemi przez ~óżnych ageutów~ z~m_ie- terlokul.ora znaczyło "ze Szlązka".
rzali wY.lechac do Ameryki. Icb za ~oby ple ol ę zlle
"VoO'óle
narodowościowe pojęoia są inne
O
były. b8.r dz o. małe i starczyłyby zaledwie ua doje- trochA w Niemczecb J'. k P
chaDle do Nowego-yorku.
"..
..
.' a
rzypuszczamy.
_
_
.
_
Jednosc Nlemleclra Jest szyldem, pod któ.Łl$ty oa J!-edalr,c~'t. .
J ryli} ukrywa sie zupełna świadomość siebie
- Prosimy o zaprzestaDle zgłaszam a SIę do re~
. d'
h · ···
,
'
~akcyi z ofertami pod sygnum "Praca", gdyż żąda- pOJe ynczyc D1emlecklc~ .narodow: ~uż
Jący tego w ogłoszeniu interesa nt, nie zgłasza się do na N orderney. na kaWIarKę w VIctorIanas po odbi?r tak?wycb. Widocznie wakujące miej- Halle zawołałem"Grctchen"."Jch bin nicht
see zostało JUż za'Jęte.
,
Gretchen, icb bin Lina".-Jakto? niemka i
ULGI bLA. ZIEUIAN.
nie Gretoben? "J ch bin keine Deutache,
Na zasadzie prawa z dnia 10/n stycznia r. 1871, o- ich bin eine Bayerim" - nie jestem Niemgło~zonego przez komitet urządzający, każdemu z ką, jestem Bawarką-bl·zmiała odpowiedź.
pOSIadaczy dóbr ziemskicb, który udowodni, że przez Jeśli na ' Nordemey, mówi llię "o królu",
gradobicie, wylew wody, pożar i inne klęski pozba- bez bliższego określenia-rozumieć należy,
wiony został całkowitego roczneg o czystego doehodn lub tcż takowy ntracił w dwóch trzecich częściach, że mowa o kl'ólu hanowerskim (Norderney
udzieloną będzie ulga w opłatach rządowycb (pod3- popl·zednio było hanowerskiem). Kąpielowy,
tkach) przywiązanycb do majętności.
który mi usługi wał, nie bez wzruszenia 0. KaMy więc ziemianjn dotknięty tegoroczną klęską powiadt1t mi, że kąpał "króla" tj: kI-óla
llleurodzaju, pragnący korzystać z ulg w opłacie
podatku, obwiązany jest prtedstawić dochód z maji!!- hanowerskiego. Cesarz niemiecki nie był
tku swego za sześć lat ostatnich, wydatki na gospo· na NorderneYi "ani jedna flaga by nie podarstwo i nomowe potrzeby, oraz remanent, a z wiewała, gdyby przyjechał-mówili niemcy;
roku bieżącego przedstawić wykaz, ile spodziewał tu wszyscy st} " Welfisch" tj. należą do
się zbiorów i jakie poniósł s traty.
Podania wraz z powyższemi danllmi, należy prze3łłlć stronnictwa Gwelfów.-Jeohał ze mną także poseł z tamtych stt·on do Reicbstagu,
lub wręczyć właściwemn naczelniltowi powiatu.
Wszyscy rolni~y, którzy ponieśli z powodu tegoro- p. v. * '** z którym osobiEltą zawarłem znacznego nieurodzajU rzeczywiste straty-spodziewać jomość. Potwierdził moją uwagę, że nie
się mogą z pewnością ulg w opłacie podatków praNiemcy się zjednoozyły, lecz rozszerzyły się
wem przepisanych.
Prusy.
O nas Bpecyjalnie, mają Niemcy pojęcia,
Przemysł i Handel.
któl·e wprost oburzają; jedna np. Gretc hen
"" Przez komorę w Grajdwie wywieziono z
Rosyi do Królestwa w r. b. 965 wagonów !Jszenicy' -bard~o zl·esztą wykształcona-zapytywała
880 żyta, 166 jęczmienia, 43 owsa, 30 gryki, 65 ku- mię, czy między sobą mówimy po polsku i
Ile
brać
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czy język nasz posiada odpowiednią ilość
wyrazów. "Brak nam niektórYllh, odrzeklem~ bo bl·ak nam niektól·ych pojęć; mord,
szwmdel, geszeft, grinderstwo, kauonnenfutter, wraz z pojęciami przejęliśmy żyw
cem od Niemców." Nauczono ją potem, że
by na przec1stawienie odpowiadała "jestem
głupie cielc" , (lO miało znaczyć "bardzo mi
przyjemnie". Zdobytą wiedzę szerzyła dalej, i mnie się i€ż jedna "Gretchen'" jako
"klupia tschela" zarekomendo..vała. Szkoda,
że Gretchen innej sceny nie była świad
kiem. Było nas kilku; rozmawialiśmy po
polsku. N agle zbliżył się do nas jakiś pan
nieznajomy i litel·alnie ze łzami w oczach
poprosił o chwilkę rozmowy. ~Jestem ży
dem polskim-są jego słowa-mieszkam w
Niemczeohi od lat 20 nie słyszałam mowy
polskiej, pozwóloie, niech posłucham" •., I
biedny człowiek rozkoszował się dawno
niesłyszanemi dźwięki •.• Jakże potęin'ł jest
sHa att·akcyjna tej cywilizacji, o istnieniu
której nie wiedz ą nawet Niemcy!!
W stosunl.:aoh narodo Ivościowych, charakterystyczną jest rozdmuchiwana do olbrzymich rozmiarów nienawiść Francuzów.
Nieprusacy \\ idocznie tylko za panią matką pJJwtarzają pacieez; pocichu z tym iowym Sasem lub Bawar~zykiem można pogawędzić po francuzku.
Widzicie z powyższych notat, że więcej
zwracałem uwad na ludzi jak na rzeczy,
nawet jak na krajobraz. A swoją drog...
pomorze Północne ciekawem jest' bardzo.
Już w Oldenburgu zmienia się architektura. 1)ol11y zwrócone ścianami szczytowemi ku ulicy, nie mają frontów; tak samo w Leer, Emden i Norden-trzech miastach, które zwiedziłem. Nie umiem sobie
wytłomaczyć przyozyny takiej architekt~ry,
ani wyobrazić wewnętrznego \Hządzenia domów.
Od Leel· jedzie się wybrzeioem morza; nie
widzi go się jednak-tylko szczyty masztów domyślać się każą jego blizl.:ości. Ziemia uprawna znika i dopiero nad samem
morzem widzisz j ej skrawki w wysokiej,
ogrodowej niemal kulturze. Natomiast bez
przerwy cią~ną się niepl'zej I'zane łąki,
d wukosne, jak mi mówiono; na łąkaoh, tu
i owdzie, tl·zody ślicznego bydta. Chłopskie
domostwa także inaczej wyglądają niż
wszędzie. Pod jednym dachem, najczęściej
słomą pokrytym, mieści się i dom .mieszkalny i cała kondygnaeyja gospodarskich
budynków i stajnie i obory i stodoły-~vszy
stko murowane. Ludność i na wybrzeżu i
na przyległych wyspach fryzyjska, szczep
starogerma ós ki. Jeśli Ka ds bado \Vi zarzucał em
wpływ wiedeńskiej giełdy, to o Noruemejczykach powiedzięć muszę, że to ludzie uczciwi. Wyzysku niema: "należy się"-jest
handlowem hasłem. Na wszystko je8t taksa,
pilnie przestrzegana. W handlaoh i krama\lh
również postępują. uozciwie. Bursztyny na
N ordemey sprzedaje żyd z Ostl·ofęki, mówiący doskonale po polsku.
Sama wyspa-piaszczysta tawa, w jednym
tylko końcu zabudowana, przeważnie parterowemi z cegły domami; IV ostatnich
jednak czasach przybyło duio jedno i dwupiętrowych, eleganckich domów. Są wodociągi, gaz, prawie \Vszędzie z cegły poukła
dane choduiki. Trochę łąk, ziemi up.:awnej nie więcej, jak zajwuje ogród Berna 1'dyński. Zresztą piasek i piasek, w fant.Bstyczne przez burze i wichry pofll.lowany
wzgórza. Owies morski, starannie chodowany i w małych wiązkach posiany, podtrzymuje lotny piasek i chroni wyspę od
zasp. Tu i owdzie, wspaniały, w dużych
jasno-ametystowych bukietach, oset morski zatrzymuje u wagę przechodnia.
Wichry północne, tamują wzrost roślin
ności; wysiłkom ludzkim udało eię mały
gaik olszowy zaledwie utrzymać.
Wybrzeże morza, ujęte IV potęzny bulwar, j po odpływie pozostaty lotny piaiek
poza bulwarem-to miejsce przechadzki.
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ludzi że oddział niemiecki ich 8clga, że będzie
*
*
*
tu Zll trzy godziny najdalej, że ślady icb
Doświadczenie powtarz~ się woiąż ku u'ce, starzy
kroków ginące tuz przy brodzie, naprowa- ciesze ułanów. Dochodzą wreszcie do brotennys, lub na piasku, w naj wygodniejszych dziłyby nieprzyjaciela na dobrą dl"Ogę. Po- duo Zziębnięty, drżący, zmoczony, biedak
pozach zażywają sieaty. Ryk morza, bezus- trzeba więc było iść dalej, ażeby powrotną rzOca ukradkowe spojrzenie na drugi brzeg
tanna muzyka, góry bałwanów, ruch oią.gły, drogą zatl'zeć ślady i zmącić domysły niem - rzeki. Ci, których chce ocalić, są zaledwie
olbrzymi przestwór-to widok wiecznie no- ców. Teraz mogą już szukać i nie znajdą o tl'zy mile za rzeką. Jeśli niemcy odkryją
wy, wiecznie zachwycający. MOI'ze, twórca przejścia.
przej ście, będą zgubieni.
i niszczyciel zarazem, po kazdym odpływie
- To prawda! - l'zekt dowódca - proDo wodyl
pozosta wia na piaskach wybrzeza, muszli wadź nas!
_ Nie m('~ę juz!
tysiące, t.ysią.ce tworów. Często też, na poW godzinę później oddział rozbitków, bro_ Do wody! marsz! Albo powiedz, gdzie
blizkich wyumach, widzisz wygl'zewające się cząc po pas w wodzie, przebył szczęśliwie jest bl'ód?
n!!. słońcu foki."\V noc znowu ciemną, a wezbl'ane fule Mozeli.
_ Nie wiem.
dżdżystą-fosforesoencyja morzu. kaze ci w
*
- Do wody!
niemym zacb wycie podzi wiać potęgę przy*
*
Posłuszny, wchodzi w wodę i, \V miarę
rody. Opisać fosforescencyi nie potrafię, nie
Z drugiej strony rzeki, szczęśli wie prze- oddalania się od brzegu, kurczy się, by woda
silę się nawet: Morze, czarnym powleczone prowadzony oddziat'postępuje naprzód, ma- wydała się głębszą.-Ale woda jest czysta;
całunem, pl'zerywanym biatemi pasami bat- leje i niknie .z' oczu.
.
, widoczne, że stary zgina nogi. Podnosi si~
wanów-wyl'ZUC!l z siebie to pionowe ściany , Zupełna Cisza zal~ga ,wy~rzeze Mozell. hałal3 piekielny; przeczuwają zdradę.-Chlop
ognia, to wyspy lub smugi i ogniste pro- Chło.p zba.wc~, w ~ltowlU l tr.awacb nad'/ szepcze słowa j!lkieś ciche do siebie i idzie
mienie. Z pod stóp, na wybrzeżu, skry sypią brzewyc,b ldzle dalej, nadsłuchując wokało. naprzód kurcząc się cOI'az to więcej; postę
się. Widzieć tl'zeba to zjawisko, żeby całą
- Juz!-szepcze.,
:- .
. pujo dalej, siada w kuczki-woda sięga mu
jego piękność ocenić!
Dwa, szwadI:ony uta~lOw, z ro~w~Dlęt,em~ już di> ramiun. Odwraoa się i pyta. oozyma.
W ycieczki do Gest~mn.nde,Br6my, Helgo- chorą~lewkaml, z bromą na ramIenIU Jadz swoich katów.
landu, KuxhaveQ, Wilbelmshaven (4 go~ ś~od~je~ drogi. Cht~p scbyla, s~ę rzuca na
_ Naprzódl
dziny statkiem) - Zl'esztą KUl'haus z czy- ZIemIę /, chowa pomiędzy k~z~ln.
Kuli się jeszcze więcej i idzie ... Niemcy
telnią. (jest i gazeta polska), salonem mu·
Z:lpozn,o! .. zobaczono go JUZ:
".
pl'zeczuwają podstęp j wołają wciąż:
zycznym i bilardem, koncert dobrej orkieOtaczają go, podnoszą, popychają l Clą:
- Naprzód! napI'zód I
stry trzy razy dziennie, ozasami koncerta gną ~rz~d ~owo~cę., Ale stary ogłucbł I
Idzie, schyla gło.-rę, i jeszcze raz ogl~da.
symfoniczne i fajerwerki, a 00 tydzień tań przemlelllt SIę w IdYJotę·
się nf\ ułanów.
cujące wieczory, wyczerpują szereg rozl'yNie rosmmie nic, nic nie wie, nie widział
_ Naprzód i napl'zód!-wotają ze śmie.
we!;: na NOI'cierney. Latal'llin też morska, nikogo.
. ch em.
jedna z naj większych nil morzu niemiecWoda coraz głębsza,-musi się wypro- S~koda czasu-woła kapitan:-Niedłukiem, WAbi ciekawych.
go pOWIe nam wszystko, co wIe. Marsz sto wać J' ezeli żyć pl'aO'nie A le nie-on
'
o
.
Smietanka towarzystwu niemieckiego zbie· pl'zo.d e,m.I
, .
.
spogląda wokoło, jednem wejrzeniem obej.
ra się tutnj co rok; było tez kilka rodzin
ZZlIljUny, poł zywy, kłuty laneaml, po- mUJ'e niebo ziemię świat cały'
l
k lb
'
b"
ol k
'
"
- l nag e ...
holend e rskich, jedna wIoska. Z Królestwa P>:C bany ,'?
a~ll, .stal'zec I~gme pr~ell o~- zan.urza się w wodę.
dwie tylko rodziny bawiły podczas mego mI. OhwICle SIę l pada, b~H go I wołają
Smiechy i żarty ustają ...
pobytu; oprócz tego dwie polskie rodziny "bo~ F,·.anouz! ~aI?! naprzód"I...
_ Nie, to nie tu-mówi komendant-na.
i dwóch lekal'zy nieżonatych z Poznania.
B,egme tak JaklS czas-ale. w,reszcle z,a- prawo zwrot! marsz!
Pobyt tani: za sześć marek dziennie moż cz~na, mu tc~u ~r~ko\~;! nOĘl dS'ę I pod nlr;
Os?ukani niemcy odchodz ą ... a ciało bona żyć wy~odnie; za 12-wykwintnie. O Ur l1t1ją - u,PU ~ .J.uz"a ' lel"a re na ~ l'e8z~ ' 1 hatel'skiego chłopa, który dobrowolną śmiel'
kąpieli i kUl'acyi nie piszę, nie chcąc prze· Bdl , pl'~s~ułe SIę l pę hZI .I),I·zO ( etm. b ,d'zec 0 - oią o"ulił garstkę rozbitków, płynie nierudłużllć i tuk już zbyt dłu)l:i-ego listu. Radzę
zą Wi/181l1e w tej " IVI 1l ok o o ro u. 0 chome po sllienionych ft!, ci M
l'
. . ' I'1'0'kó W d a lej,
' Ja
, I{ b ez\\'.ta d na b rya
t
t
' a I
oze l ...
jednak katdemu, kto spr;!cowany, sity tl'a- d wlescle
pada na ziemię, wyczol'puny, siny, konający
Przeto E. D.
oi-uby 1111 NOl'derney pojech"ł.
L.
prawie.
Podnoszą go.
Licytacyje W obrębie gubernii.
- Idź -woła kapitan- a wy zwolnijcie
. - W dn.lu 16 (28) listopada, w sądzie okręgowym
kroku.
przez
pl ?trko,":S~IlO na sp,"zedaź następujących dóbr ziemPrzybywają
tak
do
zwah1nego
mostu.
::tv.I:a.urycego ::tv.I:ontegut.
sk lc~ ? nleruchom osci miejskicb; 1) dóbr Stróza w
Nietncy wiedzą, że jest zwalony. BI'odu pO,wleCle u?woradomskim od BUliły I'S. 120,000 i ni(dokollczenie).
pod mostem pl'zypuszczać trudno; a jednak z8Ji- 2) dobr Rząśllia \V tymze powieeie od Bumy
W tej chwili, z pośród leśnego gąszczu tu kończą się ślady uciekających francuzów, rB. 33,000i-3) nierućhomości w osadzie Bełchatów
pod .l\'; ,96 położ,onej od .sumy rs. 6,000;-4) niern.
wycbyla się postać starego chłopa o wro- j ak gdyby nagle zapadli się w rzekę.
chol11osCI w ~. 'Iomaszowle p ołożonej, Izraela Grinsacb najeżonych i roztarlTunycll. WyO'ląda
Stal'szyznu nal'adza się zdumiona.
holtza własnej, od sumy rs. SOOi-·i 6) nieruchom oś.
on na dzikiego człowieka.'" Wychodzi i ~oła: . . S~al'zec pochyla głowę i uśmiecha się. do ci w osadzie Volbórz położonej do Józefa Kwieciu8kiego należącej,. o~ sumy ra. i,200 i niżej.
- Tu jest bród!..
Rleble.
- 4 (16) wrzesIlla, na komorze celnej w Sosnowcll
I Zl'ozpaczeni, pełni dzieC3ięcej prusto- Oszukano nas fałszywym manewI'em
na sprzedaż towarów skonfiskowanych na Bume ra
ty, jeszcze raz ożywiają się nadzieją. Oto· -wola ktoś nukoni.ec-~racali widocznie tą 6 500 oszacowan ych.
•
•
czyli chłopa, Z!ll'zucają ;!O pytaniami:
samą drogą, wracajmy l my.
- 5 (17) września w mall'istracie m. Zgierza, na
- Zkąd jesteś?-pyta dowódca.
Ktoś inny opowiada, że ślady lUZ są budowę mostu na trakcie Zg!erako-Piotrkowskim,
- Jestem tutejszy.
zatute, bo i myśmy tą samą drogą jechali, od summy rs. 367 k. 91.
Czy to ty szedłeś za nami lasem?
ale stary musi wiedzieć, gdzie jest l}l·ód.
Czy sam?
Nie! .. stary tego nie wie.
Z
zbożowego.
Sam jeden.
- Zaraz się pI'zekonamy-woła komenŁódź
dnia
29
sierpnia
1889
Gdzie Jest bród?
dant.-Do wody, bydlę!
O milę ztąd, tam!..
Starcem będą gl'Untować rzekę.
Na stacyi towarowej &przedano; pszenicy 300 kor.
l mówiąc to, wyciąga rękę w kierunku
Dno rzeki jest Jagodnie spadziste. Stary cy po 1'8, 6 kop. 30 do 1'8. 6 kop. 40; żyta 400 korpo rs. 5 kOj)o 1~ do rs. 5 kop. 20; owsa 1,200
przebierzonej już przez biedaków drogi.
wcho \1zi posłuszny do wad! ... jest mu, j':lż CI'
]<orcy po rs. 3 kop. 20 do rs, 3 kop. 40 .za korzec.
Wię(l przechodziliśmy koło niego?
pokolana, po brzuch, po ramIOna, a on IdZIe Na Starym Rynku sprzedano; pszenicy 1~0 korcy od
Przechodziliście.
wciąz naprzód ...
rs, 6 kop. 20 do r8. 6 kop. 35. Z tegorocznych
zbiorów sp~'zeda!lo pszeuicy 250 korcy od rs. 5 kop.
- Wracaj!-woła dowódca.
- Wiedziałeś, że most jest zepsuty?
90 do rs. 6 kop. 15; jęczmiellia 200 korBy po rs. 4
- '" iedziałem.
- Dalej panowie-tu niema brodu.
kop, 65 do rs. 5 korzec_
- Dlaczegóż narażałeś nlU na pueby.
Co sto kroków wpędzają chłopa do wo·
Popyt na zboŻe dobry .
oie daremne tej dl'Ogi?
dy. Niemcy ścigają go badawczcm wejrzeSiano od rs. 1 kop. 5 do 1'8. 1 kop. 20, słoma do
- Bo tuk było trzeba.
niem. Za każdym razem, zmoczony po szy- rs. 1 kop, 30 i koniczyna od re. 1 kop. 30 do rs. 1
kop, 50 Zfi pud.
- Jakto?
ję, po wraca. Niepodobna wątpić! Woda
Stary chtop uśmiecha się
oświadcza, wszędzie Q'lębok:t.!
Mnóstwo

snują się

koszów i

ławek.

Tłumy

ciągle; dzieci sypią wysukie kop.
i młudzi grają w krokieta,lawn-

Gdzie bród?

l

Sprawozdania targu

r.

Niniej!C'zem mam zaszczyt zawiadomić
Rodziców i Opiekunów, ze z pozwolenia.
Władzy Szkolnej, przyjmnj~ jak poprze- potrzebny do baudlu '" in i To·
wal'ów kolouija.Juycb (który
.
PRASY do chmielu, potrzebujące dnio tak i obecnie, na rok szkolny hy
skońc.zył przynajmniej 2 klasy: w p. Adwokata Przy'uęgłego
mało siły, wyrabia podług najnow- 1889/90
wieku l a ~ 14-16) w Ho~ell1 lira- otworzył kancelaryję li> dwokacka 'IV m
Ilzych ulepszeń fabryka maRzyn i nakowskllD w .Petrfllwwle,"
(3-3)
•
•
rzędzi rolniczych Inżyniera mechanika.
1I~ D
ci"
.
Będzinie i przyjmuje sprawy cywilALBERTA COHENA. w nPetl'okowie."
fiI"'IIIIII<
o
zlslelszeoro numeru
.
.. , .
zapewnia.iae
im ,troskliw~.
macierzyńsk~.
13 povneSCl,
' ' ,' ne l karne do wszelkICh IllstytncYJ poCena r~. 180.
, 'z
, ,.
:< J o ł ącza Rl',1ę lU ,usz
L r d Ut.
t'" kOJowyc h, sądu OKręgowego petrokow1Jwa~a. Fabryka ta od Ś.go Michała opiekę· Róg Alei Aleksandryjskiej I ulI·
<Q
będzie przenIesioną do własnego cy nOdeskiej"-dom właeny.
(6-3) p. t. J "R °H
.1 ~wa ket" l skiego, oraz
za łat wia interesa admi...
pl'zez
arwoou prze' a(
I hudynku naprzeciw gmachu TowalHaruia
Popow~ka
A
'
'1
I
:
uistracyjne.
(15--15)
OIJ
• Z
n <Tle s CIeO'o.
e rzystwa Kredytowego Ziemskiego.

UCZEŃ

CHMIEL

UCZNIOw NA STANCYJĘ
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o

Hf~AY~ WYCIAŁKOWS~I
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;M 35

1:O~~.=o~:d

I

:I Towarz. Przemysł.
~

KRESTOWNIKOW i

BRACI

~

lY.toskvvie_

"VV

~~I Świece stearynowe: HOŚOIEŁNE różnej ~

~ ~ wielkości, oraz pokojowe, powozowe, i t. p. i tokowe ~
~~ spl'zedąje hu,·townie po cenach fabrycznych. ~
ij; Generaluy Reprezentant na U.rólesiwo polsk~e ~

ij;
LEOPOLD MEYER ;'6~1~:!:w~:.:9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
eR. i F. 8130)
(3-1)

RUSKa fa~r~Ka jeawaonej mf~narsKiej gaz~
M. ~D R

o S E M E I E R w MQskwie
zalozona

'ID

Od lat 25-oiu

że

M. IMMERGLUCKA

przeniesiony został z domu W -go D-ra Ronthalera do oficyny w domu W-ej Psarskiej
obok sklepu W-go Zaleskjego,

mianowany został reprezentantem na Królestwo Polskie.
W powołaniu się na powyższe zawiadomienie, mam zaszczyt donieŚĆ,
tak próby, jak i cenniki, przesjłam na każde żądaniQ fl'anco, a mll:jąe
skład zaopatrzony we wszystkie numery gazy spełniam be zwłoczni e wszelkie zlecenia.
- ,
Gaza z wyż wymienionej fabryki, tak porl wzgledem dokładności wyrobu, jak i gatunku jedwabiu, równa się najepszym 'gazom szwajcal'ski"m,
a pod względem ceny jest o wlele tańszą"
. ,Na tutejszej tkackiej wystawie, rzeczona fabryka nagrodzoną, została
WIelkIm srebrnym medalem.
że

(R. i Fr. oM! 778!l,)
' (10-3)

,

Zakład powyższy cies'lący się względami Szanownej
Publiki, obecnie pny mniej kOS'ltownym lokalu i 030bistem zajęciu się przez właściciela robotą, powierzone sobie
obstalunki jeszcze tav.iej i sumienniej wykouywać

I

będzie.

I

F. HALKADER

Szkoła

Warszawa, Mazowiecka II.

eR. 8156) (3-1)

~
~

składy:

piętro

lJ1

wyrabiam za pomocą nowo 'ł'
wyna~ezionej maszyny
t\)

~

PON~ZOCHY ,i SKARP~TKI lJ1

'Władysław

:t:

Otto

.A.dv.;rokat J?rzysięgły

.ul.

}:~::~~I~:~:",do":e~~~o;,~~:skiej.

lfl
....

'ł'

lfl

....
'fi

lJ1

==
r I
Skł
.

m
'ł'

dW
a ęg I '

Towarzystwo "Kaukaz i Merkury" ~ ~~an~~:J~octe k~ij:llat~~,ui~~dzi~~Z~jem~~ włODzimierza Sapińskiego
zawiadomić że otworzyło

zastępstwo

ma houor
W '''arszawie
dla
przyjmowania i wysyłki transportów do wszystkich miast i przystani
nad "'ołg~ i Morzem I{aspijskiem połozonych jak rówuie
i do miast ,\zyi SI'odkowej: Buchary, Samarkandy, Kananu i Taszkientu i w odwrotnym kierullku Towarzystwo
przyj muje transporta ,do ozn.aezonyeh punktów z asseklll'a;cyją i bez
assekuracyi za zaliczenIem (Nachnahme). Wysyłając tygodniowo sześć pocztowych wielkicb l)arowców z :'Niżniego-Nowgorodu, do Astrachauia i tyle'Ż z Astrachani~ do Niżniego Nowgorodu, jak również pięć ł)Ocztowycb parowców tygodniowo z Astrachauia do

ą· &?!':::k~~~~:a~~~t?oil:!~:fure !z:!:::o::ę~!r(~~!~l~~
~ wył~czńfe statka·mi parowemi.

~

'ł' racrją,

.... które, llle opłacając sklepu, Jestem
.A.d'W"okat J?rzysJ.ęgły
w możności sprzedawac po barw "Petl'okowie", ul. "Moskiewska", dom 'ł' dzo umiarkowanych ceW-go Jakubowskiego.
lJ1 nach:- ł\!ł dto przyjmuję,do naPo powrocie z zagranicy, przyjmuje.... drab,laula, -. ZapeWUla)ąe o
Szauownych ldijentów codziennie w OZ- 'ł' ~obroel towar.lf; J,a.k I samego wynaczouych, jak i dawlliej gndziuach, z ~ lobu,. l'olee~m Sl~ względom Sz.
rana i popołudniu,
(3-1.)
.... PublicznOŚCI,
(8-ą)
'ł' Izdebsk~l, wdo\VJ\ po urzędll.

~~~wr:I~WWWWlwmww~l~wm~~w~~

~

.JAGODZKA,
_

(8-3)

~

7

Jan Strahler

w WARSZAWIE ulica Gęsia ;lW 16/18
w ŁODZI ulica Piotrkowska NI 102

~
~
~._

...

1M

prywatna męz~a jednoklasowa

)'epetycy)e-'''~lrszawa,Leszu~

' w St.-Petersburgu.

~

•

. dla., T\... anl'enek .-&,30-&-&-&-&-&-&-&-&-&.
StancYJa
lJ1 \ł' domu '''-go Skibiń- lJ1
Muzyka" konwersacYJ a francuzka, ko-.... skiego II
nad restau- ....

NEWSKIBJ NI~IANEJ FABRYKI

~
iTIW

M.IMMERGLUCK.

·

"w Petrokowie"

NICI D~ SZYCIA

I~

(7-5)

na placu Mikolajewskim, w dom~~ dawm'ej Ilkowicza.
Podaje do wiadomości osób intet'esowanych, że zapis
uczniów odbywa się od 1 Sierpni!1 r. b. codziennie, oprócz
świ~t i dni galowych; od godziny 9 1/ 2 do 12 przed pólHdniem.-Lekcyje rązpoczną się dnia 4 (16) Sierpnia r. b.
(3-3)
Przełożony szkoły Jf': GO'l'c~!Jlwwsld.

NAJLEPSZE

Głóv.;rne

w Petrokowie

ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI

1SS: r.

zawiadamia pp. właścicieli młynów,
p. F. HALKADER w Warszawie

egzystująoy

Zastępstwo swe na gubernie Królestwa Polskiego

~
~

~

~

(Róg alei Aleksaadrv]' skl'eJ')

godziny 8 do 10 rano i od 5 do
po
południu,
(3-1)

MŁODA

~

~
~,

OSOBA

.
Korzec

~
~

I

~

Towarzystwo ~

J,

węgli kamieunych
grubych 240 !fI.
. 85 k.
K~rzec węgli kamiennych
gl'llbych na skrzynie 10

ZNAJĄCA JĘZYKI

~ poszukuje miejsca nauczycielki na wsi.
~ Adres: w redakcyi.
(2-1)

e

C e 'Ił!J

k.orcowe,~amkuiętc(prZrlZ

5'C.......+I....a ............ ~
Magistrat Warszawski
~[OlWARK KllKOWłO'I{OW'y··
83 k
+r
+ Pudostemplowane)
koksu (I,?rzec '4 'Plldy) : 30 k:
•• odległy 3 wiorsty od W~rszawy, +. MK?t~;Z!Ca;!:h ~'~e:~~~~ roz~y~~
ilię w koszach
wagi 130 (l.

z kompletuJ'm lNWEN'I'ARZEM
•• ŻYWYM i MARTWY~f, z TEGO-.

półkorco,vYCh
(13-12)

ISfE'if~A[E~~~.~~~~~;j!!~~l~.»crman&G·I:
• ~~i~~~~§;~!~~tłf!l
: Wynajem
~Pojazdów
~
wpływie wYł)łaca
łffi
stałe,
iI.

Zaliczenia (Nachnahme) po
~ Handlowy w '''arszawie.

__

Bank

wane na letnie i
l'oezutl •
~ • mieszkania, murowane, z dworem • Dom W -go Adama GOłembowskiego
iłi
drewnianym o 7 -u pokojach i 0~
Powołując się na powyższe ogłoszenie, mamy houol' zawiadomić, ~
grodem owocowym 4-0 morgowprost Poczty
~ ze na prowincyi zast"pcami
naszymi
upowazniouymi
do
~e~
"'>1
•
wym, z prawej strony Wisły po- •
'
przyjmowania transportów dla wysyłki za pośred\licLwem zeglugi pa""
łozony, .JES.T D<? SPRZEDANIA
~
~ rowej Towar.zystwa "Kaukaz i Merkury" Bili:
z wolnej rękI. WJadomoś.\ W kan- •
I'illl
w ~odzl, J~. RUDOLF R .EDLICH
~ • cela. ryi Henryka Hoffmaua, Adwo- • lub klacz, oraz szor angielski na po~
_W SosnOWIcach, l)· A. OPPENHEIl'łI.
~
-kata Przysięgłego w Warsza,wie
jedynkę, do sprzedania łub za(R.I F. 72(4)
(6-5)
STEINAUER & REJCHMAN.
• przy ulicy ś-to Jerskiej NI 14. • miany na bl'yczkę· Wiadomość
1.3ł;~~~_Hi~f®1 _ _ ~_I_iit~
r~'ll_\l
~ (R, i Fr. 7228)
(3-3) ~IU F. Jędl'zejewicza w .Petrokowie!\.
~\':fYA'{tI)\'{tIJ\.\:t1A\:t1;\\:t1Nd1J\IitJ) \\:t1J\.\::tIA\:t1A\:t1A\+)) \\::tIA\:t1A':fYA\:t1A\:t1J\\:tI}\I;f:!)~
~"'''''''''''''I+.+ ......AI
(3 - 3)
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Mirosław Dobrzański.

W cmkarni E.

Pnńsłdego

w Petrokol'>ilt.
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widzieć się

z panem

Ty powinieneś pozonie dowiem
P. Moss da nam dobrą radę

Mossem.

stać tu jakiś CZUB w ukryciu,

dopokąd

się jak~ rzeczy stoJą.
jestem tego pewn:!.
Nazajutrz Ludwika ubl'ala się w kapelusz, zamierzając wyjść z domu. Nie wiedziała tylko, czy
może zostawić męża sumego.
Człowieka tak czynnego zamknąć wtem samotnem mieszkaI1iu-znuezyło to sawo, co zamknąć go w
więzieniu; a nie uczynić tego, byłoby narazić go na
spot~anie jakiego agenta policyjnego,
Ludwika, widząc jak niecierpliwym krokiem
przebiega pokój, jak wygląda co chwila oknem, domyślała się, że pragnie on przedewszystkiem wyjrzeć na
świat, tak dawno nie widziany.
-No, Jamesie, daj mi ałowo,--mówiła patrząc mu
pieszczotliwie w oczy--daj mi słowo, że nie wyjdzie!!z
ztąd krokiem? ..
- Ależ Lizkol umrę tu z nudów podczas twojej nieobecnoBci-przerwał błagalnie ten, którego kapitan Barletop tak wysoko wynosił jako marynarza.Pomyśl sama, czy 10 do wytrw,ania! Dałbym chętnie
dwadzieścia gwinei, aby usłyszeć głos komendanta,
rozwinąć żagle, jak w chwili, gdyśmy okrążali przyląuek Horn-pamiętasz? Zmarznięte sznUl'y przerzynnły nam palce, siły nasze były wyczerpane, 11 jednak
wolę, to niż siedzić tu sam, w tym przeklętym pokoju!
- Patrz, ukochany-mówiła Liza z tą poważną
i rozumną minką, z którą tak ładnie bywa pięknym
twarzom kobiecym-patrz najdrożezy, znaląztam dla
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niebezpieczeństwa i cieszyła się tylko, że nakoniec spotkała przyjaciela, który ją zrozumieć potrafi. U waż~ła swój związek z Morganem za rzecz
postanl>wioną; nie rozbierała uczuć własnych i nie zdawała sobie sprawy z ulgi, jakiej doświadczała na myśl
o ni!lohecności nal·zeczonego. Była jak człowiek, co bu·
dząc się w rozkosznego snu w jasny wiosenny poranek, dobrowolnie przymyka oczy, by go przedłużyć '
choć n~ krótką ch wilkę.
W dniu, w którym Bendi~o Bill spotkał swego
nieprzyjaciela na wybrzeżu mOl'skim, lord UIswater
nie odbył codziennej swej w Shelton wizyty, Nieobecność jego zauważyli wszyscy i wSZyBCV oprócz
Flory o niej mówili. Ona tylko milczała; ale dostrze~o
no, że humor jej był dość zmienny. Zdawała się zamysloną, milczącą, obojętną na to co się wkoło niej
dzieje, to znów nerwowo podniecon:} chwilami. Orasbaw utrzymywał, iż ręka, ktÓl'ą mu podała po śniada
niu, była zimnu jak lóJ; a miss Warburton zauważyła, że gdy na spacerze spotkali Ulswatera, Flora Z/ldrżała wiJząc, że zbliża się do nich. Nie powiedzieli
sobie wprawdzie nic, czegoby głośno powtórzyć nie
można, ale czyli: jeden uścisk ręki, jedno wejrzenie
nie mogą być wymowniejsze czasami niż naj ,,.iększe
zwierzenia?..
Tymczusem reprezentant Oakshire, pułkownik
Seymur umarł. Przedwyborcza walka wrzała w całej
pełnij krótkie listy, które Ruta odbierała od brat~, wróżyły świetne zwycięztwo. Wyboroy obiecywali mu
swoje głosy; przyjmowano go z zapałem na zebraniach
~I~ord
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publicznycb, ściskano mu ręce aź do bólu. Sharplcs,
jego pełnomocnik, był niezmordowanym, a Morgan
spodziewał się niezawodne odnieść zwycięstwo. Mury
Oakshire pokryte były olbrzymiemi plakatami zalecającemi wybór Morgana. Szczęśliwy \V grze-nieszczęśliwy w milości, mówi przystowie. Być może w
istocie, że trudno dążyć iednocześnie do d wóeh przeciwnych celów i w zawodzie politycznym po\vodzenie
Mor~ana było pewnym. Zacny eir Robert zacierał ręce
z zadowolenia. Jakże pięknie brzmieć będzie w kolumnach Timesa wiadomość o małżeństwie sir Wiliama
Morgana członka parlamentu z Oakshire, lorda?
Szczęsny, nie zaniedbując obowiązków męża stanu, rachował na to, iż stawi się niezllwodnie w Sbelton w wjelk~ zabawę w St. Pagans, jak to przyobiecał narzeczonej.
Lady Henryka, chcąc zrobić siostrzeńcowi przyjemność, zaprosita do siebie kilka ezarownych panien
z maskami, aby ożywić i rozweselić ponury, bez życia i
wesołości zamek, na czas pobytu jego właściciela i
kilku młodych ludzi, stanowiących lllłj wytw orniejBZy kwiat arystokratycznej młodzieży stolicy. Niektórzy z nich, jak lord W yatt Tregooze i Chirpel'
należeli do Eleusistów, inni znów jak 1!'itzgeorge Kilsporron i Harry Bletchley zajmowali wybitne stanowiaka w świecie dyplomatycznym.
Parowiec, który ciągnął za sobą australijski statek od Gravesend, powrócił już, i okręt stanął wśród
lasu masztów zapełniających londyńską przystań.
Działo się to po południu, a że w lipcu słońce
wstaje wcześnie, Morgan opuszczał Shelton webwili
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James, przeglą.dając się w lusŁ1·ze. - Ale chciałaś
tego Lizko. Może by dobrze było przynajmniej zmienić tę chustkę na kolorowy krawat? Nie ... Dobrze,
dajUly temu pokój. Może masz i racyję-tak przebranego, nikt mnie nie pozna.
- Cicho! !la miłość Boga, cichol-sz.epnęla Luiza
rzucając przerażone wokoło siebie wejrzenie.-Ostroż
nie, by pani Britton nie domyśliła eię tajemnicy
naszej; by ąię nie dowiedział nikt, że pani 1Valsb,
wdowa, która przybyła na statku Blackcap, jest p.anią
1!'letcher, g domu Ludwiką Fleming (tu czoło jej pokryło
się cbmurą a głos zadrzał jakby to nazwisko obudziło bolesne wspomnienia) ulbo dzisiejlizą Llldwiką Sark.
By nie odgadł nikt, że ty, mój drogi Jam, i Dich:: Peters jesteście jednym i tymże sawym \lzłowiekiem,
którego kocham nad życie-dodała, rzu~ając mu tlię z
niewysłowioną czułością. na szyję.
- Ależ Lizko, twój drogi Jam jest głodny 8tl'aszliwiej nie jedliśmy uic nu. statku i zjadłbym w tej
chwili całego wołu.
- Poczekaj chwilkę; pójdę się naradzić z P.
Bl'itton i za chwilę przyniosę ci co dobrego.
Pani Britton nie zawiodła nadziei Ludwiki i
wkrótce głodny Jam siedział przy stole zastawionym
obficie, a wyborne kotlety, pieczone kurczę, szynka i
wielki półmisek kartofli ze słoniną, wybornie smakowały obojgu małżeństwu.
- Powiedz mi też dzieweczko - rzekł James,
wstając od stołu-kiedy zamierzasz odwiedzić dziecko?
- Jutro - odpowiedziała Ludwika spuszczająo
oczy - jutro, i myślę też Jam, że trzeba będzie

