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o jednej z

ważnych

pott'zeb Piotrkowa.
na zachodniej etronie Piotrtworzy lV blizkości miasta dwa pal'owy: pier\vszy z południowo
zachodniej strony od Belzatkij drugi ze
strony zachodniej od Szczekaniey. W parowach tych biel'ze początek Strawa, chociaz
dziś strugę tem imieniem nazwaną zasilają
głównie skromne źl'ódła w obrębie miasta
się znajdujące i śllieki
z ulic i rynk6w
miejskich. Przez czas lata nigdy Ujrzeć nie
można ozystej wody w kO/'ycie Strawy, a
tylko ciekfłce brudne kałuże, cuchnące
i odstraszajlłQe
od siebie Pl,zechodnia
swemi wyziewami. Z opisów dawnego
Piotrkowa wiadomo, że Strawa stanowiła
strumień istotnie zt\silany WOdił czystą, w
ilości dostatecznej, skoro jej wody obracały
młyny, a nawet folusz sukienniczy.W miej.
scowości, gdzie dzjś jest rynek zbozowy i
most na Strawie, była grobla i staw, gdZie
owe zabudowania młyna istniały, Co jest
przyczyną, że dziś te wody znikły? To tylko
jako pewnik można zaznaczyć, że głównym
czynnikiem zasilającym regularny pl'Zypływ
wód zaskórnych do Strawy, byty liczne
lasy, jakie okalały niegdyś Piotl'ków,
Naj watni6jszl} dla Piotrkowa. odnogę Strawy stanowi zachodni parów od Szczekanioy idljcy, gdyż pl'zerzyna środek miaita.
W tej dolinie, pod Szcz~kanicą, istnieją
jeszcze źI'ódłu wód zaekórnych, co widzieć
się daje na gruntach kolonisty Wernera.
Lecz wody te nie dochodzą nawet do granic miastu. i znikają w piaskach paro wu, 11
tylko po każdym większym deszczu tworzą
strumień, który, IV mial'ę dłuzszego trwania
słoty, wylewa na przedmieścia i zatapia takowe. Miasto Piotrków posiadtlłoby lVażn1i
IV przyszłości rekojmię zdrowotności i dalszego rozwoju, gdyby możliwem było uczy·
nić ze Strawy stl'umień większy, który byłby
zdolnym w cZllsie suszy utrzymać poziom
wody w mieście na jedną chociat stopę głę
bokości i unosić z Bobą ścieki z ulic i rynków miejskich,To zadanie dałoby się uskutecznić:
l) za pomocą uregulowania odnogi Strawy od Szczekaniey, przez wykopanie w tej dolinie sadzawki pod Szczekanicą, oraz drugiej w obrębie miasta, na
łące pomiędzy drogą cmentafDl) i rynkiem
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przez zakupno kilko-włókowej powierzchni gruątu, przyległego do
StI'awy pod Szczekanic[} i zasianie tej prze·
strzeni lasem. V.riadomo jest z uoświ!luczeń
meteoroloO'icznych, że lasy zah'zymują po·
łowę prze~zt(j opadów atmosfel'ycznych, ja.
kie " ciągu roku \V naśzej strefie istnieją,
Wody te uchodzą u nas bez pożytku z gołych pól swemi natUl'alnemi odpływami, a
te, które wsiąkają \~ ziemię, 'szybko wyparowywujIł. pozostawiując małoznaczące I'eI'ztki dla zasilenia źI'ódet podziemnych.lnaczej rzecz się ma w lasuch. Im gęstszy jest
zagajnik, tem dłużej utrzymuj o wilgoć, I
lasek taki pod miastem, choćby 2-3 włók,
obcjmujący,dawałby Dlljlepszą rękojmię trwałości zasilania źl'ódełek Stl'UWY. Doda wszy
do teO'o źródła, jakie niewątpliwie dały
by się odkI-yć na przestrzeni regulacyjnej
Strawy, począwszy od Szczekanicy aż do
miasta,za pomocą wykopania sadzawek choć
niewialkich w punktach wyżej wzmiankowanych lllb innych, wedle uznania osób kompetentnych, twierdzić można napewno, że
kwestyja oczyszczenia Strawy byłaby rozstrzygniętą ku pożytkowi miasta i zdrowia
jego mieez.kańców!
Prawda, za pI'ojekt ten, gdyby mógł
wkroczyć IV dziedzinę czynu, wymag"łby
dość poważnego kapitału. Lecz ważność tej
kwesty i dla miasta niewątpliwie skŁonitaby
władze i zurz:}d miejaki do udzielenia na ten
cel potrzebnych funduszów. Każde większe
miasto W naszym kraju, pOdiadr\ wtasn e lub
obce miejscowości, \V których rnieukańcy
podczas lata znajduj:} przyjemność apulleru i
odpoczynku, Nasz biedny Piotrkó,. nie nam
pod tym względem nie daje; mamy dwa
małe ogródki pobernal'uyńdki i kolejny,
Po
Zł' miasto jedziemy na Meszczc lub na Bugaj, używać w lesie siesty; lecz te lasy za
lat kilka mugą. już nie istnieć. Jakież doniosłe znaczenie miałby db miasta własny
lasek, ktÓI'y, jako park, stużyćbJ mógt ula
-pożytku i przyjemności przysdych pokoleń.
Parcelacyj a fol warku Szczekanic)" i sposobność nabycia na rzecz miasta względnie
niedrogo ziemi, nastręczyła mi myśl skreślenia tych kilku u wag. które racz
szanowny Redaktorze, umieścić w szpaltach
Pustelnik.
twego pisma.
Przypisek Redakcyi. Uznaj:}c catf} waż
ność tej sprawy dla miasta -- projekt szanownego korespondenta, uważamy za pożyteczny i radzibyśmy
widzieć go Ul'zeczywistnionym, Jakkolwiek bowiem zało
żenie lasku tak niewielkiego nie przyczyniło
by się do zatrzymania.-jak mniema korespondent-opadów atmosferYllznych, i jakkolwiek z tego powodu wolelibyśmy mieć
wiolki, dziki ogród, projektowany jut od
da,wDa pl'zy alei aleksandryjskiej - to je.
dnak nabycie pal'U włók gl'Untu nl' Szczekanicy pod samem miastem, nietylko, że
nie może narazić kasy miejskiej na straty,
ale
ułatwi
i pI'zyspieszy wykonanie
tego drugiego projekt u-t. j, założenie
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ogrodu. W zamian bowiem za pastwisko
pl'zy alei Aleksafi!h'yjskiej możnaby oddać
mieszczanom grunt zakupiony na Szczekanicy, bez żadnego porównania żyzniejszy
i lepszy. Mieszczanie zgodziliby się na to
niewątpliwie-a kwestyja placu pod ogród
spacel'owy przy alei, byłaby rozwiązaną.
Z tych pl'zeto względów, i miejscowe wła
dze zapewne nie omieszkaj:} poprzeć projektu tych z obywateli, ktÓl'ZY cokolwiek
dalej sięgając wzrokiem niż na koniec włu.snego podwórza, w kupnie gruntu D!\ Szczekanicy słusznie widzą przyszłe dobro miasta.

Dla,

Przemysłowców.

Nowe pokłady mdy zelaznej i kamieniołomów.
Pod powyższym tytułem oŁt'zymaliśmy od
naszego ko,respondenta z pou Częstuchowy
następujące objaśn ienie:
We wsi l'ruskolasy, 18 wiorst od miasta
powiatowego Częstochowy, po lewej stronie
w odległości 5 wiorst od szosy idącej z
Częstochowy do Krzepic, przed dwoma
miesiącami odkryto bogate pokłady żelaznej
rudy na gt'untuch pl'oboszcwwskich i po:
proboszczowskiub, będących dziś w poeiadaniu włościan. Odkl'ycie to zawdZIęczać
należy naj piel'w włościaninOwi Tomaszo \"i
Gaździe: on pierwszy na 2 łokcie z pod
powiel'zchni ziemi wydobył warstwę kamieni
mających podobieństwo do rudYj na głębo
kości 4 łokci, pou wal'stwą ciężkiej itowa.
tej ziemi, natl'afił na pierwszy, zupełnie dobry poktad rudy; następnio na drugi i
trzeci poktad, jeszcze lepsze. Należy się
spodziewać głębiej coraz lopszych i obfitszych pokładów, których Guzda nie sięga,
z obawy jakiego wypadku. Sadby on jednak spI'zedać wynaleziony skarb korzystniej wszakże, ponieważ dawano mu tylko
I'S, 120, później 150, nareszcie 170 oZu. morgę, on wiedząc,';e przez wydobycie iłu z rudą
powierzchnia oma mu się zepsuje i leżeć
będzie bez produkcyj nie, niezgodził się na tę
cenę . .Mówi, że gdyby znalazł się przedsiębiol'ca, któryby swoim kosztem wydobywał i płaciŁ sumiennie za każJy centnar,
toby na taki układ mógł się zgodzić.
Bogllte pokłaJy rudy są także i na sześ
ciu morgallh ziemi proboszczowskiej, o czem
naocznie pl'zekoaali się sami przedsiębiorcy.
Owe szeso mórg otacza głęboki na i:łO
tokci wąwóz, w który wytoc3ył się, z óbniżeniem ziemi, prześliczny kawat żelazne
go kl'uszczu. Gdyby za owe 6 mó.'g pokładów i grunt kościelny otrzymano kilkanaście tyeięcy rubli, za ,któreny mozn30
kupić inne sześć mÓI'g ziemi i pobudować
na nich now:} plebanij ę, niewątpliwie, po
popl'zcdniem POl'ozumieniu się z wl'aściwą
władzą, skol'zystanoby z takiej oferty.
y\r l'ruskolasach włościanie mah pl'zeszło
500 mórg past 'Niska, a in wental'za niewiele; bardzo tylko gospodarny lVłości:min~
(jakich jest niewielu) ma trzy do czterech
,
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bydła;
większa część

inni mają po jeunej sztuce,
wcale go niema. Pastwisko
owe jest ,vzgórzyste, Buche i trzeoa
wielkich deszczów, aby gdzie jaka tra.wka
porosła. Grunta orne również w Truskolasach nietęgie, piaszczyste, nieubal6 i późno
uprawiane i obsiewane; wielu włościan dopiero w listopadzie sieje żyto, To tei choć
niektórzy . sporo mają ziemi, bo po )5 i
30 mórg, nic jednak nie mają do sprze:
dania. Aby zarobić rll'ze~o na podatkI
i na
swoje osobiste pOb'zeby, jakoto
potywienie, papierosy, wódkę ect., z wy kle
wychoQzl} na całe lato na robotę IV strony
piotrkowskie; warszawskie, a nawet do
Szlązka.
Wracają
ztamtąd do domów
dopiero 11110 zimę, z odl"obin,! zarobionego
grosza, zdemoralizowani I?rzez tyC?, p,od
których dozorem pracowali. JakkolWIek D1e·
tęgie są grunta w Truskolas ~lCb, ale za to
jakże dużo wielkich, prześlicznYllb, polnych
kamieni daj e się widzieć na owych 500 ffiOl'gach pastwiska! wewnątrz zaś jest kamień
zółty, ptaski, jak równie:;;
kamień koloru
ciemnego, z jakiego w mieście Praszce pobudowane są kamienice i kościół pal·afijalny.
Niedosyć na tem-w tym roku przed żni
wami, ąwaj włościanie, Kulej i Kurzacz,
odkryli na swoich działkach ku wsi Klepaczka, na d wa łokcie pod pO\Y'iel'zchnią,
mnóstwo kamienia popielatego, podobnego
kolOl'em do cementu; kamień ten jest twardy, O'ruby sześć cali, w ziemi ró\vno rozło
żony" jak posadzka, Żelaznemi kilofami z
'trudnością łamany, daje płaskie, szerokie i
sztuk

~ ota.tki
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z życia mia.steczek.
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Życie ·w cechach rzemieŚlniczych.
nGremada.-to wielki ezłowiek".

długie płyty.

O drzewo i o robotnika w TruskolaSllch
bardzo łatwo, łatwiej niż gdzieindziej; corocznie za tysiące rubli sprzedają się
przez licytllcyję poręby IV lasach skar bowych. Z tych tedy powodów, jak również
z uwagi, że z parafii Truskolaskiej i z okolicznych miejscowości można mioó kilka tysięcy robotnika, powinienby który z panów
przemysłowców
pomyślió o eksploatacyi
okolicy, wystawieniu jakiej fabryki i odkt·ycil1' kopa.lni. Po co daleko szukać i kupować
ziemię na łokcie, kiedy jej można dostać
tanio w Truskolasacb? A z czasem, kto wie,
.,zy i tu nie zakwitnie przemysŁ i ... czy nie
przejdzie kiedy droga ~elazna z CZQstocho.
wy, przez Sieradz i Wieluń, do Kalisza ...

X. P.
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Cechy 't"ZCmidlnieze-czem były i są·
(dok. patl"z :M 42)..
"VV Rawie jest l) ",echów, mianowicie
Bzelvcki, ko.valski, stolarski, piekar:iki i
aarncarski. Gospód niema wcale. Starsi w
;. 1888 oaólnych posiedzeń nie odbywali,
gdyż każdy cech stanowi odrębuą całość i
z dl'uO'im się nie porozumiewa. Nawet większych zebrań w żadnym z cecbów pojedyńuzo wziętych nie bytu; najwyżej raz do
roku, w dzień patrona, kilku majstl'ów scholIziło s-ię po zakupionem nabożeństwie do
starszeO'o na bankiecik, gdzie mięuzy innemi
była m~wa i o fuuduszach kasy.
Rachunki były prowadzone z wielką niedbałością, tak, że z ksiąg i kartek niewiele
dojść można, bo cyfry są niezgodne, a dziatalność magistratu ograniozata się na spisywaniu pl'otokółów o wyzwalaniu na czeladników, i to nie każdego, jak również na
pobieżnem przejrzeniu rachunków przych~ du lllb wydatku. W magistracie te~y DlC
a nic znaleźć nie można, a dane, jakle poniżej przedstawię, zaczerpn~łem z tych nieszczęśliwych ksiąg bltdlłcych u stal'azych;
głównie zaś, z ustnego ich objaśnienia.
Kasy pozostają u stal·szych. Coś w 1'0d7.aju obrachunku odbyło się \v r. z. IV
najliczniejszym cechu szewców w dniu 25
października. Wszelkie wpływy postępują
nieregularnie i wielu z ozłonków, którzy
się do cechów w 1888 r. wpisali, dotfłd w
opłacie zalega.
Fundusze każdego cechu powlltaj~: 1) z
wpisowego od chłopców, kop. 30 Jednora.
zowo, 2) z opłaty przy wyzwalaniu Da czeladników po rs. 1, 50 kop., 3) z opłaty na
majstrów po rs. 4 kop. 50 jednorazowo lub
znacznie więcej w miarę zamożności, 4)
nadto · w jednym tylko cechu szewckim z
tak zwanego "suchodziennego" t. j. ze
!kładki mającej się uiszczać co kwartał
po 7 1/, kop. przez każdego z człon~ów na
zakupienie wosku i stearyny na śWIece do
kościoła parafijalnego .
zakupionego materyjałU członkowi o cechu szewckiego sami
w przyrządach, jakie posiadają, wyrabiają

Z wycieczki letniej.
Sprzykrzywszy sobie akta i szpllrgały,
Gdy mi się we śnie pól kr3sy zjawiały,
Zyskałem Ul'lop i na skrzydłach pary
Gdzieś w nadniemeńskie pomknąłem obszary.
A nad stolikiem, zatopiony w pracy,
Zmienił mnie w biurze kolega h:nacy,
Który, że tetryk, a i cbory właśnie,
SIał mi życzenie: "Niech cię piorun trzaśnie!"
A choć nie trzasnął, lecz jazda koleją
Nową-mogła by staó się odyeseją.
Do Iwangrodu mieliśmy kiopoty,
Dla których pióra potrzeba HajotyWagon ostatni trzą!lł się jakby w febrze,
Ząb o ząb stukał, żebro szło przy żebrze,
I wszysoy w sobie uczuli mikroby,
Wywołujące coś ... z morskiej choroby.
Z tej krótkiej drogi wyprowadzam wniosek,
Że tak mieszkańcy miasta, jak i wiosek,
Nim się odważą na drogi przebycie,
Asekurować się winni na życie! ..
Gdym wreizcie stanął wśród murów Warszawy,
Pozałatwiałem najpilniejeze sprawy:
Połlmąłem "Muchę" od deski do deski,
U j rzutem potem piękne Syngalezki,
l Syogaleza słuchałem li: zaj~ciem,
Cboćenł był ... gęsią, kiedy on - prosięciem.
W 1'eszciem podzi wiał koło Belwederu
Straszny koziołek z nieba pana Leroux.
. Syt wrażeń, jakie dała mi stolica,
Znów siadam w wagon. N owa okolica,

.z

sWlece. Inne cechy nabywają świeoe gotowo i "auchodzieouego" nie opłacają.
1. Cech szewcki. Starszym Tomasz Przedborski, podstaruy Michał Syto.
Majstrów należfłcyąh do cechu w 1888 r.
było 52; w tej liczbie żydów niema wcale.
Szewcy z osad Nowe-miasto, InlJwłódz i
Biała, jak t.:ównież rozrzuceni po wsiach,
do Rawskiego cechu nie należfł i zapieuił
si ę do zgromadzeń w s1łsiednic~ powiataoh.
Funduszl~ ze źródet powyżej wspomnianych było w r. ubiegłym rs. 23 kop. 'PI,.
NB. wpisałolsię chłopców 2, wyzwoliło na
czeladników a, nazwę majstra przyznano 4.
Wydatkz: 1) na zakupienie wosku około
re. lU, 2) na prenumel'atę "IIeTp. ry6. Bt.n;."
, rs. ~, b) na zapfacenie zaległ~j należności
' za najęty lokal na gospodę od lat 6-ciu
zwiniętfł rs. 1 kop. 65, 4) na zakupioue
przez cech 4 wotywy rs. 4: kop. 60, 5) po~
częstne po takowych, głównie w dzień patrona S-go Kryspina, w dniu 25 października, około rB. 6. Jednakże cyfra. wydatków
podana przez starszego w 1888 r.=rs. 20
kop. 95. W obecnej ch wili, prócz zapasowego światła, jest w kasie gotówki z lat
poprzednich rs. 25.
2. Cech kowalski. Stal'szym Jakób Matuszelvski kowal, podstarszy Leonard RZlłck~
ślusarz. Do cechu należy: majstrów kowalski ch 6, w tej liczbie 1 żyd, kowali ze wsi
7, ślusarzy z miasta 4, gwoździarzy 1, 1.0łodziejólv l, powroźników 1, bednarzy .2.
razem chrzescijan 22. W r. 1888 wyzwoliko się na czeladnikó.w: kowali 6, ślusarzy
3, powroźnik 1, razem 10. Na majstra spkaciło: kowali 3 i powroźnik 1, razem 4. Jednak cyfra dochodu podana przez Btal'szego
w roku ubiegłym była tylko rs. 30 k. 30.
a wydatku rs. iH kop. 50, mianowicie na:
1) światło przed ołtarz S-go Sta.nisława.
który. cech opala, 2) .na zakupienie 4 wotyw l po~zę,stne po D1uh dla cztonkó~ cechu po rs. 2, 3) wędrowny~ c.ze~adOlkom
rozdano, około rB. 3. War~osć. s\~lec w remanenc!e. około 45 rs. GOtOW~1 mema, gd.f2
każdy sl'lleż! grosz natychmIast obracaJ Ił
na zukupieme światła.
.3. ,Cech stolarski. Starszym U rban Maś~a
kl.ewlcz, . podstarszy Władys~aw. WolmeWICZ. LIczba ~zł?nk~w (UJaJstrow), z m.
Rawy, .13, w tej hczblEl 2 st!1rozakon~ych,
te WS1~, razem 16. W 1888 r. ~~Isano
chłopc~ l, wyzwolono na czeladmkow 3,
na majstrów -

I

Nowe widoki ... Seroe bije żwawiej ...
chwila-i Ona się zjawiOwa, o której pieśń cudna Adama,
Rozmarza serce, jakby Ona sama,
Co światu dala barda-Władysława,
Ta, której widok poezyj:} napawa,
(Jo wciela w siebie piękności wszej ziemi,
Przed którą stajom zasłuchani, niemi,
Wpatrzeni w cudne przestworza bez końca,
W jej góry, laey, Niemen w blas~llCh s~ońca,
Gdy nad nim ptaków wszczyna SIę gOnItwa.
Otóż i ona!... oto ona- Litwa 1. ..

Maleńka

.

.

.

.

Wilno ..• tu w miasto wązka pnie się droga,
Gdzie w Ostrej Bramie mieszku. Matka Boga.
Na bruk uliczny wytarty i twardy
Przy ohlopku skromnym pada panek -hardy,
.
Opodal góral z Jalekiej ·. gdzieś strony.
- "Witajcie bracie:" - "Chr~stus pochw~lonyl"
W tłumie tym niema róznic między braćmI,
Nic ich nie dzieli, nic zgody nic zaćmi ...

Z seroem, skrzepionem cudem świętej wiary,
a oko wchłania wokół czary,
Przyrody wdzięki koją duszy rany
I rozmarzają, żeś jakby pijany... .
Oto i Kowno na wzgórz swoich stoku,
A tam-z Niemnowych oparów obłoku,
Po drugiej str<mie, WŚI'ód brzasków ~arania,
Wzgórz aleksockich pasmo się wy tama.
Gdzie piękniej?,-nie wiem; lecz na drug~ 8tron~
Cilłgnie tęsknota, wspomnienia zbudzone,
Dziecinnych CZa.llÓW przepędzone chwi le ...
Jadę,

li 43
]r.
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Dochodu ,z po-wyzszyoh
48. Wydatkowano: 1)

3

źr6dbł było rs. Ó kt6rzy mi.eli mniej ni~ 15 lub więoej nii
na prenumerat~ 20 lat, robilłc pewne ułatwienia tym ze star-

Dziennika Gubtlrnijalnego re. 3, 2) na 4 wotywy po rs. 1 p. 50 każda rs. 6, 3) wędro
wnym czeladnikom dano wspareia rB. 1 ,k.
20, razem rs. 10 kop. 20. Deficyt pokt-yty
przez starszego.
'4. Cech garncarski. Starszy Franciszek
Mostowski zdun, podstarszy Mikołaj Woło
wicz glll'ncart:. Do stowarzyszenia należy:
majstrów zdunów 2, gamcal'zy 5; rllzem 7,
wszyscy chrześcijanie,
Dochodu w roku ubiegłym wcule nie było.
Wydatki na zakupienie trzech wotyw co~
rocznie przed obrazem S-ej Anny i na poczęstunek po nabożeństwie ponoszą człon
kowie stowarzyszenia; w razie zjawienia
się wędrowne?:o maj!ltra lub czeladnika,
starszy obowiązany dać mu zajęcie u jednego J: członków, lub w braku tako wego
choćby z własnej kieszeni wesprzeć go zło
t6 wką lub d wierna na dalszą dl'ogę, ;,
5. Cech piekarski. Starszym JUlijUBZ Sohrajer, podstarszy Antoni Schrajer. Pomimo
że w Rawie je.5t ośmiu piekarzy, w tej
liczbie 6·ciu żydów, jednak tylko uwaj wymienieni panowie cech reprezen tują.
Wpływu w roku 1888 było za wyzwolenie czeladnika 1'8. 1 kOD. 50, które rozdano
lvędrownym. Innych cechów niema wRuwie.
Oto rezultat tej smutnej historyi nad
którą śmiato można zaśpiewać "miserere" ....
Jak widać z przytoczonych danych, glów.
Dym celem każdel!0 cechu do obecnej chwili
jest służyć kościołowi i przy okazyi wy.
cby lić kieliszek."
A jednak jest tu jeszcze jakiś ślad żyllia,
a jednak jstnieje ustawa cechowa. Nim
prz~dzę wniosków snuó zaczniemy, zbadajmv obowiązujące IV kwestyi cechÓ lv p!'Uwodllwstwo.
G. L.

Wiadomości Bież~ca.
8zkola 6ztyga,·ów. Departament
górniczy zatwierdził wybory na cztonków rady pp. przemysłowcówKontkiewicza i Sztrasburgiera.Pierwsze jej, urzędowe posiedzen ie
odbyło si~ dnill21 i trwało pl'Ilwie caly dzień.
Na posiedzeniu tern l-o) rozpatrzono prośby
kandydatów, z pomi~dzy których dopusz.
czono do e[!zllminu przeszło 70, ehociaż z
powodu bl'8ku miejsca, przyj ętych być może tylko 35; 2.0) odrzucono pI'uśby tyr.h,

szych, ,którzy odbyli praktykę górniczą;
3-0) co do kwalifikacyi, u%mfnO za dostateczne skończeni o szkół dwuklasowych miejskich lub wiejskillb, dwóch Pl'zynajmniej
klas gimnuzyjum lub szkół realnych; 4-0)
egzamina. naznaCllono nu. ~5 i 26 paździer
nika (6 i 7 liśtopada), 11 otwarcie szkoły
nastr)pi prawdopotlubnie około 8 (20) lietopada. Otwal'ty będzie tylko k~l'S pierwszy.
- Bobra 6pollobno6ć nudarza się
dla tych, którzy mogą i chcą kształció si~
w grze na wiolonczeli. Wiadomą powszec?nie jedt rzeczą, że amatorów, popraw'me
przynajmniej grających na wiolonczeli, j!lst
bUl'dzo mało. Jedną z bardzo poważnych
ku temu przeszkód jest brak nauczyoieli i
wska·zó\vek. Otóż dzielimy się z czytelnikami wiadomością, że profesor klasy wiolonczeli Instytutu Muzycznego w W ~rsza
\\ ie p. Władysław Alolz ma zamiar utworzenia w tutejszym mieście kursu lekcyj
na wspomnionym instrumencie. Według po.
danego nam projektu, p. Alolz zllmie:'za
urządzić lekcyj e lIbiol'owe raz na tydZleń
i IV tym celu naumyślnio przyjeżdzatby do
nuszeO'o miasta. Rzecz naturalna, że projekt
'"
. .
ten o tyle może być urzecllywIstmony-o
ile chętnych do nauki zapisze się taka ilość,
by połączyć minimum wynagrodzenia za
lekcyje z korzyści!} i kosztami pI'zejazdu nauczyciela. Osoby życzące sobie zatem skorzystać z nadarzającej 8i~ sposobności i dobrych chęci p, Alo'iza-mogą zasięgnąć bliż
szych wiadomości u p. Augusta Łuuckiego
IV domu D- ra Stt'zyiowskilil go.

-Bedukcyja i=b

Tyle radości, acb! i bólów tyle, ..
Nad brzegiem Niemna, IV gÓl' leśnych kotlinie,
Jest dwór, spowity caty w dzikiem winie,
W biaty kościołek wioskowy wpatrzony,
Co z drugiej strony, gdy uderzy IV dzwony,
Płynie illh odgłos IV dal po Niemna fali,
I zda się modli sam, i zda się żali, ..
W owym to dworku płoche miasta dziecię
Tra wiło ch wile najszczęśl i wsze w świecie.
Widziało nieraz z okienek balkonu,
Słońce wchodzące z za gÓr ciemnych tronu,
(Bo chociaż w mieście sypi'a długo co dnia,
Na. wlili nie widzieć wschudu slońca-zbl'ounia!)
Wiuziulo naród, w pl'll.cy cięikiej zgięty,
Dumny książęco, a IV swej biedzie świętyl
Słyszało poszept polnego konika,
Do snu mu grała wieczorna muzyka
Z hukaniem sowy trzepot nietoperzy(Na wsi w zły "ume n" nikt zgoła nie wiel'zy)Czuło wokoło bl'atnie serca szczere,
Które nie mają uczuć za chimCl'ę;
Czuło, że żyje i że żyć j est warto,
Że mu nie wszystko na świecie wydarto ...

*

6karbowyclł

jak możemy zapewnió z pewnego najzupeł
niej źródła-została przez p. ministra skarbu zaniechaną na teraz wobec nieznacznej
oszczędności, jaką by za sobq. pociągnęła,
Prawdopodobnie zutem wprowadzoną zostanie dopiero łącznie z projektowaną redukcyj'ł 6ubernij w Królestwie.
- Prośby. Nowoskompletowanemu zarządowi miejskiemu przypominamy nast~·
pujące potl'zeby miastlO, z gorąoem życze
niem, by raz nareszcie przeszły one ze sfery pragnień w krain~ rzoczywistości: 1-0)
lepsze oświetlenie ulic; ~-o) naprawę trotuarÓw (vide chodnik koło posesyi Skibińskie
go i Krigerll)' a.o) konieczne i niezbędne
ze w zględów s~niturnych usunięcie turgó w

*
'*
Lecz, że bez kolców
niema nigdy
róży,
Byty i smutki w uroczej podróży.
Panny wioskowe-to nie nasze panoy,
(Mówić otwarcie-mam zWyCZ(ij nagannyl)
Nie będą pytać, czyś arystokrata,
Jakowejś rangi, co da mama, tata,
Lecz lIenią. młodość. Zwycięzcq. ich szańca
Ten "co do tańca, 01'az do r'óianca!"

Gdy zaś, jak u mnie, zbyt Wysokie czOlo
Jak księżyc w pełni prześwieca wokoło,
Kiedym do tańoa, uczciwszy cne uszy,
Jest jako niedźwiedź, kiedy IV pląsy ruszy,
Kiedy się lata liczy JezusoweByle cię młodzik pobije na głowę!
Na nic poezyja, jęki, gadanina,
Na nic twój smętek, twa n:ttchniona mina ..
Na to nie leci pl'llktyczność niewieścia
Pobij:l wszystko ... ot, latek: dwadzieścial
Szczęśliwtt młodość!. .. młodość ku niej kłoni.
I ju ją miałem, a ot-już i po niej!
Zapóźno roi6 o tern, co minęłol ...
Sztuko-poezjo! to wasze jest dzieło!
W yście mnie wiodły na ślizgie bezdroża!
W yścio mnie dzisiaj zarżnęły, .. bez noża!
Prześl iczna Jania ani wilpomni o mnie,
A j/\ mam w myśli ją całą; przytomnie.
Gdyby malarzem, jak Horowitz, zostać,
W ramy obrazu ująłbym jej postać:
Z słonecznych blasków jej włosków kaskada,
UlStkom ich barwę tylko rÓża nada,
Drobniuchne ząbki-sznury pereł bi~łe,
Dołeczki buzi, prześliczne a małe,
Gdy się uśmiechną-niebo, zda się, śmieje,
A człowiek, nie chcąc, lliarzy i szalejel..

*

'* dziewczyną
*
Daremne szałyl cudną
ZawIadnie młouzian-z bujną czupryną,
A mnie zostaną ... kwiaty w kajecie
Zwiędłe i zaschłe, jak wszystko \v świecie;
A mnie zostanie-ot... wspomnień nieco,
Trwałych i silnych, nim-nie ulecą ...
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kt.óry ze stnżników policyjnych przypo· lub kapustą, etc.-jak gdyby na urągowisko
policyi!
mniał temu radcy jego obowiązki.
- Z Badomska korespond ent nasz
- 117 tablicy gra.liczncj pra wdopodobnych zmian pogody na oahtni kwar- pisze: Po kilkomiesięcznej ciszy, ożywił nal!
tał r. b., układanej stale co 5 miesią\le przez tu tl'ochę teatr prowincyjonalny p. Karola
p. Kajetana Kraszewskieg-o i dołączanej do KI'emBkiego (dawniej p. KołaczkolVskiego)
"Gazety Rolniczej"-znajdujemy zapowiedź zjeżdżający co niedziela do naszego miasta
pogody na. koniec października, pod koniec z Częstochowy. Radomsk nader życzliwym
pierwszej i drugiej połowy listopada, wresz- dla niego się okazat.Dwa przedsta wienia, dane
cie w pict'wszych dniacG grudnia i po 20 dotychczas, zapełniły po brzegi salę te/ltw
ralną; dotąd prawie żadne z pl'Owincyjonalgrudnia.
nych
towarzystw nie zdołało zgromadzić
- Statystyka nieszczę6li'w!/ch
tyle
"towarzyskiej
śmietanki" ile jej zgrowypadków w kopalniael" i .fabrykach w Dąbrowie gómiczej i okolicy, madził pan Kremski. Repertuar teatralny
tak się przedstawia. W roku 1888 było składać się- ma przeważnie z komedyj, a w
ogółem 200 nieszczęśli wych wypadków, z małej c~ęści i operetek.
Zwyczaj em lat poprzedniGh mają się odktórych w kopalniach węgla 175, w kobyć
w nadchodzącą niedzielę, jako ostatnią
palniach galmanu (rudy cynkowej) i żelaza
3, w fabrykach żelaza, stali i cynku 20, paździel'llika -wybory do tutejszej si1'aiy
przy kamieniotomach do budowy domów 2. ogniowej ochotniczej, o rezultacie których
W powyższej cyfrze było zabitych ~7, zo- nie omieszkam wam donieść.
Ale, ale I prawda - winniśmy jeszcze
stało kalekami 15, zaś 158 wyzdrowiało.
szczere
Bog zapłać municypalności miasta
U wielu z tych ostatnich choroba trwała
najdłużej
dwa tygodnie-u wielu kró- za ust~wienie w ostatnim czasie 10-cz'u no,
cej.- W " roku bieżącym, było dotychczas wyćh latadt na ulicach naszego miasta;
wypadków śmierci 32 i 100 mniejszych lub niejednokrotne prośby i upominania się nasza zostały choć w części zisl:czone, Wię
większych skaleczeń.
cej jeszcte nierównie bylibyśmy wdzięczni,
- Z B.awy kOI'espondent nas_pisze: za założenie od tak dawna już na planie
Z 19 na ~O b. m. nieznani złoczyńcy dopu- miast:.l figUl·ującego ogrodu spacerowego, co
ś\)ili się tutej nader śmiałej kradzieży, Oto, ze względu ua zdrowotność miasta byłoby
wycią.wszy w drzwiach wchodowych, pw- rzeczą niezmiernie pożądaną. Nie wątpimy,
wadzą.cych do kancelaryi rejenta Grotow- że takie Iilamo jest zapatrywanie i sz. muskiego, znaczny ot wór w blizkości zamku nicypalności i, że w końcu doczekamy się
i otwol'zywszy pI'zezeń drzwi z rygla i klu- tego, czego tak gorąco Pl·agniemyl
cza-dobrali się Jo szuflad biurka i witry- Z Dąbrowy górniczej. W zechami poobvierawszy tt\kowe, zabrali gotówką rs, 60:>. Na dole, w tym samym do- szłą. niedzielę, dane było w miejscowym temu je~t B~ynk, w którym, jak gdyby nau- atrze przedsta wienie amatol·skie. GI'ano
myślnie, takie były tej nocy tańce i hałasy "Pan i Pani" - "Takie wszystkie" i "Zbuże nikt piłowania otworu w dl'Zwiach nie dziło się w niej serce." Gra amatorów bysłyszał. Rejent G. spał wraz z rodziną w ła kompletnie wyetudyjowan'ł i skończoną;
trzecim pokoju, oddzielonym od kancelaryi szczególniej odznaczyły się panie J. T.,
salonikiem: Wszelkie dotychczasowe poszu- W. A., J. U., M. U. i Z. H. Czysty dochód z
kiwania złoczyńców okazały się bezowocne, przedsta wienia przeznaczono na reparacyję
Na tydzień przed tym wypadkiem skradzio. teatru. Wielka zasługa wskrzeszenia stano w obrębie miasta, przejeżdżającema panu łych przedstawień amatorskich należy się
X, cały tłomok umocowany z tyłu bryczki dyrektorowi, p. J. T" oraz reżyserom-ama
i także nie wyśledzono złodziei, ktÓl'21Y tu torom pp. W. A. i J. H., od których cał"
mają zwyczuj operować w dzień i w nOCYi tutejsza publiczność oczekuje jak najczęst
kradną ile chcą i gdzie chcą, zabierają szka- szyt.lh, równie ładnych, jak ostatnie, przedtułki z pieniędzmi, pudła i cate szuflady- stawień.
a wypróżniwszy takowe, zostawiają je na- fi/' Sosnowcu ruch handlowy, a
stępnie po sąsiednich stertach zboża, sto- zwłaszcza wywóz za granicę ZbOŻIl, zna~z
gach siana, w polach, pomiędzy kartoflami nie się wzmógł w ostatnich czasach. Dzien-

*

* Pamiętasz,* Janiu,
uroku!
Spacer nad Niemnem w słońca konaniu?
Z Niemnowym prądem plynęl'a Lratwa.
Przeprawa z wodą szybka i iatwa ...
A więc flisacy, płynąc po fali,
Chórem pieśń miłą zgodnie śpiewali.
Była to piosnka znana, nie nowa,
Jako flotylla mknie pogrzebowa,
Wiozą-ca zimne.. tułacza, zwłoki!..
Zamilkły śmiechy, przycichły kroki
I .z zapartemi w piel'siach wyrazy,
Staliśmy wtedy wszyslly jak głazy ...
Zginęła tratwa flisacza w dali, '
O statnie dźwięki zamarły w fali,
A czar poezyi trwa! wciąż ...
Wspomnień

:::

*
pośród

*
Opodal d woru
gór głębi
Jest parów; nocą mgła się tam kłębi,
Która, gdy księżyc IV górę wypłynie,
Srebrnym llparem świeci w dolinie.
Fala Niemnowa w mglistej poświacie
Jak snop bl'ylantów ua. modl'ej szaoie,
Skrzy się i miga, zalśni i zl!inie ...
A strumyk spada z gór po kotlinie
I mruczy sennie, jakby pacierze ...
Aż człeka wtedy ochota bien6
Paść na tę ziemię, wybuchnąć płaczem,
Lub za obłokiem lecieć-tułaczem ...

*

* murów *miasta
Poezyi czarze! wśród
Kwiat twój zazwyczaj nigdy nie wzrasta.
Lecz w wiosce owej, w całej, tej stronie-

W
Czy

nie przybywa tam z głębi RO!lyi po kilka<lziesiąt wagonów dl'ogą I wang.-Dąbrowską,
która zboże to przechowuje w swym ma!;3zynic, liczą.c Bobie opłaty po 25 kop. od
wago na. Obecnie mai!azyn okazał się zaszczupły i rozpoczęto budowę nowego.
- Nagrody. Stały cztonek komisyi'
włościańskiej gubern ijalnej BI'(lziński otrzymał rangę rzeczywistego radcy stanu-Następujący zaś urzędnicy otrzymali IJrdel'Y: naczelnik powiatu będzińskiego W wedeń
ski, budowniczy m. Łodzi Maje wski, i naczelnik stl'a~y ziemskiej powiatu łódzkiego
Andl'ejew S-go Staniala wa kl. 2-ej;-refel'enci rządu gubernijalnego Marcinkowsk'
i Ole wsk i, oraz radny-sekretarz magistratu
m. Łodzi StępolVski-S-ej Anny ki. 3-ciej;
referent ubezpieczeń IV powiecie częstochow
skim Janowski i sekretarz biura powiatll
będzińskiego Stanek - S-go Stanisława kI.
3·ciej.
_
- W tych dniach -powiada "Nowoje Wremia" zamknięto 4 oddziaty Banku Państwa: w Kielcach i Włocławku
wskutek małego rucbli; w Tomaszowie i
Częstochowie wskutek teg:o, ie w potud.wschodnich gubemij ach Królestwa Polskiego skupił i!i~ niemiecki g:łównie przemysł,
rozwoju którego rząd nadal popierać _niem"
zamial'U. Politykę rządu charakteryzuje także zniesienie "polsko-niemieckiego" związku
kolejowego, który wpływał na znaczne zniżenie
tal'yfy komunikacyi bezpośl'edniej
KI'óleBt\V~l z zagranicf!: wraz ze zniesieniem
tego związku zmniejszył si~ odrazu znacz
nie przywóz dD KI'ólestwa surolvych produktów niemieckich, niezbędnych dla fabryk
J'ódzkich, tomaszowslrich, sosuowicki ch i innych. - Zamiast skasowanych 4 oddziałów
banku w niedalekiej przyszłośei zostaną otworzone oddziały IV 3 lub 4-ch mia'Btach
KI'ólestwa, odznaczaj ących się większym
rozwojem handlu zbożowe~o i bydła.
- "Sprawa mUijonowa." - Pod
tym tytutem "Nowoje WI'emia" zamieśc;ł()
artykuł, w którym szczegółowo rozhiel'a.
Pl'awne i moralne zasady sporu pomiędzy
koleją iwangrodzko-dąbrowską i warszawsko-wiedeńską. Streszczenie tego cieka weg()
artykułu znajdą. czytelnicy w ~ 292 n Kur.
Codz".
- Wakującą posadę sekretarza.
bypotecznego m. Łodzi, obejmie regent z
Warszawy, p. łJukomski, jak donosi "Dzien.
Łódzki."

każdym zakątku buja i 'pło.ni~.,
męzki umysł,

czy to llleWleSC1,

Chcąc nie chcąc, w głębi poezyję pieści!
A więc i w t wojem serduszku senne I
Migocą światła, blaski promienne,
Kołyszą duszę ułudne dźwięki,
Niby weselne, to znów jak jęki ...
0, nie gaś blasków!-z niemi przez życie !..
O, nie głusz dźwięków w marzeń rozkwicie!..

*

*

Choć tu czuję przedsmak* ni eba,

Do

Radomia-wracać
;j,

*

tl·zeba .... '

*

Ukochana i ponętna,
Będziesz, Wiosko, mi pamiętna!
Dziś cię żegnam, los się zmienia ...
Obyż ... oby do widzenia !..

*

* jeezcze? ..
ujrzę
Czy chore serce widokiem popieszczę
Gór, dolin, lasów i Niemnowej fali? ..
0, drodzy moi! niech was Bóg ocali!..
* was
0, drodzy moi, czy

*

*

* opony,
skrylo w cZarne
Wicher drzew starych targa korony,
Mgłą się pokrywa cały świat boży,
Niemen się pieni i dziko sroży ...
Smutnyż mój wyjazd!... 0.0 los mi wieilci? ..
Mniejsza! ... Wam byle szczędził boleści!..
Słońce się

.

..

..

To gród mój wreszcie ... głos Z biurowej sali:
- "Jesteś - kolego! niech eifJ piot'z~n spali ! ... "
Radom 18 wrześ. ~9.

Karol Hoff1nan.
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- "spółpracownłk nasz p. M. R.
WitanowBki przygotowuje materYJ:>ły do
poważnej pracy etnograficznej, mającej objąć blizko 50 arkuszy druku p. t. "Lud ze
·wei Stradomia vod C~ęstoCll)Ową." Drobny
wyjątek z tej prn(ly znajdą nasi czytelnicy
w ostatnim kwartalniku" Wisły" p. t. "Pieśni
Wojackie ze wsi Stradomia" (str. 646).
"Kalendarz Pow.zechny"

Ustawa. normalna kas pozyczkowowkładowych,
które obecnie opracowywa ministeryjnm ma być obowiązkowo wprowadzone we wszystkich bez wyjątku fabrykach i zakładaeh przemysłowych.

=

'Vobec zmniejszenia

"iię

bł\ndy

kontra-

spirytnsu na pograniczu Austryi i Prus,
post'lnowiono ogranicHć ilość straży karczemuej w
tych mi~j8cowościaeh.

= '"

szkołach

miejskiCh,

zakładanych

5
począł w roku ' bieżącym p. St. Mackiewicz, zapoznawszy się ze sposobem uprawy w Chinach. Próby
dały rezultat bardzo pomyślny. Pierwsze transporty herbaty, w niczem nieustępującej chińskiej, wysłano do Petersburga, Moskwy i Warszawy.
tO> Akcyza. "Grażdaniu" zaznacza, że tegoroczne opłaty akcyzowe zMcznie bo przeszło o 63 milijony (21 %), przewyższają ~reduią l;yfrę za ostatnie dziesięciolecie. Akcyza od spirytusu najmniej
przynosi w Królestwie Polskiem. Nawet gubernija
warsza.wska znajduje się na liście blisko końca, a
zai guhernijami: suwal~ką, płocką i łomżyńską są
jeszcze na liście tylko dwa obszary bezludue na
północy (archangielska i ołoniecka). Zapełnie inaczej
przedatawiają sil;l dochody z akcyzy od miodu i piwa; tu spotykamy zara~ na początku, bo na trzecie m
miejscu, gub. warszawską, na. piątem piolrkowskq, a.
na jedenll.stem lubelską.
<O> Rada zarządz:tjąca głównego towarzystwa ruskich dróg zeJazllych poleciła kolei warszawsko-petersburskiej dokonanie próby ogrzewania parowozów naprzemian węglem polSkim i drzewem, w
celu pnekoUlLnia eię, jaka ilość węgla polskiego odpowiada jednemu sqżniowi kubicznemu drzewa, Jeżeli próby
wypadną na korzyBć węgla, to takowym mają być
ogrzewane wszystkie parowozy na linijach główne
go towarzystwa ruskich dróg zelazuyclr, t. j. na
warszawsko-petersburSkiej, llIikołajewskiej i niższo
nowogrodzkiej. Dotycbczas ogrzewall!! są węglem
tylko pąl'owozy kurSUjące pomiędzy Warszawą i
Wilnem; na wszystkich zaś innnyuh-drzewem.

na mocy ustawy?; r. 1872, posady nauczycieli będą
na rok 189J liczący już XII rok istnienia, na przy:;złoSć udzielane tylko osubom, ktore ukouczyły i:lstytuty nauczycielskie.
~vyszedł. z. druku nakłade~ "Papl'ockiego
= Zapolllogi skarbowe, przyznane szkol ~pótkl"
l
kosztuje kop. 25. Jako pre- łom gminnym, lul> miejgkim w Króledtwie Polskiem,
mlUm bezpłatne dodaje on 2 kalendarze: w razie niewyc7.er'pania funduszu, mogiJ: być przenościenny i kieszonkowy. Opl'ÓCZ części ka- szone do hudzetu na rok nastllpny.
= Osoby, które bez właściwych świadectw nalendarzowej i literackiej, zawiera bardzo
ukowych prz\' wła azczają Bobie nieprawnie tytuły inpożyteczny dział p. t. "Maty podręcznik
żynierów i budownic:zych, b~dą pociągnięte do odpo.
hodowli zwiel'ząt domo'vych, czyli wska- wiedzialności slidowej.
zówki ży wienia, wzrostu, warunków zdro= Spis lndności w całem państwie ruskiem
wia i t. p." Dziat ten opracowany został ma się odbyę w ciąga dni 3; kierunek spisu w każ
przez Franciszka Oknińskiego, lekal'za we- dej gubernii lJę dzie powierzony gubernatorom. Do u·
działu w komitetach zaproszeni będą obywatele w
terynaryj.
charakterze czyunych członków.
- :1)0 dzisiejszego numeru dołlł
= Obniżenie przejazdu. Drogi ż elazne
czarny "Katalog nowych ksil}żek" za mie- warszawsko-wiedeńska i b'ydgo~ka obniżyły o poło·
wę ceny biletów dla udających się do Petersburga
Bilł.ce Sitll'pień i W l·zesień."
na zjazd techuiczny, który otwarty będzie w dniu 7
. Pr06ba zająca do panów stycznia r. p_
Sprawy Ziemiańskie.
IU'owincyjach nadbaJtyckich otwiera
my.Uwych (art. nadesłany). W imie. się=4óO'"miejstl
.d la wykwalifikowanych prawników,
Zjazd ziemian. Pomięd·zy lo-tym a 20-tym
niu pozostałych na polach piotrkowskich w skutku reformy sądownictwa. Liczba podań do
lntego 1890 1'. odbędzie się w Kijowie zjazd ziemian
d Vlóch moich towarzyszy, z których, mó- ministeryjullI przewyższa liczbę posad.
z gubernij kijowskiej, podolskiej, wołyńskiej, czerwiąc nawiasem, jeden już osIepiony a druO'i
= Rozkaz dzienny oberpolicmaJstra llihowskiej, poltawskiej i cbarkowskiej. Zjazd obraokulawiony pl'zez niepowołanych myśliwych, m. Warszawy poleca komisarzom cyrkułowym, aby dować będzie nad sprawami następującewi: a) wywyciągam błagalnie, także nieco okaleczo- ż~dów zagranicznych wydalonych z WILl'&'Z8wy, któ· bór rodzaju i odmiany ziarna odpowiadającego warzylry pewrócili bez specyjalnego pozwolenia mini- runkom gruntu, klimatu i sprzpdazy; b) obniźenie
ne przednie swe skoki do was, panowie, stra
spraw wewnętrznych, natychmiast aresztowano ko.ztów mechanicznej uprawy gruntu; c) racyjonalna
którzy dzierżawicie śmierć wezelkiej zwie- i wydalano za granicę.
kultura gruntu poci uprawę zboża kłosowego; d) obrzyny znajdującej się na polach miejskich,
"= Czas na, gimnastykę. Konferencyja pe· niżenie kosztów żnivv i młocki; e) racyjoualne przeabyście raczyli połotyć tamę dotychczaso- dagogiczna w Petersburgu nie przystała na propo- chowywanie zapasaw zboża; fJ znaczenie stopnia pro·
dukcyjności ziemi w połaczeniu z obniźeuiem kosztU.
wemu prze8ladowanin i tępieniu tak nasze- zycyję komisyi gimnastycznej, ujęcia godzin 2. lek- produkcyi ziarna; stosnnek obszaru zajętego pod una rzecz gimnastyki. Minist~ryjuw oświaty ma
go jak i kuropatwiego rodu. A możecie to cyi
się zająć obecnie kwestyją godzin na gimnastykę prawę rosIin kłosowych do obszarów, na których uuskutecznić przez należne przestrzeganie przeznaczonych, oraz prawami i przywilejami nau· praWiane są inne gatunki roślin; h) wysokoś6 kapitału obrotowego na dziesięcinę ziemi; i) znaczenie
p:zepisó~, z ktÓl'!ch odnośnego paragrafu cZYilieli gimnastyki.
środków dążących do obniżenia kosztów prodnkcyi
---Dle cytuJę, gdyż Jcst on dot!}d martwą li.
zbóż. Refaraty przeznaczone do odm~ytania na zjeżListy
od
Bedakcyi.
ter!) Pl·a.Wa. wobec ustawicznego, dniem i
dzie należy nadsyłać do rady towarzystwa rolni- Redakc!fi "Głosu" w Warszawie.-Na insynuacyj e i czego w Kijowie lJajpóżniej od 1 stycznia 1890 r.
nocą, "huzia" na kusego. To "huzia" przebrutalne osobiste napaści-nie odpowiadamy. Broni
X '" dziennikacb rnskich pojawiły się
ela.d';lje. n~s od poczlłtlcu ~iosny aż do póź tej
chwyta się tylko przeciwnik słaby i nikczemuy, pogłoski o podniesienill cła od ma~:/;yn rolniczych
neJ JeSIem, gdyż każdy mieszczanin, czy to tchórzliwie ukryty za węgłem coraz to nowego przywożonycb z zagranicy z 50 kop, do rs. I kop.
jedzie " pole z końmi na paszę, ozy wie- pseudonimu. Powinszować "GłOBowi" tiki ego zakoń 40 od puda. Z tego powodu .Nowosti a wystąpiły z
artykułem, dowodzącym, iż postanowienie tego rozie nawóz lub sprząta z poh, zaws~e pro- czenia polemiki w ważnej społecznej l:westyi l...
Redakcyt .E:uryjera Oodzitnnego." "Tydzień" dzaju by job y jeszczo jeduem nowem brzemieniem
wadzi za sobl) jeżeli nie trzech to dwóch wysyłamy
jak najregularniej; dziwna rzecz zatem, dla rolnictwa.
albo c~oć jednego kudłacza podwórzowego dlaczego vYas od pewnego czasu uie doehodzi.
X Ogólna suma listów zastawnych ToIł te, me u?ść, że ścigaj!} nas na każdym
- Panu M. R. Witanowskiemll. Serdecznie dzieku- warzystwa kredytowego ziemskiego, pozostałych w
kroku, ale Jcszcze, o zgrozo! pożerajlł nam jemy za słowa zachęty i uznania. Artykuł wk;ót- obiegu , po ostatniem !osowarVu październikowem,
d~ieci i tępią ród nSl3Z do szczętu. Z tego CIl wydrukujemy. Co do innych zapytań, odpowie. wynosi rS. 112,119,100. Z tego przypada na listy zamy w tycll dniach listownie.
stawne 5010 sery i I-ej z 1'. 1869-go rs. 36,028;050;
WięC po~odu o(hyołuję się publicznie do
- X: P, w Truskolasach. Uprzejmie dziękUjemy. 4% tejż seryi z tegui: roku rs. 34.350; 5% seryi
~udzkoścl waszej, panowie myśli wi, i Sl}uzę, Z kaŻdego, łaskawie nadesłanego nam mate t'yjalu, II-ej rs, 5,il38,35C~ 5% seryi IY-ej rs. 10.413,200 i
IŻ prośba ta ouniesie pomyślny rezultat. byle tylko dotyczył kwestyi zywotnej i istotnych po- 5°10 seryi Y rs. 112.l1!1.100.
Zawsze.dostarczający wam kruchego i sma- trzeb daRej okolicy, ze skwapliwością skorzystamy.
Licytacyje W obrębie guoernii.
cznego mięsa
Szarak z pod Bugaja.
w dniu 22 grudnia (3 styczuia) 1890 r. w są
Przemysł i Handel.
d~ie·zjazdowym okręgu I w Piotrkowi!!, Ila sprzeZah' iadczając prawdzi\l'ość 8łów powyż
daż następują,cytlh nierut!homośei: 1) w m, Rflwie
szych dodać też muszę, iż myśliwi piotrkowClI> Podatki.
"l'etersb. wiedomosti" donoszą, pod N1 44/56 do małż. Pl'zedborskich należącej od
scy winni brać wzór z myśliwych warszaw- że ministeryjum skllrbll postanowiło oprzeć wy80 ' sumy rs.l000, 2) w m, Tomaszowie pod }ó 434a 284,
skich i tak samo jak oni stl'zelać do psów kość podatku gruntowego i od nierucllOmości miej- do Karola Bobrzyka należącej od surny r~. 1000;podwórzowych, wałęsających lię po pola oh. skich na przeciętnej z dochodu nieruchomości. Wy· i 3) w I)sadzie Stl'ykowie pod ~Ji 34 i 75 do małź.
Bandurowiczów należącej od sumy rs. 450.
Zaś na. panów niepowołanyoh myśliwych, brano ku temu odpowiednią komisyję.
- 18 (30) października w biurze pow. Rawskiego,
Nasze snkna. W sprawozdaniu z jarmarza k~leczenie zwierzyny, czyli, mówiąc po ku <fi>niższonowogrOdzkiego
piszą ,Nowosti": "Wyz- na po~taVl'ienie 4-ch kaflowych pieców w ratuszu
myśliwsku, za każde pudło, powinni nakła· szych gatunków sukna dostarczają fabryki z Kró- Rawskim, od sumy rs. 142 k. 79
dać po rublu kary. Wówczae będzie zwie- lestwa, które doprowadziły swe wyroby do takiego
= 19 (31) paźdtiernika na. komorze celnej vr
stopnia dosk o nałości, ze sukna zagraniczne obecnie Granicy, n3 sprzedaż skonfiskowanych towarów na.
rzyna tłusta, tania i obfItsza.
rs. 346 k. 4 oszacowanych.
nie znajdnją jnż nabywców na jarmarku."
J. Czeski.
- 3 (15) listopada w rządzie gubernijalnym Piotr<fi> Przeci w
kontrabandzie. Osoby po- lcowskim, na do~tawę w ciągu 1890 r. artykułów
,- '''ypadki zaszłe w obrębie gubernii w
pierwszej l>ołowie września r. b.-Pożarów było 11, dejuane chociazby tylko o pośredni udział w kon- żywności dla więzie!.lia w Piotrkowie.
.
z tych: 4 z pOdpalenia, 2 z powodu ' nieostrożnego trabandzie, mają być przeHiedlone o 50 wiorst od
30 października, (11 listopada), w magistracie m.
granicy,
z
zakazem
powrotu
do
miejscowości
pograzachowania się z ogniem, 5 z 'przyczyn niewiadoPiotrkowa, na trzechletnie wydzier:i:awieuie dwóch
mych; szkody 2.tąd wynikłe wynoszą fS. 88U5.!j Wy- nicznych.
dzialków gruntów miejskich: 1) 30 zagonów przy
<fi> Towarzystwo subjekt6w
handlo- drodze do BeJzatld od rs. 22 k. 88 rocznie,-i 2)
padków uagłej śmierci było 8, samobójHtw 2, Zawych warszawskich wyznania mojżestlowego o- 20 składów "Zaściegna' zwanych od rs. 36 k. 75
bójstw 4, i znalezione ciało martwe 1.
= Mieszkańcy Częstochowy jak donosi trzymało pozwolenie od gIównego naczelnika kraju rocznie.
- 19 (31) października, w biurze powiatu Częs
korespondent "Kuryjera Warszawskiego," wysyłają na urządzenie warsztatów: tokarskiego, stolarskiedo Petersburga delegacyję celem wyjednania w ban- go i nauki rzeżbiarstwa. Nauka będzie bezpłatna, tochowskiego, lia sprzedaż drzewa z porąb 1889 r.
ku państwa pozwolenia na dalsze operacyj e często z kursem 3-letnim. Kończącym udzielane będą świa w leśnictwie rządowem Olkusz, od sumy rs. 4604.
chowskiej. filii banku. W sprawie tej zainteresowani dectwa.
ClI> Podniesi,ono projekt ograniczenia gosą l;upcy l przemysłowcy okręg6\v: ezęstochowskiego,
zbożowego
b~dzińdkiego i noworadomskiego, dla których oddział dzin pracy i dla małoletnich dziewczyu pracujących
w fabrykaah papierosów, introligatorniach, magapIotrkowski jest zbyt odległy.
Łódź dnia 25 października 1889 r.
mód, stl'OjÓW i t. p. W kwestyi tej mają
Na stacyi towarowej sprzedano: pszenicy 100 kor= Egzamina szkolne. Ministeryjulll oświaty zynach
być wydane zupełnie nowe przepisy. Obecnie zbiecy po l'S. 6, 100 korcy po rs. 6 kop. 15; żyta 300
wyjaśUlło r ze kandydaci do klasy I·ej . średnich zarane są dane co do liczby tych pracownie, godzin korcy po rs. 1> kop. 25; owsa 1,250 korcy po rs. 3
kła~ów natikowych mogą zdawać egzaminy wstępne
zajęcia i płacy.
kop. 10 do rs. 3 kop . 30 za korzec. - Na starym
w Clągl!- całego roku, jeśli wahją miejsca. nietylko
<fi> Hinisteryjnm
dóbr państwa zamierza rynku sprzedano: pszenicy 250 korcy po rs. 6 do.
w termlUie wyznaczonym na egzaminy, t. j. w maju.
założyć szkółę wytłaczania wina i wzorową piwni- rs. 6 kop. 30; żyta 300 korcy po rs. 5 kop. 20 d()
= Departament górniczy minillteryjum cę.
Sumę potrzebną na urządzenie tej szkoły obli- rs. 1> kop. 30.-Popyt na zboże słaby. I:liano od
dóbr państwa rozesłało do wszystkich okręgów górniod rs. 1 k. 15 do rs. 1 k. 20; słoma od 1'S. 1 k. 2()
cZj'ch okólniki, f!0lecajlice zarządzenie całego szere- czono na 80,000.
<O> Próby
Urządzenia pl:mtacyj
herbaty do rs. l le 30; koniczyna od 1'8. 1 k, 40 do rs. l
gu śrouków, mających na celu zapobieżenie nieszczę
<.Dzien. Łódz.")
na Kaukazie, jak donosi "Knryjcr warszawski',roz- kop. 50 za Qentnar.
śliwym wypadkom z robotnikami w kopalniach.
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Sprawozdania ztargu
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I. ,,~ Kowalskie

ta.ryfę domów podług nowej numeracyi przepisy poeztowe i tel~graficzne,
Nowy podział Warszawy na rewiry sądowe. Cena kalendarza k.:iO
D Z 1 E N N l Ii. cena egzemplarza ozdobnie oprawionego .kop. 30.
KALENDARZ SCIENNY Cena egzemplarza kOl). Iii.
DO NAByCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.
Osoby zamieszkałe Da prowincyi, jeżeli pod adresbm wydawcy nadeszlą:
rubla jednego na powyższe tl'zy kalendu.fze, otrzymają: takowe franco,
jezeli zali nadeszlą należność na którykolwiek egzemplarz pojedynczy, w takim razie uprasza się o dołączenie po kop. 10 do ka.żdego egzemplarza na
koszty przesyłki.
. . . Nabywcy Kalendarza majl!: prawo do nabycia za 1'8. dwa w Warszawie, a rs. 2 k. 50 na prowlDcyi cztel'ech kopij dziel sztuki. Szczegółowe objaśnienie w Kalendarzu na papierze kolorowym.
Adres: JÓZEF (J~GER, Warszawa Nowolipki 2406 (7 nowy) wprost Dzikiej
R. i Fr, JI& 9846)
(3-2)

Rus~a faDr~~a jeowabnej mł~nars~iej gaz~
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KALENDARZ · WARSZAWSKI ILUSTROWAN! POPU~A~NO. N~UKO,WX.
Wydany obecnie kalendarz aa rok 1890, liczy 4& rok IstDleDla, mleś~1 w
sobie artykuły celniejszych w literaturze naszej pisarzy, dział inform?cYJuy, .Petersburska,' dom dora Strzyżowskiego
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Raiendarze JÓZEF,\ UNGR;\. na rok IS90.
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W

Moskwie

: w 1SS'Z r.

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

że

'UCHMY WYRO~U rOŃCIOCH
w

przeciągu

4-ch tygodni.
(3-3)

SKLEP
Towarów Łokciowych

B. POPO\VSKIEJ

przeniesiony został do domu lp. Strze.
leckiego obok nowej cllkierni. (7-7)

II! BARDZO TANIO II!
Pracownia sukien i okl'yć
damskicb, nanka kl'oju i
form papierowych

" LEOHA.D Y~."
Aleja Aleksandryjska dom Kępińskiego
mianowany został reprezentantem na Królestwo Polskie. Otrzymawszy na sezon bieżący żurnale
czysto pnyzkie, przyjmuje wszelkie
W pow olaniu się na powyższe zawiadomienie, mam zaszczyt donieść, stroje sukien balowych i wizytowych,
są do wynajęcia W każdym czalólie że tak próby, jak i cenniki, przesjłam na każde żądanie franco, a mając wykończając je z całą ~umiennoiMią.
w domu Liedkiego, obok 8ądu okręgo- skład zaopatrzony we wBzystkie numery gazy, spełniam be zwłoczni e wszelNauka kroju czysto paryzka, połączo,
kie zlecenia.
wego.
(3-1)
na z praktyką daje możnoM wyuczenia
Gaza z wyż wymienionej fabryki, tak pod względem dokładności wy. się w jaknajkr6tszym czasie za pomoPierwsza w III' al'szawie
robu, jak i gatunkll jedwabiu, rówua się najepszym gazom szwajcarSkim, cą-li tylko centimlltra.
,
II pod względem ceny jcst o wiele tańszą.
KOMISOWA SPRZEDAZ
(12-&)
"LeOkadYJ"",
Na tutejszej tkackiej wys aw e, rzeczona fabryka nagrodzoną zOBtała
wielkim sl.'ebrnym medalem.

Różne,

mniejsze

MI'ES ZKANI A
SERÓW LITEWSKICH

(R. i Fr. 1& 7789)
Obecnie sprzedajemy wybol'owtl tego.
(10-7)
roczne gatunki na pudy od rB. 7,60
do rs. 8.2&.; zeszłoroczne po rs: 5 pud.
Na prowillCyję wYSyłamy za zaliczeniem, poczynając od 2-ch pudów.
z najpierwszych Serowni litewskich.

I

E. WOJEWÓZKI & C-o
Warszawa, Marszałkowska 116.
R. l FI'. 9933)

(6-2)

NIEMKA
udziela naukowo lekcyj języka niemieckiego oraz konwersacyi. Wiadomość
w Redakcyi.
(10-8)

lekarz Dentysta

POTLIZEB4.

F. HALKADER
Warszawa, Mazowiecka II.

FABRYKA KOŁDER WATOWYCH

E. RAMPOLD WLODZI
at"asowyc,

DWÓClł UZCNł

I

do cukierni M. Ufnalewskiego.
(2-2)
",'MH

W. HORODVŃSKIEGO,

"W

WłOOlimierla SapińsKiego
O en '!J

PETROKOWIE."

Korzec węgli kamiennych
grubych 240 (t. . . • . 85 k.
Ktrzec węgli kamiennych
grubych na skrzynie 10
koreowe, zamknięte(prze7.
Magistrat WarszawBki
ostemplowane) . '. • • • 83 k.
Pud koksu (korzec 4 pady) • 35 k.
Korzec węgli drzewnych • 1 rs.
Uwaga. Na miasto rozsyła.
liię w
koszach pół korco .vyeh
03-7)
wagi 130 ~.

SIdad CUki'U Z FabrykiDobrzelińskiej
Z. ROZENBLATTGlówny
W. Zaleskiego i S-ki w "Petrokowie"
zębów

Do apteki Swieściakowskiego
wWidunht
potl'zebny jest

uczEN na

pralitykę.
(4-3)

ZGIN4t PASZPORT

wydany M imię Marcina Jagusi aka
przez wójta gmiuy Wo:tniki. Ł llskawy
znalazca. l'aczy oddać hkoWf do wspo.
ronionego wójta gminy wWoźnikach.
(3-3)
__

Do

dzisiejBze~o numeru

' dołącza

się arkU8z 21 powieści
p. t. "Łord łJlswater"
przez J. R. Harwoou przekład

z Angielskiego.

I

(Róg alei Aleksandryjskiej)

(3-3)

przyjmuje chorych, Z cltol'obami
i dziąseł, oraz w!óitawia, otrzymał pierwszy transport KOSTEK BA..Jf'INOsztuczne zęby i dolionywa
wszelkich w zakresie swej specyjalności W ANrOH, znanych ,.ze swej d,obl·oci. Przytem skład poleca
operacyj codziennie od godziny lO-ej
HEBBA'.I.lĘ SWIEZBGO ZBIOBłJ
rano do 6-ej wieczór, w gabinecie dentystycznym w dom n p() Koc:zorowskich, własnej firmy i innych ruskich firm. Handlującym odstępuje
na placu Mal'yjańskim.
(7 -3)
się rabat.
(3-2)

_ . _ .

Skład Węgli

powierza wyłączny skład s\voich kolder
wełnianych, i jedwabnych, ka s~mirowych,
oruz tyftykowych firmie

~~E ..A Z ..A. E,"

E

I

Włodzlmierza Sapińskie[o

DYREKCYJA DR0G ŹELAZNYCH
Wynajem Pojazdó\!
Warsz.-Wiedeńskiej i Warsz.-Bydgowskiej
w!~~~ap:e~t~mboWSkiego
Dom W-go

Podaje do wiadomości, jź na zasadzie §§. 40 i 90 Ustawy Ogól.
nej dla dróg rosyjskich, pO\lząwszy od dnia 9 (21) października r.
b. i dni następnych, o godzinie 10 g rana, w magazynie towa.
,'Ów zaległych na stacyi W al·sza wa, sPI·zeua wane będą przez publiczną. licytllcyję towal·y i bagaże, przybyłe na stacyje obu dróO'
~elaznych od dnia 18 (30) czerwca r. b. włą.cznie i dotąd prze~
adrellantów nie odebrane.
Wykaz pomienionych przedmiotó w. począwszy od dnia 11
(23) września l". b., codziennie może być przejrzany \'V godzinaoh
b'
h
W d . l Sł b Ek d
. .
tllrowyc
w
y Zła e
uż y
spe yCYJneJ dróg żelaznych
Warszawsko- Wiedeńskiej i Warszawsko· Bydgowskiej.
W końcu Dyrekcyja nadmienia, że towary zakwalifkowane
na licytacyj ę, mogą być przez właścicieli odbierane tylko do dniaj'
1 (13) paź'dziel"llika roku bieżącego.
3-3)
Redaktor i wydawca

Karety, Powozy, Bryki, Konie
•

Taniego zbiorowego wydania

powieści

historycznych

J. t Kraszewskiego

przedstawiająeych dzieje od IX do połowy XVIII wieku, wyszedł z druku
tom XVIII i zawiera powieśćp.t."O Petrku właście." Kwartalnie wychodzi 5 to.
mów za rs. 1 kop. 80 bez przesylki, a rs. 2 kop, ~O z (łrZe
srłk~.Pre~u~eratę przYJ.mują ws:!:yst.
kle kSiE~garllle I kantory pism. (0-33)

ltlirosła,w Dobl'zański.

W drukarni E. Pańskiego w Petl'okowi e
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Zapomnijmy oboje o tem, co się stało. Przebac~ mI
i daj nadzieję ....
Flora zbladła. Jakże boleśnie, było jej usłyszeó
te słowa ... i być zmuszoną do odmownej odpowiedzi.
- To, czega żądasz odemnie panie Morgan, jest
niemQżebnetn-rzekła z wysiłkiem.-Pozostanę ci przy·
jaciółką, siostrą, lecz nie ~oną! Sercem należę do Lor·
da Ulswater.
Morgan odepchnął gwałtownie Florę i rzucając
się w tył ze litraszliwem zaklęciem, ukrył twarz w
dłoniach. Pozostał tak przez długą chwilę. Potem
zbliżył się z\Volna do mtodej, płaczącej cicho dziew·
czyny.
- Przebucz mi pani, przebacz-mówił pokornieodchodzę ... Lecz dla
mnie skończyło się wszystko:
moje marzenia o szczęściu, życie moje i radość .. ,
-Mam nadzieję ... spodziewam się-zawołała żywo
:Flora-że przebaczasz mi pan szczerze i że zapomnisz wktrótcel .. że spotkasz kobietę godniejszą odemnie,
pokochasz ją i uszczęśli wiaz,
Dajmy temu pokój-za wołał-i nie ąotykając już
wyciągniętej ku sobie ręki, wybiegł szybko z pokoju.
Pani Hastings w gorączkowym stanie oczekiwała
końca rozmowy i wybiegła nnprze"iwko Wiliam~. Ten
przecież minął ją, nie spojrzawszy i nie przemówiwszy
~łowa. Lady zbliżyła się do okna i wyjrzała za oddalającym się, widziała, j ak szedł szybko drogą ku
miastu i zniknął na zakręcie drogi.
- Wszystko się skończyło mamo-rzekła łago
dnie Flora, otwierając drzwi salonu.-Nie powróci
już. Możemy być spokojni.

zawołał

zmienionym głosem-v, sprawie, która ei grozi, mo~eBZ lic.zyć na mnie!
Nie żądam abym zostaŁ
twym powiernikiem; nie pytam, jaką odegrałeś w tej
sprawie rolę; nie wiem tego i wiedzieć nie chcę. Lecz
zagraża ci Milordzie, niebezpieczeństwo istotne. Mówią
o zabójstwie, o zbrodni, grożą ci szubienic}!.. TŁoma
czył/lm im wprawdzie, że to kara śmierci dl~ nas,
lordom ścinają gło\vy ... Ale to wszystko jedno, a oni są
przekonani, ~e będziesz skazanym.
Bill zatrzymał się zno wu, śledząc "rażenie,
jakie ta groźba wywrze na Lordzie UIBwater, Nie
drgnął nawet.
- Szubienica! mówisz, a więc obiecują. mnie powiesić?-powtórzył tonem drwiącej ironii.-Jasno się
wyrażasz braku. A więc twój zacny ojciec i ten niegodziwy Marsch mają takie piękne zamiary? Chciałbym
tylko wiedzieć, dlaczego to i w jaki sposób dopną.
swego celu?
- Rozumiesz Milordzie-odpowiedział Bill zdekoncertowany niewielkiem wrażeniem jakie sprawiło
jego opowiadanie-że stary mój ojciec jest biedakiem
i niema żadnej do ciebie pretensyi. Jeśli co zrobi,
zrobi to dla pieniędzy, nie dla czego innego,
Doktór Mnrsh ... ol ten to co innego! .. On czuje eię
obrażonym. Utrzymuje, że j'ea-t człowiekiem wyższym,
i że Milord jest przyczyną jego upadku, Co więcej, jest
przekonany, że ta cała sprawa uczyni go bogatym. •
- Bogatym?. l~kam się, by go nadzieja nie za-wiodła; biedny ozłowiek! Ale przepraszam, dotąd
jeszcze niezupcłnie cię zrozumiałem. Czy nie chciałbyś
aię jaśniej wytłomaczyć?

"Lord Ulawater"
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-Niech mi Milord przebaczy mimowolnI} obrazę
po c.hwilowym namyśle Bill
-lecz rzecz, o której mowa... której Milord ma być
sprawcą ... jak utt'zymuje doktór ... jest to morderstwo!
- Morderstwo?...
Lord UlBwater nie byłby chciał powtórzyć strasznego słowa, lecz wybiegło wu ono bezwiednie z ust.
Nastą piło milczenie,
.
- Mordm'stwo jest reeczą ważną, nie przeczę
rzekł po chwili UIlilwater. Ale nie pojmuję, w jaki
sposób możnaby zrobić majątek oskart.ając mnie? .. , C~y
moźe ' sprzedając swoje milczenie?
- Nie o to tu chodzi, Milordzie. Marsh mówił, że chciał cię zmusić do okazania się hojnym
wzgl ędem niego, ale mu się to nie udało. Znając mnie,
zażąd ał, bym w nocy zakradł się do zamku i wykradł
pewne papiery, które znajdują się w starym biurku w
niebieskim pokoju. którego okna wychodzą na morze.
Uls wateI' roześmiał się głośno.
- Pan Marsh ma wyborną pamięć-rzekŁ-ale
w tym starym sprzęcie niema ani jednego papieru,
któryby nie mógł być drukowany w każdej londyń
skiej gazecie. Trzebaby być ostatnim głupoem, żeby
zachowywać mogące uas kompromitować papiery!.. Jeżeli MaI'sh niema nic innego na potwierdzenie swoich
4lskarżeń ...
-Ma i co innego-rzekł Bill tajemniczo, przyciszonym głosem.-Posłuchaj mnie Milordzie: \V tyćh
dniach Marsh powrócił z Londynu wesół i szczęśliwy.
Utrzymuje on, że spotkał, a na.tępnie odkrył ud·
res osoby, która byłaby niebezpiecznym dl~ wielmoodpowiedział niechętnie

-

167 -

dlaczego podobało ci się ztamać dane mi słowo?
Biedna Flora, uzbrajając się w odwagę, podniosła twarz zalaną łzami i spojl'"zaŁa wprost w oczy
dawnego narzeczonego.
- Nie masz pan nademną litościl-r'Źekła.-Pra
gnęłam oszczędzić panu przykrości; lecz jeśli wymagasz koniecznie, abym mówiła, dowiedz się więc, że
kocham innego i danego mu słowa nie cofnę.
- Dla. czegóż nie postąpisz z nim w ten sam
sposób co ~emną?-zawołał Morgan, drząc z gniewu.
- 'Bo go kocham-odpowiedziała spokojnie.
- Kokietka!.. wiarołomna!.. bez\Vstydna! .. ·-zawołał Wiliaoo.
RUD!ieniec oburzenia pokrył lica lnory.
- Zle pana wychowano, panio Morgan-zawołał!l
odzyskująG spokój pod doznaną obelgą. .festeś nadto
niesprawiedliwym. Jeżeli kiedy postąpiłam źle, to wówczas, kiedy byłam dość podłą, aby przystać na pań
skie źyczenie 'i na tego rodzaju wymówkę nie zastuzę
już poraz drugi.
Mówiąc to, postąpiła ku drzwiom, lecz na widok
rozpuczy malującej się na sinej tWllI'ZY Morgaua, za trzymała się wzruszona. Kobieta nie mOże
patrzeć
obojętnienIl. ~ cierpiącego mężczyznę, szczególniej wtedy,
gdy samB jest tej boleści przyozyną. Flol'a więc za·
rzymała się drżąca, wahająca, a Morgan, myląc si ę
co do rodzaju jej uczuć, pochwycił jej ręce okrywa jąc je go~ącemi pocałunkami.
-Floro! drogal ukochanal-zawotał.-Nie będziesz
tak okrutną, powiedz, odwołaj ten straszny wyrok!. "

