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NOWE DROGI ZELAZNE .

pokosami walczylem
Z takiemi pcknsami
wałczylem przez kil· wie, zaj~ty jedną
jednq myślIl,
my~lq, ie ona
опа mUSI
ПIUSI si~ dodo·

DNl
DNI SMUTKU.
POWIESC
POWIEŚĆ
prze~

:a:uo-:a:
H't7GH

CON~.A.Y ' .A..
CON~.AY
.A...

Pr••klad
kład

Wiktoryi Rosiekiej.
Rosickiej.
(Dalszy ciqg-ptitrz
ciqg- Jltitrz Nr. 253).
A
А jeżeli
jezeli sprawiedliwosc
sprawiedliwość się
зi~ omyli
отуli i ska:!е go na
że
па śmierć?
§miеrб? Wi~ c6i?
cóż? - co
со znaczy
:!ycie
życi e jednego czlowieka,
człowieka, nawet setki ludzi,
w por6wnaniu ze szczesciem
szczęściem Felicyi?
Рушш, co
со to jest sumienie?
зumiеniе? co
со jest
Pytam,
zlem
złem a
а co
со dobrem? Czem
С,ет jest to widzia.
widziadło , zwane przez ludzi honorem?
Ьопогет? Czem:!e
Czemże
dlo,
jest ostatecznie sama
заmа zbrodnia? Milcz i
wszystkiem . Masz bogactwo,
zapomnij oо wszystkiem.
тlоdо§б
m
łodoA61 zdrowie i siłę-miłość
sil~-milo§6 najpi~kn
najpi~kniej
iej
szej kObiety
sUlj
kOl>iety i wahasz
wahaвz si\} jeszcze?
jeszoze? Cóż
Сб:!
znaczy w por6wnanin
porownaniu z twem szcz~ciem,
zycie
życie jednego c~łowieka?
c~lowieka? Zastan6w si\}
si~
tyIk.o, czy nie. tysillce
tylk.o,
tysiące lodzi idzie na
па wojn~
za
_а. skinieniem
зkiniепiеm wodza? Ginll setkami a
а. ci
~;
kt6rzy ich wysłali,
którzy
wyвlali, nie troszczlJ,
troszczq, si\}
8i~ o
о to
to.. '
Irodzie zabijajll si\} wzajemuie
wzajemnie dla pie.
nitdzy,
zabójcy
nitdzr, przez zemstę,
zemst~, dla honoru
Ьопогп i zab6jcy
:!yj~ na
żyj~
па Bwiecie
świecie jllk
jIJk inni.
ioni. Powierz
P owierz tego
czlowielra
cz/owieka r'Jkom
rIJkom sprawiedliwości-jeżeli
sprawiedliwo~ci-jezeli uu·
pozw61 mu umrzeć
umrze6 - nie
zna go winnym, pozwól
b\}dzie pierwszym zabitym
za.bitym niewinnie. JJeс
dno zycie
ży cie - cóż
сб:! ono
опо ci~ obcho
obchodzi?
dzi? 'Nie
troszcz sili
aif,l Oо dobro
аоьго bL~nich
bI;~nich a
а będziesz
b\}dziesz
mia1
miał zawsze spok6j i szczllście.
szczfJ~cie. Masz
Мазz koko.
l>iet~, którll
I>iet~,
kt6rl} kocbaszj możesz
ПIо:!ез. mie6
mieć na.dZiej\j
nadZieję
docze.ka.nia si\} роtu-шзtwа
docze,kania
potO'mstwa - czegoz
czegoż w
wi~&j
i ~ej
progniesz? Szczęście
Szcz~cie calego
ca łego tycia
życia moiesz
możesz
zapewnić
zаре"niб sobie
БоЫе jedynie niewyjawianiem swej
zonie
żon ie tego co
со wiesz.
w1e8z. Kosztowa6
Kosztować ci\} to bfJ~
dzie, jeżeli
jezeli prawo zbl"dzi,
zbłlłdz i, :!ycie
życie jednego
cZlowiek8j-\iсhа cena!
сеnц!
człowiekaj-licha

k&
ka. godzio,
godzin, kilkakrotnie
kilkakrotniejui
już chcia1em
chciałem podrteć
podrte6 wiedzieć
wiеdziеб konieczoie
koniecznie o
о wszystkiem.
gaze~j chcia1em
gazetęj
chciałem p6jść
p6js(: do
до domu, szedtem
szedłem już
ju:!
W chodzlJ,c
chodzlj,c do
ао mieszkaoia, doznawalem
doznawałem

nawet - wracalem
wracałem jednak i rozpoczynalem
rozpoczynałem nczucia
wi~~nia 's
os ~zas6w pogańskich,
роgаб.skiсh, maша·
uczucia wię~nia
walk\} na
walkIl
па nowo.
.
jllcego
j"cego na
па rozkaz swego wtadcy
władcy przebić
рrzеЪiс
t llpić. Bylem genNie,nie mogłem
mog1eт tak pos
роstllрiб.
kt6rq kochat.
gen-jJ sztyletem serce kobiety, którll
kochał.
teJmanem
tеlшапеm i czlowiekiem
człowiekiem honoru. Jakkolwiek
J akkolwiek
.
ba.rdzo
była cena,
сепа, w рогбwпапiu
porównaniu z tem
RO~DZIA'l; XllL
RO~DZIAl';
bardzo nizk,.
nizkll byla
co
со za
_а nilJ:
nill miałem
miаlеш kupic,
kupić, nie mcg1em
mogłem :!adnll
żadnll
O
О8 ta
а t nn i a
а na
а d • ii •e j a.
а.

P~~~m:~~c:I:a~n:~: ;:łe~j
P!~~m:~~c:ł:a~u:!:
;:le~j od!I:;e~:: F~Ii~ya
F~li~ya

1icyi,
licyi, nie
niе moglem
mogłem nawet 41s.
410.. niej pośw;~ić
ро§\V;~iб
zycia
życia niewi~nego czlowieka.
człowieka. Zbrodoia.
Zbrodnia Ьу.
bytaby
łaby zbyt Dlkczemnlj"
OIkczemną, ..7.byt
byt podłą.
podtlj,. Ozulem,
Ozułem,
ze
że moralua
moralna odpowiedzialnos6,
odpowiedzialność, ciq,zqca.
ciążą.ca na
па
moie za
mnie
,а zycie
życie tego czlowieka,
człowieka, nie
niе dawala.
dawałaЬу spokoju mojemu
by
mojemn sumieniu w dniach naпа·
wet na.jwi\}kezego
na.jwiększego szczfJścia.
SzczfJ~cia. Ozulem,
Oznłem, ze
że
wstyd i wyrzuty sumienia. dopl'owadzilyby
doprowadziłyby
до samobójstwa.
заmоЬ6jзtwа.
mnie do
Niech ksifJ:!a.
ksillża m6wi",
m6wilł, ze
że grze!nyc
grze!nyć latwo,
łatwo,
te zlo
zło willcej
niż dobro,
wi<:cej pocillga ni:!
аоьго, ja zaś
,ав tete·
zastoso wać nie mogt.
mogli. Są.
Вч. mo.ie
może
go do siebie zastosowac
grzech, latwe
łatwe do wykonania, lecz pewne
wyst~pki dla czlowieka
człowieka wychowanego w za,а·
sadach honoru,
ho noro, obawiajllcego si\} hańby
ЬаБЬу i
pcd.losci, Sil
poiłości,
Sll łatwiejsze
lаtwiеjзzе do
ао ominięcia
omini~cia niz
niż do
до
popełnienia.
popelnienia.
W
W kaidym
każdym razie walka
wa.lka ta była
byla smier·
śmier·
że
teInIl
telnll dla llInie.
l1Joie. Ozasami, zdaje mi się,
si~, ze
jeszcze teraz uczuwam
псzпwаш w umy61e
umyśle skutki tej
walki,-w kt6rej zwycięztwo
z\Vyci~ztwo moje bnrzyło
burzy10
szcz~scie najdrozszej mi
Ш; istoty.
szcz~ście
.Gdym zwalczyl
zwalczył siebie n!lreszcie,
nareszcie, przyszła
przyszla
1~1 my§l,
I~l
myśl, jak nierozs"dnq
nierozs'ldn~ byla
była chęć
cb~6 nkrynkry.
cla
Felicyą - mogła
шоglа si~
cia wszystkiego przed Felicy"
z czasem
czaвemdowiedzie(:
dowiedzieć prawdy aа w6wczas,znajqc
wówczas,znajlj,c
kaidll
każd" myśl
шуЫ mojej żooy,
:1.00У, wiedziałem,
wiеdziаlеш, ze
że bylbytьу to dla niej cios sll1iertelny.
by
śmiertelny.
A
А gdy~ylD
gdу~уш pojechał
pojechal do
ао Anglii
АпgШ i sam
зат
k!lriy! S1\}?
osk!lr:!y!
os
Si ę? - to. by~o .nпiешоZеЬпеl
iemożebnel 0na
0па.
mше kochala
Ja. Jllj
Jqj post~pek
takl
mOJe
kochała tak Jak Ja
postępek taki
m6glby
mógłby wywo1ac
wywołać Ьагшо
bardzo oplakane
opłakane skutki.
Musia1em
Musi ałem wifJc
wi~c wra.cać
wrа.саб do
до domu
аотп i wy"'у_пас prawd~.
рга·
znać
prawdll' Szedlem
Szedłem bezprzytomny pra-

<..
pue"l'iazaj",ych 10 rI.
ogólno ~·I
•.
og6ln.
б'/,.

рr<еwyпzaj",усh

Ogłonenia prt:yjmowaue
w AdminiBtracyi
nDsiennikA.' łс
Ogloezenia
prt:yjmowau6 St:
811: W
Adminiвtraoyi "DsiennikA:
oras w Biurach OgłOHe
Oglоиеli
ń RAjchmana
Rаjсhщапа i Frendlera vf'
Vf' 'V.raza"le
'VarazaW16
i w Łodzi.
lмlzi.

cbu prawldłow~go
prawldlow~go dopiero we
"'е wr~eŚ~botam.i
wr~e§~botam.i .ki~ruje inzy~ler
iozY~ler.. Zieli
Ziell Skl,
Ski, przy
BULETYN
BULEТYN TYGODNIOWY
ТYGODNIOWY
owym
оwуш tez
teź czo.~le wpro,!,o.dzooy zostnl
zostnł ~edno~eano- pomocy
РОШОС1 mZyDlora
IЛZУDlоrа Grozlusklego.
Grozlńsklego.
. .
'VYWOZU
WYWOZU WYROBÓW
WYROB6W ŁÓDZKIOH
WDZКIOH lity
Шу rozklad
rozkład bleg~ РОСII,gб.
pocu,gó. na.
nа. coleJ
ca.leJ <i;~:
<I;~: ~tZYbk?ŚĆ
~tZYbk?§C Jazdy na
па drodze d~browskleJ,
kt6rll podZielono
podzlelono na
• dze, którll
па sześć
ВЕеМ dystaD8Ó"1
dуstanз6"1
anowlOna poczlltkowo w stosunku 25
anOWlOna
-o-о"ierwszy
1,ierwszy dystans
dузtaпs obejmuje 76 wiorst,
wiorat, oit
oił
rst no.
по. godzinę
godzin~ powi~kszoną
powi~kszon" zostało.
,0вЫо. z
nbiegłym tygodniu sprawozdawczym, Iwangrodn przez Ga.rbntk~,
Ga.rbatk~, Jelni.IJ.,
J elni.IJ., Radom
Radош doiem
dоiещ 13
1З listopada j pocilłgi
poci"gi przebiega.jll
W nbieglym
od
wł'lcznie, wyоа dnia. 15 do 21 listopadlI.
listopado. wl"cznie,
wy. do
ао J o.strz~biaj dystans dl'/lgi
dJ'''gi 17 wiorst liН- obecnie na
па godzin~
Rodzin~ 30
зо wiorst.
wiezionQ
głównycb wyrolt6w
wyrohów 16dzkich:
ł6dzkich:
d
. B'
В' K
К 1
I
N
t
k
'ka'
'kA'
1l
wieziono gl6wnycb
1~prz~dZ1 weU
1~prz~dZY
",еВ baw. w kom.kra;.1,250
kom,krai. ],250 pud. nii gl6woej,
głównej, 17 wiors~ o
о ~ogl ZlUzш- o
О u·
.owa ar.
аг. e:ya
е.гуа umuOl.
umuDl. cYJoa
cyJna ро
po "czy w
'szle
c i i 4.6 wior6t
wiorst odoogI
odnogI Bzm-Bodzech6w
Вzш·ВоdzесЬ6w w
wOledalekleJ
DledalekleJ PI'zYblzlo§cl
pl'zyszłoścI drog~ terespolsk'l
terespolsk"
•
2 .' "
baweln. do
bawełn.
ао OesarsLwa.
Cesars~wa. 1,371" razem
гмет wiorst 80j
80; I"
truci
uci ohejmuje
obejmuje liui~
lini~ głóglб. z wal'Szawsko'petersbnrskl\,
warszawsko-petersburskll, mianowicie ,z
3 tkanin
tkilnin welu
wełu.i.i baw. w kom.kra.j. 6,852 " wną
",п" od
оа 93 do 152 wiorsty, od
оа Suchednio- Malkiui
Małkini do
ао Siedlec. Roboty podobno jU7.
ju?
4) " baweln.
bawełn. do
ао Oesarstwa
Cesarstwa 24,321 " wa. przez Zagnatlsk,
Zаgпаtlзk, Kielce do
ао Oh~cinj rozpooz~to, korzystaj'lC
kогzузtаj"с z pięknoj
pi~kncj pory je.
.- W poprzedoim
od. dnia
дniа 8 czwarty
сzuюгlу dalsze 68. wiorst I!~ii
Ч~ii gł6wn~j
gl6wn~j od
оа s~en~ejj droga ta .ma
.та .bl:ć
.Ь~б ukończoną
ukonczon" w
w)e.
)е.
poprzednim tygodniu od
do
до 14 listopada
liзtораdа wywóz
wyw6z wynosil:
wynosił :
JJędrzejowa
~rzejowa do
ао Mlechowaj ]I/ąty
Jlщtу astatOle
ostatDle 58 S1801
S18Ш 1886 r.
г. DZlenOlki
DZlепшki warszawskie
warszawskle tWlertWler.
1)
l)prz~dzy
przędzy weln.i
wełn.i baw.w kom.kra.j.1, 169 pud. wiorst
wicrst linii
Hnii głównej
g16wпеj od
оа stacyi
зtасуi "'Volbrom
Wolbrom dZlł,
ац, że
"е przy budowie drcgi
drogi siedlecko.malsiedlecko-mał
~)
" baweln.
bawełn . cło
ао Oesarstwa 1,820" przez Olknsz,
Olkusz, Strzemieszyce do D"browYj
D~browy; kióskiej,
kitiskiej , która
kt6ra miala
miała być
Ьу6 powierzonIl
powierzonll inin.
3) tkan.baw.
tkAn.ba.w. i weln.
wełn. w kom.
"-от. kraj. 6,583" wreszcie dystans
дувшпа 8zosty
szósty obejmuje 91 wiorst tynierowi Serebriakowowi, utrzymali sil}
si\}
i)" "
"do
"doCesarstwa
Cesarstwa 26,198" odnogi Bzin-KolOl!zki,
Вziп.Коluзzki, przez Niekłań,
Nieklan, Koń.
Коп. Qs~atecznie
Qs~аteсzпiё .pa..nowie
.pa..Dowie Kiś~ański
КЩаб.зk.i i Ki.ers.
Ki.ers.now.
now.
wyw6z tygodniowy vf
г. Ь.
од dnia skie,
6kie, Opoczno,
Орос,по, Tomaszów.
Тоmaszбw.
зЮ. WynueOlano
Wynuenla.oo te1 Jako ргzсdзl\}ыгс\}
Sredni wywóz
w r.
b. od
ski.
przodslllblerc\}
13 stypznia do
ао 21
211istopada:
listopada:
Droga iwangrodzko-d~browska,
iwапgгоdzkо.d~Ьгоwзkа, niezaleniezale. р.
p. Rohna, który
kt6ry budował
budo\Val drugi tor na.
па.
1) przędzy
baw. i weln..
wełn.. . 3,139 pud. znie
żnie od
оа dogodnosci
dogodności komunikacyjnej,' рпуprzy- drodze terespolskiej, otwarty dla ruchu
гпсЬо
prz\}dzy haw.
~) tkanin ró~.
г6~. rodz. • . . 27,750 " czynila
czyniła sill
зi\} wielce do oiywienia
ożywienia rnchu
ruchu pr.zepr.ze· prawidłowego
prawid1c\Vego w ostatuich
ostatnich dniach
аniасЬ maja r.т.
Sredni wywóz
wуwбz tygodniowy
tygod.niowy w latach рО·
po· mystowego
mysłowego i bandlowego dwu guber!lij,
gube1'!l ij, Ь.
b. Droga ielazna
żelazna z Siedlec do
ао Ma.lkini
Małkini
przednich, w pr7,ecięcin
pr7,eci~ciu z calego
całego roku (..,
(w pu- które
Ноге przecina. Pomimo zlych
złych dr6g
dróg doja..
doja.- w)7losi6
w)7losić będzie
b\}dzi e 66 wiorst.
dacъ,:
da~:
zdowych, handlarze z"o:l"
zważ" stosy drzewa do
ао W dalszym
dа!з"уm ciqgn
ciągu rozpocz\}to
rozpoczęto tez
teź studya.
prz\}dza baw.
przędza
tkaniny
Kielc z lasów
lasбw mnichowsleich,
mniсЬоwзlciсh, rokoszyn.skich
rokoszyńskich nad.
пад budow~ drogi zelnznej
żelaznej z Brzescia
Brześcia liН.
,. roku 1881
Dąbro- tewskiego do
Ohełma; co
2,704
18,530
i goźnieńskicb,
gоzоiепзkiсЬ, celem wysylki przez D"broао Ohelma;
со do
ао której
kt6rej nie moто.
"
1882
2,461
21 ,150
21,150
wl) za granic\}.
W\)
granicę. l.omy
Łomy obrobionych
оЬгоЫопусЬ marша.г· żemy
*ету orzec stanowczo, kto bndować
Ьudоwаб j'l
j" ь\}.
bll23,~86
mur6w kie.leclcicb,
kie.lecleich, za~upywauc
za~upywanc przez haoЬао. ~zie, g~y Ьоwiеш
bowiem )edne
)еапе pi~ma
рi~ша wymieni~jll
"
1883
2,918
,,1884
985
27,018
dlarzy, dają,
też wlaAClClelom
właśCiCIelom WIększe
kie:owOlka
daJ~ tez
\vl\}ksze zy·
'У' 1I tutaj
tutaJ p
Р'... Serebrla~ow~
Serebrlll~Q\V~ Jako kie!owDlka
ski.
8ki.
glówJlego,
gl6wJlogo, IOne
шпе m6wl",
m6wllł, ze
,е stara Sl~ o
о bubu·
Zaklady
Zakłady g6rnicze i fabryczne, polozone
położone dcw\}
dowę iniynier
inżynier р.
p. Stolzman.
Stolzmnn. Siedlisko
Siedlisk.o za'а..
NOWE DROGI ZELAZNE.
.podliiu Iini
Но; kolejow.ej dqbr0l'!skiej,.
sta.· ~dn
~du .budowy ob~ ~r6g P?wyzszych znajdą.bro\,!skiej,. sta·
w .podliin
-<0>raJ~ sill
si\} poł~czyć
pol~czyc z Olll
nll} drogalOl
drogalol podJazdopodJazdo· dUJe Sl\}
SI\} w BrzescJU
BrześcIU lItewskim.
litewskim.
1.
I.
wemi. Pocz'ltek
uczyniły zaklady
ашга:
Opr6cz powyzszych
powyższych przedsięwzięć,
ргzеdsi\}wzi~б, kt6re
Pocz"tek uczynily
zak1ady stara:
W roku zeszlym,
zeszłym, w listopadzie, podaроаа chowickie i poroznmia.l:y
porozumia.J:y si~ z drogll
drogl} dq.
jui w dziedzinl}
dziedzin\} faktów,
fakt6w, mamy
шату
dą- wchodzq
wchodzą. jnż
liśmy
НАшу sprawozdanie z post~pu budowy
budowJ noпо· browskll o
о połą.czenie
polqczenie ze
,е stacYIl "'Vierzbni·
\Vierzbni- jeszcze
jeezcze do zaznaczenia niektóre
пiеktбrе projekty,
",усь tlrOg
tlГOg telazDJch
te18zDJcll w IS;r0lestwie
IS;r0Jestwie 1 CesarCeвar loem.
"'ych
Юеm . Te
Те same
вате zaklady
zakłady g6rntcze,
g6rnlcze, aа miamia· IJ!tercsnj.tce
jJ!tercsn;4ce ze
,е wzgl\}du na.
па. rozwój
гоzwбj pl'zemyprzemylЮdzkiеgо) i sta6ta- nowicie Nietoliska i Micha16w,
stwie (N.ra 260 i 263 Dz. Łódzkiego)
Michał6w, maj" tei
też s~u. Najwazniejszym
NajwaZniejszym znichjest
z nich jest projekt ьпао
budorаШшу si\}
raliśmy
się zaznnczy6,
zazn aczyć, jaki wplyw
wpły w nowe drogi połączyć
pol"czyc si\}
siQ odnOg11
odnogą boczn~
bocznIl ze
,е stacy:}
stacYl} Ku· wy
"у drogi zelaznej
żelaznej ро
po praw"j stronie Wi.
Wimie6
m ieć .· będlJ,
b~dl} na
па rozw6j przemysłu
pl'zemys1n i handlu r6w.
sly,
sły, podjęty
podj~ty przez 1Jj~gdeburskiego
1Jj~gdeburskicgo przedpl·zed·
okolic,
kt6re przecinajll'
przecinają. Obecnie, niezalcniezaleokolio, które
Rozpocz\}to dalej roboty okolo
około pollJ,czesi~bierc\! Rosena, kt61'y
który udaje si~ родоЬпо
podobno
pol"cze· siębiercll
znie
żnie od
оа notatek, prowadzonych w miesie- nia drogi iwangrodzko-d"browskiej z gra-I
gra.! do Petersburga, celem
сеlещ wystarania sil}
si\} o
о
cznych przeglqdach
przemyslowego niC4
przeglądach ruchu przemysłowego
niCił aostryacką,
аозtгуасkll na
па stacyi Granica i z pru·
prn- koncesyę
koncesy~ odnośn~.
oдno§n~. Następnie
N ast~pnie dowiadujemy
handlowego, podajem1
podajemy moiliwie
możliwie dokladoy
dokładny sklJ,
i hand!owego,
Щ
W tym
że kilku przedii~bierców
sk~ na
па stacyi Sosnowice.
Sозпоwiсе.
'V
t1
celu 0о· się,
si~, :i:e
przedii~bierc6w galicyjskich
obraz
оЬга. rozszerzenia komunikacyj
kощuоikасуj kolejowyoh
kolejowych dnoga boczna wyjdzie ze stacyi Strzemie·
Stгzешiе· stara się
si~ o
о nzyskaoie
uzyskanie pozwolenia na
па wybuwybu.
w r.
г. 1885. '
w
flZyce, poł;czy
fIZyce,
polq,czy si~ z kopatlli'l
kopallli'l Kaimierz(właKai micI·z (wla· dowanie odnogi z Krakowa do
ао Miechowa.
aJ< wiadomo, w dniu 25 stycznia
stycznia. r. Ь.
b. sność
JJajc
впо§6 towarzystwa warszawskiego) i tn
(п roz·
roz- Poniewai
Pouieważ w okolicy tamtejszej istniejll Ii.
Iin8stq,pilo
nastąpiło otwarcie ruchu prawidłowego
prawidlowego na
па padnie s1Q
si\} na
па dwie linie, <Z
<z kt6rych
ktбгусh jedna ~zne kopalnie i fabryki, nowa linia
lioia moglamog!a.
drodze iwangrodzko·dllbr
iwaogrodzko·dqbrowskiej,
owskiej, z wyjllt- pobiegnie do
ао Granicy (8 wiorst,
wiогзt, 235 s"inie),
slłźnie), Ьу
by bardzo
bal'dzo korzystnie oddziala6
oddziałać na
па rozwój
rozw6j
K oluszki-Bzin,
kiem linii Kolusz.ki·
Bzin, otwartej dla ru- druga
drug~ do Sosnowic (13 wiorst, 244 saini).
sa:!ni). takowych.

12)

nal.inoJcl
Od "aleinoJcl

11I~pahro
dod.~kowo
1l8~pet"o dOOatko".

siedziały раЦо,

i matka siedzialy w pat!o, roz·

~raj nasz
potrzebUJe JaK
t. ".
Z.
пав. potrzebuJe
Jaк najwI~eJ
najwl~eJ (.
dróg
dгбg podjazdowych,
podjazdowycb, któreby
ktбгеЬу l"czyly
łączyły waoWnО
trze jego z gl6wnemi
gł6wnemi liniami, dajllc
daillc moшо·
znc§6
żnoŚĆ rozwijania
rczwijania. si~ przemysIowi,
przemys!owi, kt6ry
przewainie na
па. brak dogoąnej
dogoд:nej i szybэzуЬ
cierpi przeważnie
kiej komnnikacyi.
komonikacyi. Dotychczas jedyna.
jedyna łga
'gи'
bernia piotrkowska znajduje się
si~ роа
pod tym
wzglQdew w wyjlltkowo 8zczęśliwszem
wzgl\}dem
аzсz~Нwszещ ро
poloz~niu. Przez
łoż~niu.
Pпвz calI}
ca.1~ jej dlugoM
długość cillgnie
cil}gnie
si~ naj
dawniejsza linia warszawsko·wieden·
warszawsko-wiedeń
паjdаwniеjзzа.
ska, zbudowano tez
teź na
па tej linii
Нпи w ciqgu
trzydziestokilkoletniego jej istnienia
iзtпiеniа do
ао tej
ł'lcz'lce ior gl6wny
główny
pory 33 linie boczne, l"cz"ce
рогу
różnemi fabryka.mi
fabrykami i zakladami
zakładami przemyz r6znemi
slowemi.
słowemi. Wszystkie te drogi podjazdowe
SIJ,
B~ nadzwyczaj
nadzwycza.j kr6tkie,
krótkie, wynosz"
wупозz" howiem
bowiem
długości a
а. koszty budorazem 52 wiorsty dlugosci
wy
"'у bezwlltpienia oplacily
opłaciły si~ już
juz рпету·
przemyslowcom.
słowcom.
Z przyjemnością
przyjemnowi" tez
też spostrzegamy ozyoży
budo\Vanin dr6g podjazdowych.
wienie w bodowaniu
роl~сzеб. wyzej
wyżej wzmiankowanych,
Opr6cz połlJ,czeń
zazoaczamy
zЬudоwа.п'l< już
jui linię
Нni\) Ьо
bozaznaczamy dalej
da.lej zbudowaną.
czn~ od
од cukrowni
cnkrowni Częstocice
Cz~stocice do stacyi 0Ocznll
strowiec, wreszcie przy
рпу drodze dllbrowskiej
dllbrowakiej
budowanll z kopa,ln
odnog~ budowanIl
kopa.lń towarzystwa
frl\Ocuzko·wloskiego
francuzko-włoskiego do
ао stacyi
sta.cyi Sl}dziszewo.
S\}dziszewo.
Nato01io.st
NatoOlio.st żałowa~
:ialowa~ przychodzi, źe
_е inne
naprzykład droga zelazna.
żelazna. z
projekty, jak naprzyklad
l.odzi
Łodzi do Kalisza,
Кalisza, wreszcie do
ао Kutna, o
о
ktбгеj wspominaliśmy
wsроminаШmу w roku zeszlym,
zeszłym, ро
poktórej
zostaly
zostały dotycbczas
dotychczas projektami i kto wie,
czy nie
niе pozostanl}
pozostanI} niemi na
па. dlugo.
długo. Juzto
Jużto
gubernia kaJ.igka
kaliвka pod wzgl~dem komunikakomunikA·
cyj
сп traktowanIl
traktowanl} jest i§cie
iście ро
po macoszemu.
ma.coszemu.
J eden
еаеп z wlaAcicieli
właścicieli fabryk w Kaliskiem
l~czy роаоьпо
łą.czy
podobno awoje
~woje zaklady
zakłady przemysłowe
przemyвlowe
miniaturow"
miniaturow~ kolej"
koleją :!elazn",
żelazną, cóż
сбi mu
щu jednak
przyjdzie z tego, jeżeli
jezeli nie b\}dzie
bQdzie m6g1
mógł
pollJ,czyć
gł6wniejszą arterylJ,
роlqсzуб ich z gI6\Voiejsz"
arteryq, komu"-ошп
że ziemia
nikacyjnll. Nikt nie zaprzeczy, ie
kaliska, jedna z na.jbardziej nrodzajnych
urodzajnych w
ka.liska,
Kr6lestwie, ma
ша tei
też wiele warnnk6w
warunków do
rozwoju przemys1o\Vego,
przemysłowego, ale przemysl
przemysł tej
guberni oa.der
ШJ.dег slabe
słabe czyni
czyui postępy,
post~py, bowiem
na. kaidym
każdym kroku uczuwa dotkliwy
dotk1iwy brak
na
komnnikacyj kolejowych.
komunikacyj
przystlwimy do
до zobrazowania ruZa.nim przystl}pimy
bndow lanego dróg
dl'бg zelaznych
żelaznych w CesarOesaг
chu budowlanego
wioni§шу jeszcze zanotOWIIC
zanotować niektóre
niekt6re
stwie, winniśmy
rozporzlJ,dzenia,
b\!dq,ce w zwiqzku
zwillzku z kolerozporzq,dzenia, blldlJ,ce
na
па kolana
ko1ana 1I począłem
росzqlеш j" calowa6
całować - . byłem
Ьуtеш
пар61 nieprzytomny.
nap6ł
Felicya podniosła
podnios1u moj'l
moj" głowę
glow~ a
а. patrzą,c
patrzl}c
lagodnie
łagoduie w moje oczy, mówiła:
mбwi1а:
- Bazyli,
Bazy!i, m6j lIajdroZszy,
lIajdroższy, Zle
źle postąpipostl}plIle§.
łeś. Dobro jest zawsze dobrem aа zlo
zło
zlem.
złem. Patrz, cóżeś
с6:!ев zrobil?
zrobił? Gdybys
Gdybyś nie
staraJ:
starał sili
si~ O
о uwolnienie mnie-hylabym
mnie-byłabym saва.
ma
та jedna pokntowala.
pokutowała. Teraz ty i ja - 8
a

I

m~ h:~:;~ n::ii~y~z~~~=prosilem._

~awlaJllc z C!lll}
~awlaJlJ,c
C!lłll swobodq,.
swobodą· O,
О, dZiś
аZlВ ~am
~aт Jezeli
Jeżeli mnie kochasz, oszczQdz.
oszcz\}dź.

JF:ii~~,\ ~a~~!\,~oc:[~
JF:ii~~'\
~a~~~\~oc:r\j j~d~; t~~ellko~~~
t~~~lIkO~~~

!I

aа t
J
~ t
. ''ł1 '' ~
wsP. r aа o
о :larmur
:Iarmur on
оп anny,
аопу, 19ra
Igra aар·
p caml
саШ1 w wo
"'О .zle.
.• .,
.
y wa1a mOle
Byla
Była chwila,. w ktorej
ktoreJ 011\00w
01anowywała
mDle
pokusa, aby.
аЬу. SIli
5111 cof~llć,
cof~,,6, ecz
ес. JUz
JUŻ było
bylo za·
,а·
p6zll0 - Fellcya mUle
późno
ШDlе sl?o.
Sl?o.strz~gla
strz~gła •. Mat~a
P?cz~la ż~rtować
P?częła
:!~rtowa6 ~ mOJeJ. UCieczkI,
uCleczkl, ale Ja
Dlez wra~J.q,~ na.
Dlezwra~J.ą~
па Dlll
nlll UW~gl, . patrz.rłem
patrz'ylem w
oczy mOJeJ zony.
"оnу. W ~po~l'zeDlu .moJem wy"'у'
czytala
czytała wszystko •. ~Idzl~łem
~ldzl~lem Jak
Jnk zbladla
zbladła
1I szybko
szybk.o \yymawlaJlj,c
'yymawlaJąc .Slę,
.SI~J po.szedłem
ро.szеdlещ do
ао
swego p~koJu - za
,а chwllfJ
chwllll Fe!lcya
Fellcya stau~ła
stau~la
przy mDle.
ШDlе.
- Bazyli, m6j m\jzn,
m~żn, ta chwila
cb\Vila nadeпааеszla-szepnęła.
szla-szepn
~la.
Oparty oо st6t,
st6ł, plakalem
płakałem glosno.
głośno .
- Najdrozszy, wiedzialam
wiedziałam ze
że nadejdzie
-mo\vila,
-mówiła, otaczajqc
otaczaj~c mojq
mojlJ, szyję
szyj~ swojem ra·
miОl1iеш.-Мusiаtа nadej§6!
miolliem.-Musiała
nadejśćlO,
О, nie placz
płacz

Bazyli, nie jestem godna takiej mi1o§ci.
miłości.
Przycią.gnąłem ją
j" do
ао siebie i okry1em
okryłem
Przyciqgoqlem
PQcalunkami,
pocałunkami, szepczlJ,c
szepcz"c słowa
вlowa miloslle,
miłosne, przy
czem usmiechn\}la
czelll
uśmiechnęła się
si~ slabo.
słabo.
- Powiedz mi
т! wszystko-rzekfa-niech
wszystko-rzekła-niech
wiem
\viem o
о najgorszych l·zeczach.
rzeczach.
Nie moglIC
mogl\C wypowiedzieć
wуроwiеdziеб ani stowa,
słowa, poрО·
da1ell1
dałem jej gazetfJ. Ozytala
Ozytała z znpetnym
zopełnym
spokojem, kt6ry D).nie
щпiе zadziwial
zadziwiał i prze·
przestraszat.
straszał.
- Wiedziałam-zagadnęła-że
Wiedzialam-zagadn~la-ze tak być
Ьус
musi...
Ро
ni~
P
o tych slowach
słowach rzucilem
rzucllem 8i~ przed nilJ,

- M6j
Mój drogi, przebacz-rzekła,
przebacz-rzekla, calnjl}o
całujllo
mnie-nie ty, ale ja jеstеш
jestem winn".
winn'l.
Potem
P otem zmienionym
zmiепiоnуш głosem
glозеm doda1a:
dodała:
_ Kiedy wyjedziemy do
ао Anglii?
Pytanie to chociaz
chociaż oczekiwa.ne, jednak
przestraszy10 mnie
przestraszyło
тniе i jeszcze raz opanowala
opanowała
poknsa..
pokusa
_ Slucbaj!
Słuchaj l _ m6wilem
m6wiłem dziwnym jakimś
jakim§
tonem-jeste§my
tonem-jesteśmy tn, daleko, bezpiecznij kochamy
сЬату si~ wzajemnie _ możemy
mыешу być
Ьус szczes\iwi.
śliwi . Zostawmy tego czlowieka
człowieka jego 10.
10sowi, cóż
см. nas
паз 8wiat
świat obchodzi, gdy jesteśmy
jeste§my
razem i Irocbamy
kochamy si\}?
si~?
Ozulem,
Ozołem, że
:!е jej oczy szokajll
sznkajll moicb. Ozu.
lem
łem zmiau\}
,шiап\} w uscisku
uścisku jej dloni
dłoni - czulem,
czułem,
ze
że jest lepszq"
lepszą, sz
з. lachetniejszll ode
оаетniе.
mnie.
- Bazyli,-przem6wila
Bazy1i,-przem6wila lagodnie-to
łagodnie-to nie
m6j m"z,
mlłż, to nie czlowiek,
człowiek, którego
kt61'ego kocham,
"-осЬат,
powiedział
powiedzial te slowa.
słowa. Przebaczam ci
с; jak.
najszczerzej ze wzgl<;du na
па twojll
twojl} Imilo§c,
miłość,
<е względu
wzgl~du na
па to cos
ze
coś zrobil i usilowaJ:
usiłował
zrobi(:
zrobić dla mnie.
тniе. Powiedz mi teraz tylko,
I<iedy
kiedy wyjedziemy
wуjеdziешу do
ао Aoglii?
Anglii?
Slowa
Słowa te przywróciły
przywr6cily mi
т; przytomność
przytomnos6..
Nigdy w zyciu
życiu nie kochalem
kochałem jl}
jll willCej,
\vil;Cej, jak
w tej chwili.
сhwШ. Blagalem
Błagałem j'l
j" o
о przeba~zenie
którego
kt6rego mi chętnie
ch~tnie udzie1ila,
udzieliła, powtarzaJllc
powtarzaJI}c za~
,a~
руШniе.
pytanie .
Z "Przewodnika." dowiedzia1em
dowiedziałem si~, te
wуjесhа.wзzу nastfJpoego
то:!е.
wyjechawszy
nast~pnego dnia zrana moiemy
ту przybyć
przybyc do
ао Londynu dnia
duia dwndziestegó,
g6, w którym
kt6t·ущ ma
та być
Ьуб SIldzonJ'1D
щdzопуш ten czlQ'
człQ'
wiek.
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kolol'o\ve, baty towe
to\"e i fularowe.
fпlaI'оwе,
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