
Rok X. Petroków, d. 5 (17) 'Vrześnia 1882 r. Nr. 38. 
Prenumerata w miejscu. 

rocznie. . . . . . . rs. 3 kop. -
półrocznie • . . • , rs. l kop. 50 
kwartalnie • . • . . rB. -kop. 75 

z przesy łkl}: 

rocznie. . . . . . . rs. 4 kop. 40 
pólrocznie . , . . , rs. ~ kop. ~o 
kwartalnie . . ' , ' • rs. l kop. 10 

Za odnoszenie do dOlllu kwartalnie 
kop. 10. II 

Cena ogłoszeń. 

.a l razo\\ e po kop. 6 za wieru pemu 
lub zlI jego miejsca (30 Ih.

J
• 

za 2- 6 rllzowe po kop. 4 za wiersz. 
sa 7-10 ~ ~ , 3 , 

Cena ogłoszeń na pierwszej slroniee po
dwójna. 

BekJ~my po 10 kop. za wiersz. 

Cana pojedyilczego num era kop. 7 i·p6ł. 

Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W -go Micheisona 
obok Magistratu. - Ogłoszenia przymują: Redakcyja, - obiedwie 
Ksiegarnie w Piotrkowie,- oraz po za. grunicami guberni piotr
kowskiej wyłącznie agentura "Rajchman i Frendler" w Warszawie. 

Prenumeratę przyjmujl! w Piotrkowie. Biur0 Redakcyi i obie księgarnie. W Cze-
stochowie "Nowa księgarnia, M. Pacewicz i Koliński"-i pr6cz lego: • 

w Częstochowie W. Zieliński. ' w Łaskn W. Grass. 
w Będzinie " Janiszewski Stan. w Łodzi , Janiszewski Leopold. 
w Brzezinach • Sszolowaki Teodor. w Radomskn w RnszkOlVski Erazm. 
w Dąbrowie " Dziewiq,tkowicz J. w Rawie " Szewlodziński. 

w y C h O d Z i W każ d ą N i e d z i e ł ę w r a z z o d d z i e I n y m s t a ł y m D o d a t k i e m P o w i e ś c i o w y m. 

- Biuro redakcyi dla interesantów 
otwarte codziennie od 2 do 4-ej popo
łudniu Ogłoszenia przyjmują się w tym 
samym czasie. 

wtórzeniu na czele naszego pisma rzeczo-I swem mielizkaniu, wieczorem, we środy i 
nej odezwy, nie powtórzyliśmy wyraźnie, iż piątki. 
prenumerat~ na "Ogniskon można składać i Niewątpimy , że ci , którzy maj~ głos po
w redakcyi "Tygodnian• Czyniąc to dzisiej- temu, uczucia astetyczne bądź religijne, za
za0hęcamy naszych czytelników do jak naj- miłowanie sztuki i dobrą wol~, zechcą korzy-

Adres: dom Micbelsona obok 
stratu. 

spieszniejszego i najszerszego udziału Vi pre- stać z nauki i wytrwałych usiłowań pana G., 
Magi- numeracie tej książki, oświadczając zu- a zapisawszy się w poczet śpiewaków i śpie

pełną gotowość przyjmowania zamówień waczek chóralnych, wespół z nim dołoź/ł 
w naszej redakcyi. Książka kosztować b~- wszelkich na tej drodze starań. 

Geometra Przysięgły 

klasy 2-ej 

Franciszek Tomczyński 
od miesiąca lipca 1882 rokn, zamieszkul w Piotrko
wie w Rynku w domu W-go Grzędzicy obok ho
teIn Litewskiego. Przyj ID uje wszelkie ozynności mier
nicze, mianowicip.: pr ywlltne, włościańskie i dla To· 
warzystw kredytowych. (3-3) 

HIPOLIT GIEGUŻYŃSKI 
Rejent 

były Adwokat Przysięgły 

przeniósł swą kanceJal'yję w Piotrkowie na 
Nowy Rynek do domn " '_go Laguny. 

(12-S) 

Przypominamy o blizkim terminie (1 
paźdż) składania prenumeraty na kwar
tał 4-ty roku bieżącego. 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

dzie, w ,warszRwie rs. ~, ~a prowincy~ rs. 5; _ Sprostowanie. Ws omina' c w M 36 
przyjmUjąc Jednak na siebIe koszta Jej spro- krad ' P.' ł i . : r Ją - o 
wadzenia, prosimy o składanie przedpłaty tylko z~ ,zy spe n onej w ap ley ~. ~~Irgharda, 

k " 4 b l d ' . b l na miejscowym cmentarzu, dOllleshśmy. że r w!jso OSCl{S. 'l łe krę ~eJ~t,Y ~ ~z:cz ca- skradziono dwa srebrne lichtarze sprowadzone 
a Dle

k 
posz ~ '; ~ IV o -ę, o oreJ a - 'Wszy- z Rzymu. Tymczasem skradziono rzeczywiście 

suy s orzy je~ e~my. .' . '. ' rl!lilcwiarz ,~J'ebl'ny, w kształcie Monstrancyi z 
.- Na "Ogmskon złozyh: rejent Gleguzyn- ośmiu relikwiamI, przywiezionemi z Rzy-

ski rs. 4. mu, z których . każda b~dąc w oddzielnej ' 
- O tutejszem archiwum hypotecznem z~ szk~em opraWIe, wraz z inuemi lączyła 

przy sądzie okręguwym,nie pisaliśmy dotąd... Sl~ w Jeden okrąg; nadto skradzi.ono cztery 
dla przekonania pewnej sfery, że czego my lwhtarze bronzowe. 
nie P?ruszymy" ~ t~ . ostat~cznie poruszą - Ks. Biskup Popiel powracając wieczo
pr~dze] czy poz n Je]. , p~sma. wa~szaw· rem w zeszłą niedzielę z CzęRtochowy, za
skle. Pr~wda bOWIem Ja.k oliwa .na w~erzch trzymał się w Piotrkowie i bawił przez po
~~cho,d~l! a wskazy:vanle wszelklch mewła- niedziałek i wtorkowy ranek, odprawiając 
SCIWOSCl l kryty~a~ Jest kardynalnym ~bo-: w oba dni nabożeństwo i bierzmując z po
wI~zklem, prasy l llltegral~l} .cz!JIs.tką kazdeJ czątku wszyst"ic,}, ..!. W koucu wy ,łąc~llie mlo-
dZlałal.noscl.publłCystycz~eJ:Dzl~ku]em~ zatem dzież szkolną. Dlatego to wo wtorek do po
"Ku~YJ~rowI Poranner~1U " ze, wJr~c~a]ąc na~, łudnia wykłady w tutejszych zakładaeh na
dał sWladectwo powyzsze] prawdZie 1 przepl- ukowvcb były zawieszone. 
sujemy tylko, co on napisa,r w M 248: . , .' .' . . 

Urządzenie al'l:hiwum hypoteczneO'o w - O k.onlecznoscl JaklOJ takleJ odnowy ze-
Pic7trkowie, jest n!ldzwyczaj szkodliw~ dla. wnlJtrzneJ strony b. klasztoru Do;ninikanek, 
ksiąg wieczystych tum pomieszczonych. Mie- a obecnego ,proglmnazYJ.um~ Jużesmy nieda
ści si~ ono w suterenach niedawno posta- wno wspoffilllah, a dz~slaJ p,rz!pOminamy 
wionego gmachu i taka straszna panuje w Zgf~;u'j Zysk~t~ te~. ~ll~~ątphwI~ cały, wy
nim wilgoć, że kompletnie woda ze ścian • p ~cu e, sanr ryJs !ego,. przy ktorym 
8i~ leje. Oz~sto, biorąc akta archiwialne, trze- gmach ow pokazne zaJmuje mIeJsce. 
ba ok?adkę takowych odrywać od ściany. - Oparkanienie murowane kościoła po-

n Wnrtoby pomyśleć o pr:teniesieniu archi· J~ernardyńskiego, skończono już odna.wiać. 
w~m. w i~ne miejsce, gd~ż . w t~kim razie Ze .czy,ni ono Obe l) lli~ widok tej cz~ści pla
kSięgi n WIeczyste n pr&emleOlą Sl~ na cza- eu.i ulicy daleko prZYJemniejszym, na to ka
sow~, a ~~rtoś~ k8i~g. ~ypotec,z~y~h tak j?st żdy si~ chyba zgodzi. Dziwić się tylko wy
dODlosła, IZ zmiana ffile]SCOWOSCI Jest kome- pada, dlaczego na t~ restaura.cyję tak dłu-

, czną. W razie przeciwnym, przy takim sta- gośmy czekali. 
.". . n nie rzecz! jak dzisiaj? ksi~gi a sz?~ególniej - Oświetlenie elektryczne pierwszy raz w 

~ ".~gmsko . W l\! 33'Dl .Sygodn,3. , po- akta arcblwlalne za kllka lat pogDlJą· ubiegłym tygodniu oO'Jądał Piotrków D' _ 
wtorzyhsmy odezwę Redakcyl Prawdy" za- , . . . , . ' , k <:> • zler 

. d .' d ' k" k·n b' '. I - Chor amatorskI llIe bez zasłual splewa- l.aWCa ogrorl a zwanego "Foksalemn przy povua aJącą wy anle Sląz l z lOrOWe] na . . , . ,. I::> d' d . . l' d 'ł 
cześć najwi~kszego może z polskich powie- J,ą?y w dm~. sWI~teczne .w miejscowym .ko- worcu , rO~1 ze azne~, ~prowa ZI. sI?arat 
ś" T T J ź d 25 l t' stJIele po-PIjarSkIm zaWIeszony przez kIlka elektryczny l ten w llledzlele, pOluedzIalek 
clOp~sarzy " 'ł \a, z fu?WO ~ . - e me- tygodni ostatnich 'z powodl: rozjazdu wielu i środ~ oświecał cz~ść ogrodu. Jakkolwiek 
~o O resu td.eto ~ UZ. Yk pu . ICZne], I wzrw~- osób do wód i na' letni wypoczynek obecnie system po mienionego aparatu dość pierwo
Jądc~ włszys bICłd '! °dJla n~]s(zersz~go .WZlęC~~ po powrocie icb na nowo się orga~izuje. 'tny, bez ulepszeń ostatuiemi c7.asy wprowa-
u Zla u w o Zle a zas1uzonego pIsarza . , , . .. dzon ch i da ' e światło ID' r ~. 

Miesiąc czasu przeminął od owej chwili a Chor ten znany z dobre] strony l z me- d ~, J . I~Ot Iwe-~ ek.t Je-
prawie nikt nie pospieszył do nas z p;e- małycb swych postępów, przy usilnej pracy, nabk1,ze sp~~wlał on llł~ zły I gromadzll lIczną 

, , t ' t ł k' k pu Icznosc numeratą na ksjlliżk~, chociaż fundusz ulD:leJ~ nym l wy rwa ym. Ier~n. u przew~- . . ". 
ztąd l(ebrany, jak to doskonale obmy- dUlczą?ego .mu nauczycI~la splewu w gl- - ~r~z~ pogłos~l, IZ towarzystwo teatru 
ślono, ma stanowić honoraryjum dla zna- m~azyJum l pr~gimnazYJum, pana J. <;io· PoznanGk~ego, mające p,oz~olenie bawić w 
komitego autora za napisanie powieści, któ· lensklego, od dllla 12:go ~. ~. rozpoczlłł JUŻ :War~zawJe do l-go paz~zlernlka,. po wy
rą redakcyja pr21eszle bezpłatnie abonentom czternasty rok swego Jstlllema. Jer.dzle. z 'Yarszawy za ~J~a do ~Iasta na
" Ogniska". Już sama myśl takiego zbioro· Pan G. pragnie naj usilniej chór ten ~zego I ~a 12 prze~s~a:nen: Przyjazd ten 
wego niejako, od całego kraju ofiaro- rozwinąć, zebrać do niego znaczniejszą licz- Jednak, Jak nas ob)asnJo~o, ma b~ć ~ależ
wanego bonoraryjum, dla jednego z naj- bę jeteli iuź nie wykształconych w śpiewie. nym od tego, c~y .klerownlCtwo pomleDlon~
znakomitszych jPgo pisarzy - powinna by- to przynajmniej obdarzonyeh dobrym gtosem go. toatru przejdZie w r~ce p. Podwyszyn
ła zelektryzować naszych czytelników i za- i słuchem, i postllnowił w dalszym cią.gu sklego. 
pisać na szpaltach Sygodnian długi szereg nie ustawać w swej pożytecznej pracy. To - Dostarczyciele słodyczy, alias cukierni
abonentów., J.eśli się. tal~ nie sta~~ - może też ~o dawne~u. wykład,a~ , będziE1 bezintere- cy nasi,. są d~ść niedbali pod względem do
w tern częsc l na3zeJ wmy, gdyz przy po- sowUle naukE.} spłewu religIjnego we własnem starczanIa gosciom odpowiedniej ilości pism 
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do czytania. Tak np. z pism prowincyjona.l- · dcl, także samochodem &budowanym na POdo-lleń niejednokrotnie zapisywanych w łamach 
nych nie spotykamy w tutejszych cukierniach bieństwo Sa.cha. i przekonano się naocznie, naszego pisma, a częściej jeszcze "Gazety 
żadnego: warszawskie "Słowo" znajduje się że pług ten za. drugą tikibą orał głębllko na Kieleckiej". 
tylko w cukierni p. Łagu.ny, ".Kraj" wycho. c~li 9, odld.adai skibę dobrze i rów~o 7.:e _ W Częstochowie udzielone zostało po
dzą~y \! ~ete~sburg.u ,~zadneJ z oby.dwóch zI~ynaczem l stosunko~o b~z ubudzeDla, za- zwolenie wladz właściwych na wydawanie 
cuk!erm SIt;) me znaJduJe. ~ a~tobr te~ trzy- przę~u. Spotkał go .te,z. o!?ol~y . aplauz l, ~- gazety informacyjnej p. t, "Kartka ogłoszer\. 
mac "Pra~dę", "A~eneum : wiele I~nych znanl~ .. Zgromadzem z~emlaU1e Jedn?głosllle handlowych, przemysłowych i informa.cyj
w~rszaw~k~c~ czasopism" a me zaw~dzlło~y uznali, ze .pług t~n P: l::iu.chen,e.go, ja.ko sa- uyeh". Jednym z głównych punktów pro
tez chol'laz Jedno czeskie. Od~ołujemy Sl~ mochód, D1e pozo~tawla, nic do zyczenl~. p~- gramu sa ceny handlowe. 
w tym względzie do obywatelskiego poczu- tanll też zara:;!; o cen~ l przekonano Się, 1:e " 
cia panów ... dostarczydeli słodyczy. o poto~ę blizko. jest tańszy od ph~ga Sa- - "Gazeta Rolnicza" zapewnia, że W Wól-

_ Stu kuracyj uszów. Liczba osób, które w cha. a j~st z ta~lego 5aU\~gol matcrYJa,~u: ce i BrussIe pod Łodzią, zakładają nowe 
ciągu ubiegłego lata wyjeżdżały z Piotrko- By)y ,Jeszcze llloe p~Ugl, a.e t~ na .IzeJ~z~ dwa browary; w Sosnuwcu zaś zakłada fa.
WA zagranicę, dla ratowania nadwątlonego tyJk~ gl unta. mogą. b~c zdatne-J~k roW:Illez brykę kortu, jak iś oczywi~cie niemiecki pr7.ed
u anizmu równa si~ setce jak obliczył ja- pługi trzysklbo\ye I. kultywator Suche?lego. siębierca "Osada t<l. - dodaje "Gar.. Rvl." 
de~ z nas~ych czytelników.' . ZPhowodu deszczu I błota da.l.:;zych prob za- - staje się drugą Łodzią pod względem li-

mec ano. czby zakładów vrzemyslowych i ... germani-
- Próba pługów, odbyto.. w Pławni: pod __ W osadzie Sielce, pod Będzinem, pod- zmu". 

Rado~s~lem. p.o skonc,zenlU .wyśclgO,W: ;V czas ady robotnik w kopalni Wiktor :Mar- - Droga żelazna lwangrodzko-Dąbrowska 
Pł~wllle I ro~d~Dlu llagrod kO~I?m włosCla~- ciniak zajęty był wewnątrz 'kotła parowe- ma otrzymać nową ga,tęź, w samym kącie po
sklm, odb~ła Się na, placu wysCJgow!m, pro- go czyszczeniem tesoż przez nieoollJdność wiatu będ7.irrskiego-do Modrzejowa. 
ba rozmaitych pJug?~. Or~ły pługi Sacha, Pusz(!zono do kotła wr~ącą wodę ... Na krzy-
dostarczone. z dom1Dl~m I~ona.ry przez, p. ki robotnika I)rzybvła pomoc a nast.ppnie - Zarz~d kopalń Olkuskich, zamierza wy-
WołoszewskJego płUal Sucltemego z G,del • ł'" k . ł'" l puścić takuwe w 99·Jetllią dzierżawp. . ' , o . . wstrzymano ukrop nape mający OCIO, a e '" 
pod Raóo~sk.lem, I pługi ~ odkładnią SZl:U- już byIo z<lpóźno, "Nydobyty '!. kotła Mar- - Brak poczucia piękna, tak niestety zbyt 
bową p . . ŁapJCklOgo. Zle~la byla zadarlllo- clUiak wkrótce ducha wyzionął. często spotykany wśród nasl:eo"o ducbowierr. 
na ale plusczysta; wszystkie plUgi orały do- ' 
brze, ale z powodu, że ziemia była lekka - W biurze górniczem okręgu zachodnie- stwa wiejskiego, a pJynąry z jednostronnp-

D d ci d h go i niedostatecwego wykształcrnia, został 
nielilważano próby za dostateczną i rozstrzyga- go w 4browle, o bywać się bę ą w Iii ac w tych czasach następującym faktem, jak 
jącą. 18, 19, 21 i 22 września r. b., licytacyj e na donosi "Gazeta Lubelska", potwierdzony w 

Panowie eksperci, dla dok,!'adnego ocenie- dowozy i dostawy różnych matery,) ałów Ue) Puławach Jak wiadomo, znajduja się tam 
nia wartości przedstawionych plugów, po- zakładów i kovalJi wbpomnionego okręgu w dwie ka.plice: jedna w stylu gotyckim, w po
stanowili odbyć z niplUi drugą próLę w zna- 1883 roku. - 0góln,t wartość wszysLgich bliżu pałacu, druga w stylu odrodzenia. 
cznie trudnieJ'szych warunkach, na ziemi dost,aw wynosi 69,000. rs, W . pierwszej oddawna nie odprawia się na-
ciężkiej, w polu nazwanem "Złotą górą71, o - Od dwóch tygodni plant kolei żebznej Lożetlstwo, w drugiej zaś ('o niedziela, pr7.ez 
kilka wiorst od placu wyścigowego. 'ram, Iwangrodzko-Dąbrow:iktej prawie w połowie wikarego parafii włost0wickiej, do której 
na koniczysku, wśród deszczu i ciężkiego do opustoslal; najemnicy bowiem miejscowi po- n~leżą Puławy.- Ksiądz wikary, ehcąc mieć 
przebycia Mota, zaciekawieni, z różnych oko- rzucili robotę, udając Się na o lpust uo Czę- więcej oltarzy w kaplicy, gdzil' msze od
lic dość licznie z!jl'Omadzeni ziemianie, ze- stochowy, z dotkliwą stratą dla przedsię- prawiał, przelliósł o.narz gotycki do kapbcy 
brali si~, oczekując na rezultat zapasu. bierc-ów, którzy przerywaną miesiąc caf y w stylu klasycznym i zrobił coś w guście 

N ajpierw orano pł' ugiem Sacha. Ten, za- ciągłem i deszczami pracę, usiłują., przy sprzy· wysokiej dysharmonii estetycznej. Gdyby 
głębił się na 7 cali, a miejscami na 5; do jaJącej oLecnie pogodzie, powetować. ksiądz wikary byt lepiej studyjow~ł logikę 
głębszej orki nie dał si~ jeduak użyć, choć Ary"totelesa, byłby o tem wiedział, iż ZMa-
teoretyczni~, ma Ilię zagłębiać na cali 10, i - Na.czelnik okręgu clr?g i komun~kacyi d . I l d l 
to na gruntach lżejszych. Orał przytem nie- fZeCZ!Wlsty radca btanu, Strolmall, WYjechał y plę m~ ze W7.g ę ów w aŚllIo religijnych 
dokładnie, skIbę brał połamanlł w kawały, w ~bJazd, po calem [(l:olestwle, celem zba- USZaUlJwac należy. 
a wedle twierdzenia obecnych, na tak cięż· dama drog szosowych l mostów. - Miłośnik obrazów i archeologicznych za
kim aruncie i w takiej porze, żaden pług Gdyby też pan naczelnik przejechał si~ byŁków, hr. MorsztYll, wystąpił do władzy 
nie ~ógł le~iei orać •. TymczaseID: przyst~-I k~ryjerką po szo~ie kielecko-piotr~?wsk~ej, z podaniem, o ustanowienie konserwatorów 
piODO do proby z pługiem SlI.cltemego z Gl- wowczas dokladll1e pOjąłby stusznosc zaza- sztuk pięknych przy odnawianiu kościołów 

SKATING RING 
Nowella 

~a.rkizy 0010= 'JoL 

Przetłolllllczona z oryginału włoskiego przez 

Juliję Ostoję. 

lem, mU3iał być jeszcze bardziej namiętny; 
kiedy bowiem przy dwóch pienvszych u-
4miechał:l. się tylko, czytając trzeci, nie mo
gła się powstrzymać od śmie,ch u, A gdy
by ojeiec- zapewne przez wzgląd na mnie 
- nie byl jej nakazuł wzrokiem miłosno· 
suro'ó\'ym, zachować się bardziej przyzwoi
cie i powściągliwie, radość jej byłttby się 
objawiła jeszcze doniuślp-jszym śmie-
chem. 

(Ciąg dalszy - Patrz 1'& 37). Pomimo tej wstrzemięźliwości, natchnio-
VII. I Dej ojcuwską surowuścią., poją.tem ją je-

Tymczasem rozmyślałem, jakby tu pogo- dnak i .uczulem, ż~m byt o.d niej, .również 
dzić nnjgtadziej epizudy wymarzonej miłości, z\'?ZUmHllly, Radosć. p.ud>yOJla .moJ n:pet~t, 
z matl'ymonijalną. rzeczywistością. 'l'e urocze k~ory wz~ógJ znów J.eJ dla. mme ~lVlelb,e. 
wiersze, w jej pięknym piaane języku, te nIe, bo wldz~ałem z ,)lIk.'t .h'Ud?~ŚClą. poko
wiersze, które na szczęście pamiętalem, po- nywah\ radosć, przepełnIa.Ją.cą. Jej serce ... 
winny pusłużyć mi za pierwszą. drogę ko- Najadlszy się i napiwszy do syta, jak 
munikacyjną, Bl'll\vo! Jakoż tego dnia, je- człowiek prawdziwie szczęśliwy, spałem 
szcze pospieszyłem z ukończeniem mej tu· snem bardziej niż głębokim. 
alety i byłem jednym z pierwszych w sali Takie to miłe dla duszy uczucie - wie-
jadalnej. dzieć, że si~ jest kochanym! ... 

Biegnę do okna, u którego dnia poprze
dniego widziałem ją. stojącą i oczekująną. VIII. 
na obiad-i- na jednej szybie piszę ołów- Rano znowu st:mąłem w~ oknie, ażeby 
kiem: ujrzeć ~oją. śliczną dziewczynę ~otów 

"Humol' ha nullo hamato hawar perdona, udać f:llę W jej ślady, bądź pIeszo, 
"Mez prese deI cOfitui peacer the forte, bądź welocype(lem. Ale i tego lJor~\nku 
"Siech6 in esso-s'annegi ohni pel'ahona". konie z ujeżdżalni nie ukazały się i zno
Zaledwie skończyłem pisać i zdołałem się lfU Skating' Ring odniósł pierwszeństwo 

oddalić od okna, gdy weszli oboje z ojcem w upodobaniach mojej przyszłej małżon· 
do sali i zajęli owe przyoknie stanowi- ki. 
sko, tuż przy wierszach, przezemnie na- Szedłem za nią, aby się upewnić, czy 
kreślonych. Utkwiłem wzrok z daleka IV istotnie tam się udaje; poczem wyprzedzi· 
mej panience, aby ujrzyć, jakie wI'ażenie łem ją. ,i przybyłem na mIejsce wcześniej, hy 
na niej uczynię. Liczyłem zwłaszcza na wybrać dla siebie dobre Jyżwy i puścić się 
pierwszy wiersz, IV którym brzmiały słodkie na ślizgawkę, zanim nadejdzie, Serce mi 
wyrazy amor, amato, amat', ale,-zdaje się, że I drżo.ło ze wzruszeniu nH myśl spotykania 
trzeci wiersz, którego dobrze nie r07.Umia- się z nią po sto razy w tym szalonym bie-

gu, gdy będę przecinał i okl-ążnł koła przez 
nią zataczane, pl'zebieg-njąc okolo niej, wy
pl'Zedzając ją, lub goniąc za nią., Wre
szcie spostrzegam j,~ wychodzącą. z pierw
szej sali, pod J'amię z ojcem. Zamiast 
uuać się zttmz do g~\binetu, o.by obrać ly
żn'Y, zatrzymali się koło baryjel-Y, aby po
patrzeć na ślizgających się. 
Była to właśnie pomyślna sposobność do 

okaznnia całej mojpj zręczności skatem. 
ZnajdownJem się w głębi, zdaleka ud nich, 
ale ona, ujrzała mnie zaraz - a zwykły, 
wdzięczny uśmiech, rozjaśnił jlJj lica, 
Zachęcony tym widocznym dowodem 

sympatyj, puszczam się na jednej tyiko no
dze aż do wejści[~ no. Ring; tam robię 
zwrot szeroki, szybki, mistrzowski-zawsze 
nit j ednej nodze ... 

Wtem hąg nadto wielki !:lmie się a łyż
wiarz, nadto śmiały-traci l·ównowHO'ę. W tej 
ch wili łyżwa zwraca się na wewnątrz,O noga si~ 
putyka, chcę l'zucić się ku baryjel'ze, by si~ 
za nią zatI'zymać i uclu'onić 00. upadku, 
co mi się jednak nie udaje. Lecąc na 
twarz, udel'zam nosem o bal'yjel'ę, Wpl'ost 
przed ('iemnowłosą dziewczyną, 
Uczułem ból straszliwy w punkcie kul

minacyjnym mego greckiego pl'ofi.lu; zara
zem uczulem ptyn ciepły, gęsty, płynący 
po brodzi") i ustach, który mi oznaj mil, 
żem zraniony; w tej samej chwili rozległ 
się śmiech dźwięczny, ostry, Pl,zeciągły. 

Poznaj ę głos ten, choć jej nie widzę, bo 
straszny ból napel'nia oczy me łZ:lmi, a ra
na zalewa krwia u<\tu. 
Byłem mężnym; zniosl:'em ból nie olndla

wszy; powstałem na wet sam, odtl·ą('ują.c 
tych, któl'ZY pt,zybiegli mi na pomoc. Okry
łeru chustką od nOSt\ twarz, kazfiłem J1l'zy-
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i wogóle zabytków piękna, na wzór istnie- slo rolnictwo skutkiem bezustannych, osta-
jących w Galicyi. tnich deszczów. 

Hr. M. do podania !!wego dołąc:tył listę - Gdy sprz~tom zboża w całej środkowej 
kilkunastu malarzy i estetyków, którzy ho- Europie towarzyszyły ciągłe słot y- Andalu
norowo podjęli się obowiązków konserwato- zyja, naj urodzaj niejsza prowincyja hiszpań
rów. ska, dotkniętą została nieurodzaiem z powo-

Projektowi temu życzymy powodzenia, du posuchy. 
gdyż tylko tym sposobem będzie można 0- Z h czytelników 
eaJić wiele rzeczy od zagłady i wandalizmn - wracamy uwag~ naszyc 

3 

ruszona za poś1'ednictwem ~ Tygodnia" -niechaj 8i~ juś 
roziltrzyga u was na miejscu. Myśmy iw6j oho wiązek 
spełRili, i teraz chodzi nam o umiejscowienie sporu, 
kt6ry, bądź co b"dź, 1a wsp61nem porozumieniem i wy
rozumieniem, może być załatwiony. Dru kować zatem 
nadesłanej odpowiedzi nie będziemy. 

Z Ozęstochowy. 

nieobeznanych z elementarnemi zasadami i na artykuł "Rosyja i Słowiańszczyzna", w 
prawidłami estetyki. ostatnim numerze "Kraju". Przy tej oka- Olbrzymie zebranie pą.tnik6w. - Og6lny nastr6j. 

zyi, zapytujemy pp. właścicieli tutejszych cu- Mylne wieści. 
- W Warszawie znajduje się obecnie 101 kierni, dlaczego dott1ld pisma tego nie wi- Miasto nasze nie pamięta podobnego ze-

księgarni, antykwarni i magazynów księgar- dzimy w ich zar-ładach? Jesteśmy pewni, brania ludzi a z danych cyfrowych nie mo
skich. Biblijotek, czytelni i gabinetów do że znalazłoby ~uo bardzo dużo zwolenni- żna nawet nic pewnego określić; zanotowa-
czytania posiada Warszawa 115. ków. no tylko 400,000 przybyłych pieszo. 50,000 

- Pobór. Z rozkładu ogłoszonego w "Goń- _ Ciekawy nader artykuł zamieszcza w zaś-koJej~ żelnzną. Z ogólnej cyfry oko-
eu Urzędowym" widzimy, iż na rok biei/ł- dwóch ostatnich swoich numerach "Gazeta lo 23 tysięcy przybyło z zagranicy, prze
ey Z Królestwa Polskiego ma hyć powoła- Rolnicza". Tytuł artyk'!łu ,,0 wpływach od- ważnie ze Szląsku, Galicyi i Księztwa Po
nych do służby \vojskowej: z guberni i war- działywających na tworzenie się płci w p4'o- znańskiego. 
8za.wskiej 2,896, kaliskiej 1,864, kieleckiej dzie", przez dra Karola GraBa. Chcących Niema chyba w kraju miejsca, z kt6re-
1,485, lubelskiej 2,236, łomżyńskiej 1,530, zapoznać się z przeróżneroi na tern polu to- goby ktoś nie pl'zybył na tę Ul'oczystość; 
piotrkowskiej 2,189, płockiej 1,514, radom- oryjami, odsyłĄmy do ~Gazety Rolniczej". mieszkańcy Częstochowy, o ile mogli, sta-
skiej 1,693, siedleckiej 1,708, suwalskiej W dk' b" rali sip uświetnić dzień ten tak uroczysty 
1 550 O ,) 7 5 l d' C łk . - ypa I W gu ernll: " 

, .- gOjem 18, 2 u ZI. a OWita cy- Od dnia 11 sierpnia do 10 wrZeSnll\ by- dla wszystkich; w wigiliję święta, to jest 
fra nowozljci~żnych ma wynosić, jak wiado- ło 8 wypadków nagłej śmierci i jedno dzie- dnia 7-go bieżlłcego miasiąca, miasto by
mo, 212,000 ludzi. . b" lo swietnie uiluminowane lampkami po 

CłO oJstwo. 
- Ministeryjum finansbw zatądało szczegó- gzemsach domów i trotuarach rozstawio-

łowy ch wiadomości od zarządów miast i min- - Listy od Redakeyi: nemi', po 12-cie świec widzieliśmy w 0-
- "Gazecie Pol.~kiej~ w lVarszatoie. W donie- d . 

steezek w zachodnich gubernijach o ilości sieniu w NI 202 Gazety o drukują,cym się w ~ Tygo- knnch, z wyst:\wieniem 0powlCdnich tran-
zbieranych podatków. Wiadomo!ci te będą dniu~ artykule pana Dylewskiego, zaszta gruba sparentów i ubraniem domów girlandami 
potrzebnemi przy mającej nastąpić reorga- omyłkR; przestawiwszy bowiem dowolnie jeden tylko zieleni, z paleniem pięknych fajer,yerków 
nizacyi izb skarbowych i akcyznych zarzą- wyraz w przytoczonym tytule artykułu, z końca we i ogni bengalskich; most na linii kolei ŻIll-

środek, Gazeta spaczyła zupełnie myśl Rutora i posta- • . 
dów. wiolią przezeń tezę. Tytuł art.ykułu p. Dylewskiego laznej w mieście pOłożony, przy~troJonym 

_ W Cesarstwie mają nastąpić zmiany w jest: "Zbrodnia kr6lobójstwa jako teoryja polityczna był ziel0nemi girlandami i różnokolorowe
w wieku XVI i w poct"tkach XVII-i- Michał Pie- mI' l·tlllpknml·· alej· a wI'od"'ca na stncYJ· p ko ustawie prasoweJ'. Zmiana ma polegać na ... , ", , '. ",,-~ karski to Pot.~ce.·- Gazeta zaś douosi, że drukujemy l' . k 6 ',. f kIł b ~ 

teDl, że ministrowi przysługiwać będzie pra- artykuł p. t. "Zbrodnia króloóójstwa jako teoryja po- 81, Ja r wmez l sam o sa. ea e yq w 
wo po trzeciem ostrzeżeniu, nielawieszać lityczna w w. XVI i początkach XVIII w Polsce-i- oświetleniu; na niewykończonyrh nawet do
wydawnictwa, ale nakazać składanie już zlo- Michał Piekf,rski'. mach, przy foksalu, pozapalaJlO kagańce ze 

Nie pode;rzy,,.aJ'a.c wtem niczYJ' eJ' zJe; woli, pro- smoły n orki~stry Pl,zybyłych komp"niJ' ionego i gotowego do druku numeru, komi-" " ,"" .. , ilimy uprzejmie o sprost:>wanie wzmiankowanego do- " ł l .. .. I ś· l KI 
tetowi cenzury o god2liuie lI.ej w wieczór, niesienia. wCJ~z gra y lymny l plesm {O cle ne. a-
w przeddzień wydawnictwa. Wszelkie zaś _ Panu Kor. Hoffman. Z listu waszego dowia- sztor J asnogórskił i ~~c!6ł Far.ny, tysiąca
przedstawienia za.wieszania wydawnictwa, od- dujemy się po raz pierwszy, żeście nam jeszcze z War- mi lamp świeci pJ(~ me, maJestatyczuie, 
tąd ma spełniać komisYJ'a złożona z mini- szawy wysłali swoją, pracę p. t. "Stracone gniazdo". od fundnment6w do szczytu wież, 'przy-

Nic wsza'tże podobnego nie doszlo nas. czem puszczano rakiety i palono ognie ben-
st~ów: sp:a~ wewnętrznyrb, oswiecenia i spra- _ Agenturze księgarskiej 1# Dąbrowie. Za jedn!)- galskie. 
WIedh woseł, oraz nadprokuratora synodu. razowe ogłoszenie o sprzedaży lasn nadesJane nam T t6 b ł d' .' . O samo pow rzonem y o ma na-

k
· .. . l . przez szanowuą, agenturę, l drukowane przed paru mle- . d' '1 . 

- Prus le mlDlsterYJum ro ?ICtwa ~oze-15iIlCnmi, należy się kop. :,o. lstępnego; trz~~lego nm Ul ummowanym 
8,~ało do władz o~ręgowych okoJn,~ z zą~a- _ Alttorowi "Odpou-iedzi na replikę p. Łyk- był tylko kOŚCloł F~r~~.. . 
nJem sprowazdama O szkodach, ktore pomo- awckz'ego w Rawie Sprawa jakąś pan podjął, raz po- Tłumy naJ'odu mlesClły SH~ u podn6za 

pl'owadzie karetę i - powrć>ciłem do 
lu. 

hote- me byłem już pewny, C7.y w tym śmiechu 
nie brzminła nuta żartu i szyderstwa. 

PI,zybył chimrg i lekarz, zapewniają.c, 
że niema niebezpieczeilstwa; kość jednak 
nosowa byb damr.na, a mój profil grecki .. 
przep:1dł nazawsu;! 

IX. 
Ten jej śm;ecll nie na czasie, w chwili, 

kiedy widziałem się w niebezpieczeństwie, 
odebrał mi wiole iluzyi i wzbudził' po
dejt"zenie, że cl,lciara mnie wyśmiać. Po
pełniłem wpr:t",,!dzie dotąd głupstw ",i(>le, ale 
moja brytańsk("l powaga nigdy mnie nie o
puszczała. A , ternz biegałem na welocy
pedzie, si.adah~m kolo niej u stołu, jadłem 
za. trzech, piJfem za sześciu, ślizgałem się 
na łyżwach-upadłem takie dobJ·ze- ol aż 
nadto dobrzel upadłem-i-to wszystko bez 
pamięci na mo.l~ powago bl·etona, syna lorda: 

Jakże nie miała się śmiać ze mnie? 
Wśród t:tkich to rozmyślań, podczas ca

łego czasu ja,ki spędziłem 'IV ł6żku, śmiech 
ów natrętny~ dźwięczał mi ciągle w u
izuch. 

To postępowanie, pełne nieuszanowania 
względem mnie, który miałem stać się jej 
panem i mężem, dało mi dużo do myślenia. 
Wpnwrdzic, w chwilach normalnego uspo
sobienia, byłem zadowolony z jej zwycza
ju objawiania śmiechem swojej miłości; czu
łostkowość bowiem jest przeciwna hygije· 
nie. Przenosząc nad wszystko prawidłowe 
trawienie i rozwijanie się fizyczne, nigdy 
nie pojmowalem nadużycia, jakie popełnia
j~ pod tym względem zakochani. Wobe· 
cnem jednak mojem nieszczęściu, chciałbym 
był, żeby moja pani była wzruszona i nie
spokojna. 

"lrV Londynie lub jego okolicach często 
na wizytach siadywałem u stołu, przy kt6-
rym, po skońc7.0nym obiedzie, toczyły się 
gwarliwe rOZl"llowy o polityce, podczas lde
dy pani domu przygotowywała herbll,tę. 
Otóż wśrÓfi takich dysput, czasami się zdn
rzało, że niejeden gentlemen ożywiał się 
do tego stopnia, że aż spadał z krzesła ... 
Na jakiż szwank narnżoną. byłaby wówczas 

W gorącZC!e widywałem Fidyjasz:\ i Pl'n- powaga pana domu, fJkromność płci żeń
ksytelesa, tru\lcuj~cych i tupiących wokoło skiej, porz~dek w rodzinie, gdyby w takiej 
mnie nogami, całych pokt-ytych mojemi chwili pani domu pozwolita sobie wybu
dwudziestutl'Z'ema fotografijami z profilu, i chnąć Rmier,hem w czasie upadku swego 
wydrzyźniająf.lych memu złamanemu noso- małżonka i pana. Noe wykhl.t za to Cha
wio a tcn jej śmiech zdradziecki wciąż towa- ma; co wi~cej -- wypędził go. Noe jednak 
rzyszył ich śmiechowi podług taktów pol- miał innych synów, kt6rzy w krytycznej 
ki, .k~órą słyszałem w Skating Ringn, w chwili ohyli go płus7.czem. Lecz kiedy 
cllWlh upadku. biedny człowiek ma tylko jedną żonę, i tę 

W yzdrowiah~m dość prędko i mogłem wypędzi, to choć potożył jej za warunek, że 
wstać już z łóżka, lecz-z plastrem na no- ma biedz za nim, by go okryć - o! naten
sie. W głębi )e~nllk mego serc.a wez?ra- \ czas ni~ znn.jdzi~ ~taszcz:\.' ~tó~'yby okrył 
ła uraza do tej dZiewczyny. Po kIlku dmach nędzę Jego życIa I boleŚCI, Jakle mogą go 
gorączki i kilku dniach samotnych rozmyślań, spotkać ... 

Im wiącej nad tern r07.myślałem, tern 
więcej przekonywatem Rię, ż~ ta dziewczy
na, śmiej~c się, źle zrobiła. Smiać się z te
go, ŻO kto~ upadnie w Skating Ring ..• do 
czegoż to podobno? Wpl'awdzio nie idzie 
si~ tam z zamiarem przewr6cenia się; ależ 
przewracają się nieraz i ludzie powllżni i 
zam}śleni młodzieńcy i pulchne malcy i pię
kne kobiety!... Te llstatnie, bo upadają. cza
sami jflszcze inaczej-nie w Skating Ring! .. 
Kto wreszcie nigdy nie upadł w Skating 
R:ing, niech pierwszy rzuci na mnie kamie
nIem. 

A może-kto wie - może t'1. dziewczy
na, przebiegająca ślizgawkę jak błyskawi
ca, jak pionm, lekka, spokojna i pewna sie
bie... kto wie? może nigdy nie upadła? i 
może dlatego właśnie obl·zuciła mię śmie
chem, gorszym od poci3ku kamienia? Tak 
jeilt, nieinaczej -onn. z pewnością nigdy nie 
upadła. 

Na myśl tę drżałem z upok0rzenin. Aże
by to Robie na;:;l"odzić, postanowiłem-a ra
czej zapragną.łem... ażeby i j~ spotkał po
dobny wypadek, ma się rozum:eć nie ina
czej, jak tylko także w Skating; Ring. Tak 
łaskawi bogowie, w Skuting Ring! Przy
szła bowiem lady Prud nie mogła podle
gać innego rodzaju upadkom ... 

KozioIek podobny będzie dla niej karą, 
a zarazem nauką. Niech się nauc7.y tej pr:1.
wdy, że "śmieje się dob,'ze, kto się śmieje 
ostatni"; a ponieważ nigdy się nie wie, czy 
się będzie ostatnim, lepiej zatem nie śmiać 
się wcale, jak śmiać się , •. niedobrze. 

X. 
Wśród tych filozoficznych refleksyj, po

stanowiłem, w nadmiarze mej mądl'ości, do
prowadzić do tego, by przyszł~ lady Prud 
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klllsztoru, zalegając park i place tamże PO-I sprzyjab, a pochmurne niebo, czyniło PO-I wiary swym królom zd~wna było naj wyż
łożone; o dostaniu mieszkania nikt z róź- wietrze chłodniejszem i znośniejszew; po- szem znamieniem narodu. "Sacra serenis
niej przybyłych ani marzyć nawet nie mógł; I mimo więc nagromadzonych nieczystości, I sima regia Majestas - odqwa się autor 
m!asto .nawet było przepełnione. , przybyłe- kt.óre wap;tem ciąg.le p~sy(>ywane były, po- nieznanej broszury 'polityczn~j, wy~anej ro
mli aleH z trudnoścIą przechodZIe było mo- wIetrze me zagrazało l me zagraża spro- ku 1587 pod dewIzą.: est ltber eztguus -
żna. wadzeniem chorób. I miłościwy Królu a panie nasz! Możem to 

Piękny widok pI'zedstawiał się oczom z Mylne wieści rozniosły, jakoby naten· bezpiecznie i prawdziwie powiedzieć, pod. 
wieży klasztoru Jasnogórskiego: różne ko- CZIlS podrożało u nas wszystko i brak by- dani W.K.M., że między wszystkie mi narody 
lory kostyjumów narodowych, z rozmai- lo wodYi ta ostatnia była w ilości wystar- okręgu świata, sławny naród korony pol
tych prowincyi kraju i zagranicy, tworzy- czającej. Przekupnie przygotowali odpo· skiej circumquaque i wielkiego księztwa li
ły niby ogród kwieciem zasiany, a wszę- wiedniq. ilość pokarmów i napojów, star- tewskiego, zawsze itateczną wiarę i podda
dzie nadzwyczajny ruch, wszędzie tłok ... czy to więc dla wszyetkichi źle tylko wyszli ność panom a królom swoim zwykł zacho
Odbyło się wszystko jednak cicho, S!)Q- rzeźnicy, bo 8 i 9-go b. m., ludek nasz po· wy wać. Są kroniki wezystkich narodów, 
kojnie; każdy. przejęty nabożeństwem, my- ścil solennie jako w dnie piątku i soboty; za różno o różnych nacyj ach piszą. Bywały 
ślał tylko o jeanem- o doniosłości święb, to śledzie były pochłaniane beczkami C8.- po inszych państwach se<łycyje, tumulty i 
o ~wietności dnia, o celu przybyc;a.! ... Z pół łemi. W ostatnie dnie, szczególniej w so- wielkie niestateczności. O n!tszym naro
milijona piersi biegło jedno westchnienie botę, dnia 9-go, trudno było dostać pieczy- dzie polskim z laski miłego Boga nic ta
ku niebu, jedno pragnienie, jedna wielka wa - i to właśnie podrożało cokolwiek; kowogo nie słychać: szczyra stateczność, u· 
prośba do czczonej Matki i Kt'ólowej na- jak niemniej i inne niektót'e artykułYi przejmn wiara i poddaność zawsze Jest 
Ilzejj modlitwa przejmowała doglębi wszy- lecz przypuszczać należy, że stało się to przeciwko panom swym zachowana". Orze
Iltkie serca. Bo też dzisiaj jedna tylko religiJa raczej z przyczyny szabasu, bo w stosun- chowski, wyliczając przymioty. jakiemi się 
łączy jeszcze te tłumy w jedną całość. Bądź ku do samych cht'ześcijańskich przekupniów odznacza wolnoM polskiego szlachcica -
co bądź, silna, niezachwiana wiara jest 01- i piekarzy - zawieIe było ludzi; drożyzna tak powiada: "jest też przy polaku rzecz, 
brzymią potęgq.; ona jedna żywi nadzieję, więc tymc:!:asowa zupełnie była w danym którą polak świetnym na świecie jest -ca
jedna zasłania te tłumy i ratuje od pocisków czasie naturalną. la przeciwko kl'ólowi swemu wiara, którą 
losu, od upadku i zepsucia, od skalania Na zakończenie doniosę, że przybył na tak umiłował polak, iż od wieka polskiego 
myśli i duszy brudami życia. Czemże ten Jasną GÓJ'ę JE. Biskup Popiel i około to się nigdy nie najdzie, ażeby kiedy pol
lud prosty spojony jest z sobą, jeśli nie tą dwustukilkuuziesięeiu księży. Jego Exce- ska zdrajcę przeciwko królowi swemu uro
wi~rą? Dziś właśnie dowodnie przekonali- lencyja d.opełniał Sakramentu bierzmowa- dziIa: mówi~ to ilko się osoby tyczy króle-
oŚmy się, że wi:u'y owej żaden prąd czasu nia na wałach, otaczających klasztor. wskiej". "Ciesz się-powiada do Henryka, 
nie jest w stanie w nim unicedtwić. Dziś pół obranego król'l polskiego, Konarski, biskup 
milijona ludu, nie zważaj:}c na tl'udy, pozna.ński - ciesz lIię, że masz królować w 
niewygody i niedostatki, przyszło pie- ZBRODNI' KRO' LOBO' JSTWA tern państwie, gdzie powinieneś sobie obie-
szo z dalekich stron uczcić jedyną swoją 1\ cywać, że kochanym od poddanych bę-
Pocieszycielkę, Matkę, Królowę i Opie- J'ako teoryja polityczna w wieku XVI i w po- dziesz. Lud szanować cię będzie jak dzie-
kunkę. dzicznego pana i co samych pra.wie królów 

I któż ośmieliłby się rzucić słowo zwąt. cz~tkach XVII. polskich jest chlubą, no. każdego polaka. 
pienia w tę zjednoczoną, wierzq.cq. masę?... łonie będziesz mógł bezpiecznie zasy-

Zaiste własnemi oczyma potrzeba było Michał Piekarski w Polsce. piać". 
to widzie~, by własną odczuć duszą, ,by wh- ~kreślil Tak myśleli, tnk czuli przodkowie nasi, 
snem POH.Ć sercem.;, czcze słowa Dle mogą Edm.. Dylewski !!It. pr. gdy nadszedł fatalny dziell 15·go listopa-
d.oBt~tec.zme ok~eś~lc tego potężnego uczu- da 1620 roku, kiedy po raz pierwszy, po-
cw, Jakle. 1?an~Je Jeszcze w ~('rcach nasze- lak, zadając kłam przekonaniu całego na.-
go ludu .1 Jakle. łączy go merozerwalnym (Dokończenie - Patrz 'Nl 37), rodu, ośmielił się targnąć na życie króla-
węzłem JednOŚCI. Słowem, wszystkie nasze dawne pisma prze- Zygmunta III. 

Wypadków żadnych nie było, prócz kil- pełnione są chórem wiernopoddańczych hy- . Fakt niesłychany w Polsce zgrozą. nap el
ku zemdleń w tłoku sfabszych kobiet lub mnów dla królów i zbrodnia królobójstwa, mł wszystkich. "Umysł się wzdraga i ręka 
dzieci, co zresztą nie je8t niczem nadzwy- nietylko że nie była rozbieranll teorety· mi drżeć zaczyna -pisze wel'ółczesny kro
cznjnem; pomoc jednak natychmiastowa by- czuie w polskich traktatach politycznych, nikarz, I'iasecki -- gdy mam zanotować 
la udzieloną na miejscu. Pogoda bardzo ale nieznanq. była polakom. Dochowanie ' niecny postępek, jaki więcej zaniepokoił 

widzieć koniecznie upadają.cq. w Skating 
Ring, i tym sposobem zmusić jq. do uległo
oŚci i uszanowania, od któt'ych to przymio
tów zawisło szczęście jej przyszłego mał
żonka- -lorda-mnie! 

Zanadto jednak bvła pewna swych ły
żew; ja zaŚ nie mogłem się narażać na na
głe z nią zetknięcie się i niby przypadko
we uderzenie, luh potrącenie, które spowo
dowawszy upadek, winę takowego zwali
łoby na mnie, nie na nią.. Nie, nie, po
winna upaść sama, tuż przedemną, tak sa
mo, jllk ja upadłem przed nią. 

Myślałem nad tem, w dzień i w nocy-w 
końcu-znaladem czegom szukał! 

Zaraz pierwszego dnia, w którym lekarz 
pozwolił mi wyj ść na spacer, umieściłem 
się w oknie mego pokoju, oczekując na jej 
ukazanie się. Około drugiej ujrzałem ją 
z ojcem, wychodzącą z sali, w której jedli 
~nindanie. 

Tego wbśnie poranku bożek mężów u
stroił moją. panienkę w ubiór Skating ·Rin
gowy. Zaled,,,,ie wyszli przez ogród "pu
bliczny", udałem się za nimi szybkim kro
kiem na "Via Palestl'a71 , by ich wyprzedzić 
i niepostrzeiony przez nich, przybyć do Ska
ting-Hingu. 

Zauważyłem, że moja panna miała na u
licy buciki na wysokich obcasach, i że w 
gabinecie Skating-Ringu zostawiła poprze
dnio parę bucików bez korków, do których 
były przytwierdzone łyżwy. 

Tak więc buciki te dopomogą mi do roz
poznania, które są łyżwy mej przyszłej 
małżonki, prawdziwe paryzkie łyżwy, do
kładne, elegllnckie, jak d wie kariolki dzie
cinne. 

Jakoż, przyszedłszy do gabinetu Skating-

Ringu, chwyciłem, niepostrzeżony, za jeden 
bncik, rozciągnąłem nieprawidłowo obie 
sprężyny, przytrzymując rzemyk od zapin . 
ki, do któI'ego pl'zymocowaną Lyła podsta
w:t i kółka łyżwy i zostawiłem ją w sta
nie tak niebezpiecznym, że za każdem sil
niejezem poruszeniem, odrywały się kółka. 
W ten sposób, pozbawione podpory, wy
padały z podstawy, pozbawiając jednocze· 
śnie równowagi odważną łyżwiarkę. 

U rzq.dziwszy się w ten sposób, wysze
dłem z f!abinetu i udałem się na stanowi
sko tuż przy bary jerze. Złego jej się nic 
stać nie mogło, gdyż w żaden sposób nie 
pragnącem przynieść uszczerbku ani jej 
zdrowiu, ani też piękności. Chciałem ją, 
tylko nauczyć, że nie powinna się śmiać z 
tych, co upadają, bo wszyscy upadać może
my - najodważniejsi jak i najmniej wy
ćwiczeni, gdyż wszyscy, nie wyjq.wszy ko
biet, równi jesteśmy w obliczu ... Skating
Ryngu. 

Zaledwie przybyli, udali się do gabinetu. 
Po krótkiej chwili, wyszła prowadzono. pod 
rękę przez oj c:.!., i udała się za ogrodzenie 
n~ łyżwach z rozciągniętemi iprężyna
fil. 

Przez ten czas krótki, po sto niemal razy 
wmawiałem w siebie, że łyżwy zostały na
prawione, i tyleż razy powtarzałem sobie 
w duchu, że to być nie może, że wszystko 
stanie się, jak umyśliłem, Serce biło mi z 
niepewności, pod której brzemieniem, gdy
bym miał dłużej pozostać, przepadłby i 
apetyt mój i moja zdolność trawienia. 

Zaledwie dostali się za ogrodzenie, gdy 
jakiś z przechodzących panów ukłonił si() 
im. Ojciec, biorąc za kapelusz, by się od
kłonić, puscił rękę córki, a ta zllwisła na 

prawem jego ramieniu, poczem oboje pu
ścili się w głąb na szlichtadę. 

Nagle pudczas nagł'.lgo zwrotu. naci
śnięte sprężyny odskoczyły, kółka odpa
dły. Dziewczyna doświa1czyła raptownego 
wdtt·zq.śnienia, które ją n t', prawą pochyliło 
stronę. Otworzywszy Udl:a i zacisnq. wszy 
zęby, w kurczu spazmntycznym zmarszczy
ła się, zbladła jak trup i - bez najmniej
szego wykrzyku upadta. 

Jakkolwiek nie zauważyłem na razie tych 
szczegółów, jednakże ten objaw jej cierpienia, 
nagła bladość i omdlenie, zoryjentowały 
mnie, że popełniłem czyn brzydki i to bar
dzo brzydki. Jakoż uczułem dojmujące wy
rzuty sumienia. 

Ojciec z energiją i uniesieniem, istnie 
młodzieńczym, porwał dziewcqnę \v ramio
na., i przeszedł z nią poważny i gniewny 
w pośród tłumu, któt,y cisn:}ł się do koła. 
Wyszedłszy kazał zaj echać kat'ecie, do kto· 
rej wsiadłszy ze swym drogim, napót mar
twym cięża.rem-odjechał. 
Opanowało mię zniechęcenie--postępowa

nie moje było zbójeckie! W szlachetnym 
więc popęd~ie mej duszy, postf.mowiłem, że 
jakkol wiek to się rozstrzygniE, chociażby 
ta panienka miala pozostać chromą na ca
łe życie, jeżeli tylko jej stanowisko społe
czne nie jest niższe od mego, wynagradza.
jąc w mej bezgranicznej sprawiedliwcści 
wyrzą.dzom! jej krzywdę, postanowiłem po
wtarzam, zaszczycić ją. tytułe !n lady Prud! 

(dok. 11aBt. ) 
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naród, jak sama klęska Mołdawska". Ja- dzi\vić temu: przypumnijmy sohie, że We j' nie którego niemałed0 potrzeba przygotowa
kie oburzenie musiał w Polsce wywołać ów wspólczesnpj Fran~yi, Ravaillac'a mEJczono nia, znajdzie czytelnik we wrześniowym 
królobójczy zamllch, możemy os:}dzić ze w daleko okt-opniejszy sposób: rozrywano "Ateneum" dzia,? drugi, pierwszemu tak
słów kromki, która powiada, że zbrodniarz go żywcem rozpalonemi kleszczami i w ra- że pokrewny. Jedną z tych nowycb prao 
ten raczej do dzikiclt be~tyj, jak do ludzi ny gorący olów wlewano I Nic wiEJc dzi- będzIe ,,8ocyjologija WojGiecha ScAaejlego'll, 
zaliczonym być winien (intel" fetus belluas wnego, że IV Polsce, gdzie cywilizacyj u streszczeuie czterotomowej pracy. W bll.da
censendus esset). daleko niżej stała, zbrodniarz poniósł tuk ni ach socyjologicznych, pneprowadzonych na 

Sprawcą zamachu był niejaki Michn t Pie- straszną karę. bardzo s'leroką skal~, Schaefie stanlj:ł na 
karski, szlachcic z województwa sandomier- \V spółcześni jednomyślnie twierdzą, że gruncie przyrodniczym, szukał analogii po
skiego. Będ,!c j eszcze małym chłopiEJciem, Piekarski był waryjatem. Czy to je~t pra,- miEJdzy bijologicznemi a socyjo\oglcznemi 
skutkiem silnego uuerzenia w gtowEJ, po- wuą, wą.tpić nie mamy powodu. Ze nic zjawiskami, pomiędzy indywidualnym, a. zbio
strachł zmysły. Z rozkazu więc Zygmun- był narzędziem w ręku jezuitów, twierdzić rowym organizmem; dlatego w wykładzie 50-
ta III-go ustanowiono nad nim kUl'atelę: mOŻM prawie nupewno; wiemy bowiem, cyjologii Ule pominął głównych bIOlogicznych 
odebrano mu majq.tek i odJuno w opiekę jakim fam1tj'kiem byl Zygmunt III, i jak zasad: wulki o bf/t, teorf/i ewolucyjnej. Tom 
krewnym. Ci, dość długi czas, opiekowali był odd&.ny zakonowi Lojoli. I czwarty poświęcony jest umysłowemu, to
siEJ nim; widząc j ednak, że zachowuje siEJ Dość nam znać uspoaobienie narouu pol- warzy:,kiemu l politycznemu życiu społe. 
zupetnie spokojnie, i wnosząc, że już po- skiego względem swych królów, dość wie- ('zeństwa. - Pracą czwart~ w "Ateneum" 
wr6cił do zdrowych zmyslów, zwolnili go dzieć, jakie zbt'odnia królobójczego zama- jest ~Te07'1jja JJar'wina", oryginalnie przez 
z swej opieki i wypuścili na wolność. Wtym chu wywołała oburzenie w ~olsce, do~ć Bron. Rejchmana napisana. Jest to najJa
to czasie przypadł pamiętny dla Pulski 1'0- wiedzieć, że ani przedtem am pot~m nie paze i IWJpełniejsze studyjum, jakie dotych
kosz Zebl'zydowskiego. Piekarski, już i tak spotykamy w hilltl>l'yi naszej podobnej zbro- czas mamy w polskiem piśmienrnetwie o Dar
pałając nienn wiścią ku Zygmuntowi za po- dni 1): abyśmy zupełną. wiarę pokłauali w winie, z umyśluem przytem do polskich czy
..zbawienie siebie wolności, je:;zcze większą, słowa hOllikarza, że Piekarski był expel's telników zastosowanip.mj pomimo bowiem 
rozgorzat ku ::Jiemu złością, gdy jeżdżąc rationis j mente captus - abyśmy śllliał~ objaśnienia samej teoryl, jej znaczenia ży~ 
po sejmikach, nasłucha! się szemrali sz!a- przed trybunatem prawdy hlstol:yczn~J wotaego i stanOWIska, podaje p. Hejchman 
chty i móYl' jej namiętnycl1. 'Wtedy to po- twienlzić mogli, że polak niguy śwwd01me wszystko, (:0 u nas o DarwlUie było pisanem 
wziął z:łmiar zgladzenia, ze świata krob. rąk hólobójdtwem sobie nie zmazał! To i co z Dal'win,L zostało prt.yswoJonem pol. 
Doszła do Polski 'wieść o zamarhu cloko- też Andl'zej Maksymilijan Fredro, w 40 skielllU piśmielJnictwu. .NieWIelu dziś już 
nanym na Henryka IV -go, utwierdziła Pie- l:tt po zarnaehu mógł powiedzieć. o Polsce: u nas tych śmia,lków, którzy, nIe czytając 
karskiego w llier\\'otnie powziętej myśli. "niema tu zbójców, niema zdraj ców-, ~tn~ pooJlukowych prac wielkiego naturalisty, cj
Kupiwszy sobie ostry i ciężki czekan, cią.- używaj1ł polacy trucizny, co rzadko wIdzlec s ll.ali na Ule kanueniem; po rozpowsze
gle siEJ z nim nosit; zjec hał nareszcie do się zdal'z:t 11 innych nUl'odów; pohcy zua- chll!eniu cennegu studyjum p , R\3jchmana, 
Warszawy i - chc[)c gdziekolwiek Pl,zydy- wn9. mflją to dl) sip.bie, że u nich ~ról na bezba ich Jeszcze chyba zmal~le, Jak rów
bać króla, śledził go, zakradał się do pa - łoni e każdego obywatela bezpiecz::J.le 3pO- llleż zmieuH}: swe si!dy o Renauie ci z po-
łacu, lecz wszystkie jego usiłowania były czyw'ać może". mi(Juzy nas, którzy prac tE'go uczonego w o-
pt'óżne; lnt kilka przeszto, a on znmiat;u ryglllale prz>'c.:ytać nie mieli sposobności. 
swego nie wykonał. '; Zamsch na Poniatowskiego miał na cehl li tIJl- NIe taki stm"lll)' Jak go Ulaluj~". głęboko 

ko p·'zbawien ie go u'o/no/ŚI)!'. Zreszt~ niektórzy, jrtk l . d d 
N akoniec w dniu 15-rn li,;topada 1620 nprzyklatl n,cincr w swojej historyi Klemens'l XIV uczony ua UC.l I me nu to ... 

roku, udało mil się zUIIliar swój przY"'ieść (T. II str. :::~) przypuszczają, że zamach ten był ko- Oprócz pOIV'yżsl.'ych prac IV tym~e nume
do skutku: wiedząc, że król będzie Il:~ m~zy medyjl!; ze strony króla, któren tym sposobem chciał rze "Ateneum" zna.jdujf'my: a) " i""lalpa 0",[0-

w Katedrze świę 'ego .Tnnu, schował się za zgubić konfederatów w opinii całego narodu. wiek~' satyra z XVIlI witku, podana pl':-ez 
drzwi wchodowe i o-dy król z ol':;;-;akiem ----- - KaZimIerza Bal'~oszewicza; b) dalszy Cll!lg 
wszedł we drzwi kl~cielne - Piekal'Rki pu- At 11 •• , , , b n1:'arui«;:tników l)erolJow~loeg()"; c) "Na sce-

. l . 'l eneum za mIesIllic wrzeslen r.. J," k L' '" '" J l M '" wre ŚCl w::zy wo no tych, co szh przed kro em, ' ,n me ,t za I' lSarnt ,P?WleSC u. orosza, -
rzucił się 01\ Zygmunta i zadał mu cz~ka-I Swieżo otrzyma.ny Zl'szyt miesięcznika " Ate- sZCJe Bpraw~zdaUla l rozulo,·y. , 
nem dwa silne uderzenia. Za piel'\v~zym neum", zawiera w sobie kilka. prac takiej ,J~k WI~ZI czyt~lmk, kSI~ż~a uprocz war-
razem czekan zsunął się po tw:\rzy, lekką I doniosl'oflci, a tak wyjątkowo stanowiących tosel, zawIera też I rOZI1JaltosC materYlału. 
zrzą.uzając ranę, za drugim razelll kr6l zo- pewną całoś(., że bez przesady książk~ po- Strzf/ż, 
stał zadraśnięty w rękę i padl na ziemię. mienioną do pereł naszego peryjodycznego 
Napad był tak szybko i zręcznie wykona- wydawnIctwa zaliczyć można. Jakie wraże
ny, że ci, co szli naprz6d-nic nie słysząc nie wywoła. ten zeszyt w naszem społeczeń
szli dalej, ci zaś, co byli w tyle za. ln'ólem, stwie, nie wiemy; \yyobrażamy sobie jednak, 
zaskoczeni tak nn.gle, nie zdt) żyli już wstl'zy jakiehy to p08zu]owanie, ile gwaru, ile 
mać ręki zbl·odniarza. Gdy pierwsze wJ'a- dyspu~ wywołałaby ta książka tam, gdzie in
żenie i prze"trach minęły, jedni z orszaku teres dla nauki, dla badań wszelkieg-p 1'0-

.rzucili się na kl-ólohójcę, chc[).c go w sztu- dzaju jest rozbudzony. Streszczać tych prac 
ki rozsiekać, drudzy zaczęli podnosić z zie- ani prawa nie mamy, ani by też na to nie 
mi króla. Zygmunt, Oplltl"zywszy sobie ra- starczyło miejsca w całnrocznym Sygo
nEJ w naj bliższym domu, udał się na za- dniu"; w dodatku i same one po większej 
m ck;. zbrodniarza zaś obronił od natych- cz~ści S11 także tylko streszczeniem; na za
miastowej śmierci i wyrwał z rąk l'ozju- ch~te wSllelako do ich odczytania i przestu
szonej szłachty królewicz Włndyslaw, któ- dyjowania poważamy się jak naj gorętszą. 
ry powierzył go straży, Piekarski, wziEJty Tytuły prac podajemy nie IV tym porządku, 
na tortury, plótł niestworzone rzeczy (zkąu jak je w książce zamieszczono, lec:.,: w po
przysłowie: plecie juk Piekarski na mę- krewnym związku, jaki między niemi dopa
kach), pl'zeldinając tylko nieu<lolność swej trzeć można. Pl'zedewszystkiem zaznac1.amy 
rEJki z~ ~ios .chybiony. Spólników swej artykuł T. T. Hodiego "Aryjowie pierwotni". 
zbrodm me mmt żndnych, gdyż na mękach Tu znajdzie czytelnik sporą wiązank~ \via-
o nikim nie wspomnial. . dorności o naszych praszczurach, o ludach, 

Zbl'l>dnin. była nieslychana -nawet me które przed tysiąr.ami lat środkową zamieszki-
przewidzi.:wa sta~utnlUi.. " wały Azyję. a zkąd się rozsypawszy w kilkn 

Zebl'RllI na sejm panOWIe, przy konclI h- kierunkach, dały początek Indusom Persom, 
stopada 1620 roku, za ta.k niebywaly w Grekom, Słowianom, Germanom' Rzymia
Polsce występek naz:laczyli ,ś('ie i nicby- nom i Celtom. Gdy się czytl-'lnik rozpozna 
walą karę: wS:.:ldzono Pjek"l"~kiep:o m~ wóz II życiem, l.wyczajami, wierzeniami i histo
wraz 7; katem i, o~wożąc go po miC'Ś?ic, ryj,!, bóstw naszych praojców, mimowolnie myśl 
kat ,PalIł mu w ognIU pmw~ 1'~kg~-kul eJ~o jego skieruje si~ ku drugiej pracy: ."Począt
obclllano mu palce, a ,następUJe l oby.dW 111 ki Chrystyjanizmu" (E. Renan. Histoin~ des orl
ręce; - po.te.m pJ'zywlą.zano z,a nogi ~o gines du Christianisme) przez Ig. Radlińskie
dwó~h kon: l rozdarto ~a sztuki; --\\Y resz~~e go. POllleważ praca poprzednia 7.aznacza kar
połozono ~lUło n~ stos l SI?nlono" li pop~ot dynałną różnicę pomiędzy bebmizmem, a 
kut Wl'zuCl1 w W1słę:-J\1~J,!te.k PICkal:skle- Aryiami, pomiędzy 6ttLrym testamentem, a 
go zabran? . na. l'7;..ecz , sk:,\l'uu;, Jedo<~ WIeś 0- ksif~gą Wed, ze szczególne m przeto zajęciem 
trzymał n??JlLh ~\.alllls~l, kto ren po zama- odczyta się streszczellle i bardzo zdolne od
chu podnJOsł krola z ZIem!. danie w skróceniu głęboko uaukowycli po-

Sama ta kara pokazuje nnm już do'!tate- glądów s,l'ynnego francuzkiego uczonego na 
cznie, jak silnie podziul:do na wspótcze-I pomniki starego i nowego testamentu, na 
snych to llsiłowanie kl'<J!o!>ójstW<l, ,1e,Jli w litel'atur~ al>okryficzlIf}, apokalypsy i ewan
tak okropny i nieludzki "posób m!t(:zono I gelije. 
zbrodniarza. Nie powinniśmy się jednak I Skończywszy z tem działem, na odczyta-

Spostrzeżenia meteoroloiliczne 
tarne, 

sani-

Za miesiąc lipiec 1tJ821·. 
1) Stan powieM'za. 

a) Przeciętna z miesiąca ciepłota + 13,5° E., naj 
wyższa z dnia + ~2U, naj niższa z Ilocy + 18u, naj. 
wyższa z doby + 190, najuiższa " doby + 90. ::;iel'
pień zeszłoroczny dał przeciętn.j, + lol.0. 

b) Wilgoć 86 -pomiędzy 45 a 100 Hygrom. Klin· 
kerJnesa. 

c) Barometr: 745,5 mm. pomiędzy 753 i 739 m.; 
ostatnie miało miejsce w dniu 22. 

d) Wiarr zachodni i odmiauy lS, południowy 3, 
p6łnocny i odmiany 8, wschodni Q, cicho 8, wiatr sil. 
ny 3 r. 

e) Dni jasnych 4, w części jasnych II, n.eszc:/i 
(częStO ulewny) 21 1'" grzmot i błyskawice 2, m,esil\C 
bardzo mokry. , 

f) Ozun. Sreduia z doby 1,35, z dnia l, z nocy 
1,7. Natężeuie mocne 5 1' •• ś ,'cduic 10. Niezabarwia. 
y się ozonoskopy dzień l i nucy 3' 

2) Stan sanita1·ny. 
Częste były: biegunka i biegunka kl'wp,wa, pneja. 

wiały Się' ospa, sl;:ul'latynaj widziano l>lou,c~. tyflla; 
nie do rzadkich nalezala febra. A. ::;. 

• 
LlCnaCY1B W [UOBl'llii PiorrkowsKlBJ, 

- W d. 7 (19) wrześ. o godz. 10 rano. na plac" 
Maryjskim IV Piortkowie, na .pL'zedllż r6żnycu mebli, 
Will i innyoh przedmiut6w. od sumy 26S9 rB. 

- Tegoż dnia, IV urzędzie pow. piotrkowskiego, 
na sprzedaż r6żnych nieL'L1choUlOŚzi, od snwy l ~\j ra. 
84 kop. 

- W d. 17 (20) wrześ., IV urzędzie pow. łódz. 
kiego na reparacyją studzien miejsklCh IV Ul, Zglerzq 
NI 1, 4, 6, S i 9, od sumy 43.j, rs. 17 k. 

- W d. 27 wrześ. (\I pazdz.), w urzędzie pow, 
będzińskiego na budowę WOSLll na rzece Przemszy 
Czarnej, IV obrębie osady Slewierz, od J007 r •. 23 
kop. 

- W d. 21 Wl'ze~n. (3 puźdz.), w uI'z~dzie leśni. 
ctwa GidIe nu sprzedaż drzewa uszkodzonego pL'ze:l 
pożar, od sumy 33 1'S. 74 k. 
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o Ł o s 
~~~~~ 
~ 4 Wurszawa (Hotel AI~giels]d) ~ 
~Q ~~ 

ł~ ~~ 
~~ ~~ 
~ <.4.1 Magazyn Towarów Bławatnych ~ ~ 

S~ WŁADYSŁAWA [~ 
~e LEWITY 91 
~ ~ przeniesiony na ulic I} Wierzbową hotel Angiel- ~ ~ 
~ ~ !~~:;:a~:~~:n~ie~~iię~;~~~ iw:z~I!~~Ch 8~~: ~ ~ 
~ war6w w zakres powyższego interesu wchodzą l::::! ~ 
~ cycb, po cellach bard~o umiarkowanych. (Iq 

~~ -, 
~ ~~ ~ -~ 
ł~ 4 Warszawa (Hotel Angielski) '-" ~ 
~~~fi\~r~{~J/~~ (4-1) ~ 

~
~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ Egzystująca od 1878 roku ~,..~ 
~ ~ 
~1 F A B R ~o~m'~ G ILZ ~:1 
~:~ OZ' ARO' W S k ~:1 ~:1 . a ~:~ 
~~~ dawniej przy ulicy Brackiej ]W 8. obecnie ulica .ChmieJna 4 ~:1 
~ wprost Belle--vue W '''aszawJe. ~~1 
~~ ma zaszczvt zawiadomić S~ano.wną publi.czno~?, oraz. skl~dy t~haezne • ..,j 

~"'~ tak w mieście, jak na. prO\~lDcyl I zagra~lIcą, .IZ wymb~a ~Ilz~, Jak ~a~ ~ .. .., 
.. ..,j wniej ta.k I obecnie, JeJynle tylko z bl.bułkl prawdZIwej fl'ancuzklej ~~1 
.. .., Abadle w pudełkach po 100, 250 I 500 pakownne. lfłl ~~~ Ponieważ liczne zam6wienia ze wszystkich stron kraju, Cesarstwa ,-• .., 

lCPj i zagranicy, dały możuość rozwinięcia fabryk~c'yi gilz do rozmiar6w n- ~ ~ 
rAo\'" snwająeych raz na zawsze wszelką k~n~urencYJę, pr~eto zachęco~~ te~ lOOl 
~~1 powod~eniem, rozpocząłem wyr6b k~ląz:czck do paplero~6w z teJ~e b,- r .. 1 
l~j bułki Abadie, kt6re to kSIążeczkI Illczem od zagramcznych Się me ~"l 
rl>l-1 r6żniąc, znacznie tauiej .o~ tyc:'Iż~ s~r:zeda~ane ~ę- .1 

~
~1 dą. Jako k\'ajowiec, wyłąCZnIe S I ę posllkuHC. mlejSC~weml . . robotmka. ~ .. ~ 
ł mi, polecam się łaskawym względo.m ~zanowneJ Pu.bhcznoś~l. . lW.4 
Ao\~ Wszelkie zam6wienin z prowlDcYj, Cesarstwa I zagl'amcy, przy)· r .. l 
~~ muje się w kantorze fabryki Chmielna Nr. 4 wprost Belle-Vue. ~:~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
m. i .Fr. 06156) (3-2) 

(t-ol) (f:lSSO 'J.[ ! 'n) 
'<]2: ·.IN UljS.M. 

·"19J}1 1W11TI 'a U\ 'II '7. Rll?.i\'\ M. nznzsAHI rlJ.\Jq11] !a!OlaI- l,g Ia!:)!;)~UłM. 

'Z~HIPras U'B r 
·q9.TAM. !9tU 

'IlZ :>AZ:l{lJod a;~om O}"jjAI ApalM ~lp}j '.lUO!Oa!UlAM !d?AA\ !l!lłUZ 'BU 

tlhlMTI a!Uv.O'llJMZ O 9~ouzoljqnc:I 'JU.\\OO~Z9 OlazJd mlłZ!llłJdn 
• 'fa?!u Jj1)! s!dpod AUU8!W!0l':J r9m ! 'Ilz:mpl 8!:J{'IllZS">1 
A\ 'Pl:lZH Zfł2.1cl \:uoZpJa!Aq'P.Z "łmlOA.1q'IJ} l:lJf.l\1ID Z ~na!lllla fA ~sa[ 
.Auoz.llUdo '!ljA.lqul fafotn Z ..\:ll:lZpoqo oel '(S}j~M nzs) znslm: 
'(,~am op anqopod tDjS1MZtlU <)IHll l :':~!lp.fas 'D 'z~!lpfas 'qO !tntl.l 

-am z qJ!om op !U1anqopod !m'Bła!>lA~8 ils aUOZ.t1udo qn! tnnapna: 
• .M9PA~ zez.Id ą9soL!s f91O"BU 02aUH"'\Optlr~\łU ~ał ~ptq 'o~auu!q"BJ 
-pod ~p:Uq 'nS}(UMTIZS \'ł[>l!M OZpJt!q e!s opAw!od A~npaz.ldH A\ 

'a!Mnqo ~U (nS>l~MnZS) nZ3ZS~ł8 PI~JqRJ ra!U~al-LS Z 

31N3Z3ZlłlSO • 

z E I 
81\ do wynajęcia przy ulicy Kaliskiej 

pod ]<E, 620 

Dwa lokale 
DO 

Zaldadu Stolarskieg() 
"RODZINA". 

każdy składa si~ z 3·ch pokoi, kuchni, p' t ko . 
drwalki i piwnicy. W 10 rWIe, 
Wiadomość u Altera Gelbard, ulica nadeszły żądane krzesła dębowe 

Kaliska N> 208. (2-2) "Ilelena" z amerykańskiemi siedze
--------------__ llIiami, bardzo mocne, po cenie rs. 2 

Potrzebną jest 

Panna 
kop. 80 sztuka. 
Także poleca r6żne inne Meble go

towe wlasnego wyrobu, gustownie wy
kończoue,po cenach nader przy-
stępnych. (O-tO) 

moralnego prowad~enia za sk.Jep~- U-'-dziela się lekyj języka niemie-
Wę do dystrybucYJ cygar I papleros.m ckieO'o fraucuzkiego i konwersa-
Wiadomość w: obu dystr~bucyjacłl Ma- sacyl., ' 
kaya w PJotrkowJe. (3-2) Willdomość w księgarni W-go M. Pa-

cewicza lub IV Redakcyi. (3-2) 

Hl iniejszem mam honor zawiadomió prNiżej podpisany w?aści-
WW. Panie, ~tóre do.tąd raczyly . . ciel Drukarni i Litogr.afii 
zaszczycać mUle swoJem zaufQ- w Piotrkowie ma honor 

niem, że z dniem l·m września przenio· zawiadomić JW. i WW. wł~ścicieli Go
słam pracownię I?oją7 zuajd~j~cą się do· rzelni, Dystylarni, Browar6w, hurtowych 
tąd w domu ~':J ~!chal:cklej, clo do- składów różuych trunk6w i t. p., że nllo 
~n '''-go Sklbll,lsklego ~a u- mocy udzielonego mu pozwolenia od JW. 
IJcy Pocztowej, w oficyme nad Naczelnika okręgu akcyznego w kaliskiej 
zakłade.m foto~r?fi.cznym Koppelmana i i piotrkowskiej gubernii, od dnia 19 sty
odtąd, Jak dawD1eJ. ~ykonylVać hęd~ 1'0- cznia r. b., za]W 2781, przysposabia w 
?oty, -;-- za.kl·es stroJÓw damskIch swojej drukarni wszelkie akcy
J dZlecJnnych w~hodzące, z całą Illne druki na księgi sznurowe dla 
sUI?iem(Qści~ i akuratnoś?ią.. Pracowni\) sprzedaży, jako to: kwitaryjusze 
mOJ!! zaopatrzyłam w aajśwleższe mode- pl'zewozowe, księgi szynkal'. 
leo (3-S) skie, gorzelnicze, składowe 

Helena Korsadowicz i t. p., jako t~ż ~vszelkie druki potrzebne 
, dla pl'zed8tawlemn uo Zsrząo:lu Akcyzy; 

--------______ ~ ua składzie posiniła liczny zapas tych dr u-
.. . . ków, kt6re sprzedaje po jak najumiarko-p o wyudczemu SIl} kroj~ IV plerw- wa6szych cenacb, Dla dogodności zaś 

szorzę n!m
d1 

mlł1I1zr:m.e w :,ar- interesantów, przygotował druki na dekla
szawIe I . ugo et.mej pra -t!~e mcyje do kwitaryjusz6w przewozo vych, 
w magazyme pan~ RaczyńsJ~leJ, kt6re sk/ada si\) do akcyzy, a kupujący 

otworzyła~ PracoWlllę sukjen kwitllryjusz, otrzyma takowe gratis. 
~ams~Jch, W d.o~u l"·go lłlu- Magazyn przy zakładzie zaopntrzony 
jeWSklego, nIJc_t Orłowska. w znpnsy różnych ksil\g ~ospodar-

E. Majewska. skich i .druków, Obie papie:ro-
(3-3) wycb naJ nowszych rysunk6w w kIlku-

set gatunkach. Cenleutu portlndz
--------------- kiego, krajowego, gr.5jeckiego, zagrani-

Niuiejszem mam honor zawiado· C<lUCgO i t. p., Materyjały piśmienne, ma
mić panólv myśliwych, że na lal'skie i farbiarskie. 
gruutach majątków Bujny i Z uszaflowllUiem 

. St:łrost~a ~iotJ'~i(~W- F. Bełchatowski. 
sklego, osobom Ule mającym plśmlcn· ;:::::;;:=============::; 
uego mojego pozwolenia, polować nie >-:: 
wolno, pod ututą broni i odpowiedzial· ~., 
nością prawem przepisaną. (3-2) j .'.' 

Paweł Kajsig. '~H, 
~ ';:ti· 

ZAKŁAD LECZNICZY 
dla chorych na żołądek 

w ,,, ar8zawie, przy ulicy Kru.;:zej 

)& 13 b.b. 

Przyjmuje na stałe pomieszczenie cho
rych, dotknięty c h cierpieninmi iołądka i 
kiszek. Wambulatoryjum zakładu niżej 
podpisany udziel .. porad przychodzącym 
chorym od godziuy lo-~1 rano . 

O bliższych waruukach dowiedzieć się 
można na miejscu, lub w mieszkaniu 
kierującego zakładem przy uliey Prze· 
jazd J\& 11. 

Dr. ItI. Rejchman. 

(R. i FI'. 05740) (4-3) 

Niniejszem zawiadamiam 8z:mowną 
Publiczność, iż od l·go września r. b., 
otwieram w tutejszem mieście 

Pralnię I I 
całą sumiennością prowadzić , 

~ .-

Redaktor i wydawca Mirosław Dobrz8liski. 
----------------------------.-------

W d.mkl1.rni l!'. BełchatowlikieP'() vr Pet.rok"!Mo. 
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