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Biuro Redakcyi i ekspedycyja głowna, w domu VV -go Michelsona 

obok Magistrat.ą. - Ogłoszenia przymują: Redakcyja, - obiedwie 
ksiegamie w Piotrkowie,- oraz po Ztt granic!1mi gubel'ni piotr
kowskiej wyłącznie agentura "Rajchman i Frendler" w ,"Varsza,.,..ie. 

Prenumerat!! przyjmują w Piotrkowie. Biul''' Rodakcyi i obie księgarnie, W Cz!-
s!ochowie "Nowa kSlęgnrnia n-i prócz lego: 

w CZ~STflcbowie W. Zieliilski. I w Lasku W, Gras~, 
w Będzinie " .Taniszewski Stan. IV Lodzi ~ Janiszewski Leopolcl. 

" Ruszkowski ErazlB. w Brzezinach " Krzemieniewski Jul. ) w Radomsku 
,. Dąb}'owie " Dziewiątkowicz J. w Rawie ~ Sz"włod~iński. 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 

- Biuro redakcyi dla interesantów 
otwarte codziennie od 2 do 4-ej popo
łudniu. Ogłoszenia przyjmowane są w tym 
samym czasie. ",_ 

Adres: dom )IicheJsona. ,;lijok ~lagi-
stratu. 

Cena obniżona! 

Karety 4· osobowe 
do wynajęcia ua kursa w czasie balów public:.mych 
w salach p, Skibiilskiego i ruskim Kluhie. Karety stać 
będą, przed wejśclem do sali balowej od godziny 9-ej 
wieczorem do końcn balu, Przewozić będą za kul'S 
1'8, 1. Za kul's uważa się przejechanie z {lolnu na 
bal lub odWl'otnie. KareTa zapotrzebowana czeka oa 
gości przed domem uliIlut 10. (3-3) 

W. Sapiński. 
Wszelkie Bakalitje świeże, oraz Jabłka Ty. 

rolskie nadeszły do 

składu win i towarów kol611ijaloych 

V/I ZALESKIEGO 

Udział rolników w wystawie krajowej, o 
kilkadziesiąt mil od icb gospodarstw odd!\
lonej, przynosi im o wiele mniejsze korzy
ści', niżeli pl"zemystowcom technicznym. 
Okoliczność ta dotyczy szczególniej płodów 
nieoptM:\jącycb dalekiego przewozu, wy
twarzl>',nych powszechnie pr:r.ez rolników, w 
ilości mal'o od ich woli znleżnej. Przed~ię
biorstwo fubryczne małego rozmiaru, czyli 
rękodzielnictwo. odznac2'one na wystawie 2:a 
doskonałość iI\',ego wyrobu, może z tego 
odznaczenin. w peła1 korzystać, przez roz
szeI'zenie swojej pracowni i wytwarzanie 
swego wyrobu w wielokl'otnie więk!zej ilo
ści i w miltrę WZrl1stQjącego odbytu przez 
zamienienie swojej rękodzielni w fabt'ykę. 
Rolnik tego uczynić nie może. Przypuść
my, że jakiś kolonista otrzymał wielką na
grodę za zboże, pochodzące z jego go
spodarstwa, w którem nagrodzony gatunek 
rocznie w ilości 100 korcy był produkowa
ny; przypuśćmy, że cena nngrouzonego zbo
ża z tego miejsca wzrosła o 10 do 15% 
wy7.ej ceny, jaką miało przed nagrodą. Po
wodzenie to przyniesie rzeczonemu rolni· 

w Piotrkowie. kowi bardzo małe korzyści, z powodu, że 
Tenże skład poleca Wina Tokayskie z ro~l on n:!. roli, która przy starannej uprawie daje 
18S0 na beczki i gal'llce, oraz wina lecznicze st3re, 100 korcy, nie może za pomocą powiększo-
.na osób osłabionych, z J'oka 1866, 1834 i 1811. k d 

(0-61 nych nu kaów, choćby tylko podwoić ilości 
, jej urodzajów. Największym nawet nakta-

O rolmczo - przemysłowych wysta- de~ l?ie może ich. ilości~wo tak uwie~okI-o-
wach guberniJ' alnych. t~IC~ Jak to ~echBlk z '~lelką. ~,Ol"ZY~Clą db 

SIebIe w sWOIm zawodZie zrobIe moze. Ten 

(D<lkoiICZenie-pntl'z ~ I), 
Czy oprócz kl'ajowych wystaw rolniczo

przemysłowych, mogą być pożytecznemi 
wy~tawy gubernijalne? 

Kazimierz JagielloDczyk. 

sam pI'zypadek zdarzyć się może z vfiększą 
częścią surowych płodów rolniczych i le
śnych. Dlatego to większa część rolników 
bierze udzid l.,.. wielkiPj kl'lljo\'rej wystawie 
tylko z pobudek mOl"Ulnycl1, mówiąc wYl'a-

Mikołaj Czamocki. przybyli do Wilm\ z t,! 
wiadomością, młody książe, such" im odpo
wiedział, że na przyszłym sejmie koronnym 

Szkic historyc~ny z prze~zI'C)ści Piotl'kowa przez posł6-w z \'Vilna, ogłosi swe postano-
pnez 

JdzeCa ()zerwió@kiego. 
wienie, Większe jeszcze było zdziwienie 
tego samego sejmu zebranego w Piotrko
wie, gdy zjawili się oczekiwani posłowie, 
Marcin kanonik Wileński i Jan NiQmil'n, 

Długosz pod r. 1440 wspomina, że król z oświadczeniem, że Kazimierz wybór swój 
Władysław, wyhiernjąc się w tym czusie uważa za przedwczesny, ho należy oczeki
do \Y ęgier dla objęcia tnmie trUDU, mia· wuć jeszcze pewniejszych wiadomości o zgo
nowal braht swego Kazimierza, tylko tym- nie kró.la Władysława.. 
czasowym namiestnikiem w Litwie nie Ka- Aby wykryć źródło tych ociągml i prze
zimierz pod wply",em ojczyateO'o ~iebn po szkód, obradująca na sejmie szlachta wy
~ilk?letnim t.nm pobycie, zostat całkowi~ym słała nowe poselstwo do Wilna, do które
btwmem, oSJadł stale w stolicy tego księ- go należeli Prymas pnństwa, dw6ch bisku
ztW9,-Wilnie, a panowie litewscy, wbl'ew pów-krakowski i kujawski, Jan Koniec
wyl'ażnemu postnnowieniu IU'ó!a Pulskicgo polski kanc1en~, J~lD z l'ęczyna i h'zech 
j nujwyższPgo zwicl'zchnika Litwy, ()b,~ó- wo.iew()d,~\V-Pif)tr O,h-.,wąż lwowski, Jan 
łali go swym księciem. Postępowanie ta- z LiC!h{I\li. [)l'zeski i I::'uk~\sz Górka poznall
kJe rady litewskiej nie mogto się nutumI· ski. 1'0warzY/l-zyła im królowa wdowa, Zo
me podobać szlachcie koronnej, ale nic fijn, która IV macierzyń3kicj pieczolowito
ch~ąc z.rywll.ć soju8ZU) g?y Jerzy SuclHldol- ści obawiała. się, by żli doradcy nie pI'Zy
likI Btwlerrlzlł smutną. WIadomość o klęsce wiedli syna do wyrzeczenia się ofiarowane
~ arneński,ej, zebrałn się szlachta polska na go ,tronu. 
sejm do SIeradza IV 1445 r. i tam w na- Swietność zjazdu, znaczenie osobiste po
ItępBtwie po poległym WładYf!ławie, obwo- słów, wyhorne ich mOl"y, nie spr;miły po
lała Kazimier~a królem. żądanego Bkutku, Młody książe, nawykał 
~dy posłOWIe polscy: ~jotr Chrząstow- wprawdzie «o myśli objęci:. H'onu, nIe co 

~ltJ, Piotr SZ!lwotulski, PlOt!' Oporo\vski i I do rady litewikiej, która wytącznie czyn-

źniej-z poczucia ohow i:!zku 6lbywatelskiego; 
materyjalnie ponosi ona ofiarę, przez stra
tę czasu i pieniędzy. Wtaśeiciele większych 
posiadłości mogą lekceważyć sobie ponie
sienie wydatków nieodłą.cznyeh od wysta
wy ogólno - krajuwej, odby\\'nją.cej się w 
V\Tarsz!lwie o kilkadziesi~!t mil od nich; 
mniej zamożnych wstrzymuje ud uuziaJu 
w oddlllonej wystawie, prosta niemożność 
ponie,~ienia wydatków z nią połą.czonych. 
Chcąc więc, a by jako wystn wcy i widzowie 
wszyscy w wY<- 'ow;e udział' mieli, którzy 
go z Jwrzy~cią dla siebie) samQuzielnie, 
hez wielkich wysileil brać mogOj , trżeba za
prowadzić najmniej co trzy lat:." luh le
piej coroczne gubernijalne wyst:nvy • ~lnic.:o
przemYRłowe. 

Gubel'JJij:tlne wystawy co!'ocfne nie są zbyt 
częstemi, chociaż co rok osobliwości przed
stawiać nie mogą; ale bo też osobliwości 
nie są ich celem. ani główBym zad:lnie~. 
Dostatec7.ność, tak niesł'usznie przez ide
alistow pogan]zana, upowszechnia się co
raz 'l'ięcej i obiecuje stać się panującą. 
rrzyczynn tego j~st prosta, mniej g-roźna. 
niżeli si~ wydaje i-zupełnie zrozumiała. Im 
niższy był l'topień ludzkości, tem więkezych 
osobliwości dostarczał jej postęp i sztuka: 
w starożytności przedhistorycznej uważała 
wrlzięczna potomność za bogów, m~ż6w ja
kimkolwiek sposobem zasrużanycb w uspo
łecznieniu swych bliźnieh; dziejow(l, staro
żytność odznaczała pamięć takich mężów 
wysoką. czcią, lecz z czasem podobna zasłu
gIt stała się tylko zwykrem, zacnem pełnie
niem swych obowiązkow obywatelskich, Po
dobnie maleją. stosunkowo inne wielkości i 
osobliwości pI'Zel! to, że kultura, umiejętne 

nościami jego kierowała, ta rozdzielona na 
dwie przeciwne sobie partyj e, sama nie wie
działa czego chce. Ciągtemi też wybiega
mi zwlekała post:mo\-.,ienie, co tak oburzy
ło posłów, że gdyby nie wpływ królowej 
matki, wszystko by było zerwane. Za jej 
pośJ'ednictwern stanął układ, że Kazimierz 
zwoła ogólną. radę ziem l'u9kiih, litewskieh 
i żmuuzkich, a po gruntownej naradzie, 
przyszłemu sejmowi koronnemu udzieli od
powiedź. 

W następnym, to jest 1446 r., zjechał się 
liczny sejm do Piotrkowu; stawili się też i 
poslowie lite'l"scy, kniazio\Tie: Bazyli Kra
snyj, Jerzy Siemionowicz. oraz trzech bo
jtu'ów: Jan Niemira, Andl'zej 'Wojno i Mi
chał' Muńtalowicz, Oświadczają. oni, że Ka
zimierz nie z ramienin Polski, ale na mo
cy dziedzicznego prawa rządzi Litwą, któ· 
I"!\ tltk świetnem i potężnem jest państwem, 
że możua się na niem ugraniczyć i nie pra
gnąć kl-óJewskich honorów. W yrzllcają PQ
tCIll sejmuwi pośpiech, wzywają do odro
czenia tego aktu na lat kilka, :lo nakoniel~ 
ostrzegają., żc Kazimierz nie zniesie tego, 
aby bel. jego zezwolenia kto inny osiadł nn 
u'onie. 
To samo już,że zamiast oczekiwauego wybo .. 

ru magnatów litewskich, przybyto tylko 3-(!h 
bojarów, a na ich czele dwóch kniaziów" 



2 TYDZIEN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~----

wychow1anie młudzieży i ustaw .. społeczne, Pl,zeciętnej użyteczności pt'zed3tawionego 
t, ~z nie mO,!i!- uównnć, zbliżają Pl,zynajmuiej mtA.tel'yja/u, a nie wy,ią.tkowej, m:~tej i naj
do w"pólnych wyżyn całe i to COl'aZ wię- lepszej jego części. Do próbItI doŁączone 
ksze gl'uI'Y jednostek, KultUl'a, umiejętne powinny być dokładne obj'lśnienia, jaki jest 
wychowanie i ustawy społeczne, oddzi~~Ły- pczystęp do tego materyjału, jaka jego ilość, 
wując na ~iebie i zasilają.c się wzajemnie, \vy- do kogo on należy, czy jest wyzydkiwany 
zwalają If'od każdym wz 5lędem ludzi z ich i IV jakiej ilości l'ocznie? Pożądanem jest, 
zależności od klimatu i rasy, do której na- aby do matet'yjałów, któl'Jch wyzY3kiwa
tezą, słowem od przypadku. Ale powl'óćmy nie jest samo przez się osobnym przemy
,do rzeczy, stem technicznym, dołączone być mogły, 

Dla fa'lnycznego tedy pl'zemysłu techni- jako przedmioty wystaw,)', populame chie
cznego, jest wystawa tem korz,vl!ltniej szą im ła, objaśniają.ce ten pI'zem.'" t, N nuka jest 
z dalszych stron przybywają. na nią pl'odu- potężnym opiekunem pl'zem,vslu i puwinna 
'oeuci; wcalc inaczej ma się rzecz z Pl'zemy- mu w""zędzie tuwarzysy.yć. 
słem samodziałowvm czvli włllścint1ski\D i 2) Zebranie Pl'óuek kaidego plucIu 8111'0-

l'ękodziplniczym, .Ńi ejet1e~ wyrób rękuclziel- wego i piel'wszeg.) pl'zef'obienia matcL',Yjalu, 
niczy, któremu Pl,zydalabr s ię pomoc i 0- aost.ttecznych i dosyć licznych,' aby wym
bjaśnienie- mogący pod ich wpływem wy- żal)' p05t~pOWy stall kultUl'y każdej miej
doskonalić się do znaczenia ekonomicznego, scowości, należ!!-cej do wystawy, Zupełna 
nicjeden taki wyrób, któl'yby zaginął tA' wy- zuyteezność dawania obmzu niedbalstwa i 
stawie krajowej, może na wystawie guber- nieuct\'1'lL czyni śmiedznem jJl'zedstawianie 
nijalnej doznać wszelkich względó'ń' , potl'ze- ladajakich i niedostatecznych płoclów suro
bnycIJ mu do wejścia na dl'ogę pożytec~zną. wych, Do tej części wystawy należy ao
.ola siebie i haju, Wiele usiłowań techni- d:l.ć potrzebne d.me statystyczne, spmwdze
cznyeh, niezdatnych do wielkiego egzamenu nia bh rzeczywistości, aby uie dać puwo
i popisu, może tylko przez odbycie m~Lłego du do złudzeń lub khunstw umyślnych, spe
egzamenu dojść do potrzebnego udoskonah- kulacyjnych, 
nin, 'V stanic tym znajduje się mnóstwo dro- 3) Ooena stopnia użyteczn03ci pl'l:edmio
bnych zakładów technicznych, sumą, swych tów wystawionych, powinna być uŁatwioną 
wyrubów pl'zewyższ:,ją.cych kt-ajową. pro- pl'Ze7. bliższe poznanie ich na miejscu wy
dukcyję fabryczną, Dlatego to wvstawy tWlll'7.ania, aby unikn~ć śmieszności Zclal'la
guuernijalne są tak pożąd~~~ l mogą być jących się na wysh\wach powszechuych. 
pożytecZlllejsze H:" Win, nlz wystl\wy kl'ujo- gdzie 5-u lub 6-u przysięgłych ma w 14 
we, dni ocenić 200 O!rallÓW musztal'dv i drugie 

Czasem ~.'lj I\'ł:tściwszym dla wystaw 1'01- tyle sosów handlowych, 500 ok~~zów wÓd
:/lic:!o -pl"',~ llly5l11W~Tch jest, przez wzgl!!-d na ki, lub 2000 okazów wina, Oceniając te
rolnictwo, cieply czas poczynają.,cej się je- dy rzeczy, których nie oglądali, oceniają. 
sieni, lub jeszcze lepiej może wiosenny je częiltokt'Uć pn:ed l'uzpakuwlA.niem i na 
przeclnó\"\' :k , je(lyny czas względnego dla domysł. Twierdzenie to opiel'l\m na zezn:t
rolnika wypoczynku, niu dwóch znanych mi chemików, którzy 

'Wyotawa gubernii piotrkowskiej może byli przysięgtymi na powsz eC\hnej wystawie 
być całości,! bardzo Ul'ozmaiconą. pt'zez ob- wiedeńskiej. 
fitoś ć w niej plodó,," górniczyeh, tka.ckich 4) Wykazy gOilpodarusgo cz,vli ekonomi
i fa l'uiel'skich, Thtiejsccm naj właści wszem cznego post~pu po jedynczych części przed
dla ~ubet'llijahwj wystawy, jest, m~t się 1'0- siębiol'dtw, lub ich c:tŁości, b :!uź n ,t krtr7.y .~ć 
zumiec llliasto gubernijalne, b~d~ce zwykle samego tylko wraściciela, bą.dź zal'azem u
środkowym punktem ~ubernii,:1 jak u n:\s, czedtni,.;ów przedsiębior.'l l\va, jakiemi s ,~ ro
mog/;,by b~-e jes7.eze I'iód:/; lub CZ~5to~hu- l botni(;y i wszelkiego rodzaju pomocnicy, 
w~, pko U/ebal'dzo oddalone, :.L wIęcej od I vYystawa powinna. ułatwiać każdemu 0-

PIOtrkowa fabl'yczne. I bjaśnienie w przedmiocie pu3tępowegu wy-
Jeżeli wystawa ma się uduć ij eś li pO\T:.Iżnie twarzania pI'zed,miotów ll<\ niej pl'zedsta

i sprawiedliwie ma wypaść na niej ocenn. ' wianych. Do tego mogą. postużyć umyślne, 
produkt6w, tt'zeun, aby miała zawczasu wy- I płatne wyklacly specyjalne a populume, 
znaczonych dwoiell komis~t'zy, czyli gOilpO- ' wyshnV'ienie na sprzedaż takichże rozpraw 
darzy, Ich l'zecz~ jC8t: dl'Ukowanych-i nakoniac, najmniej IV kilka 

1) Zebt'anie dostatecznej ilości Pl'obek ka- miesięcy po wys~a~ie, objaśniaj~cego, go
żdeO'o matervJ'alu sUl'oweO'o któl'Y w obrę- spodarczego o mej sprawozd;\U/a, 

<:)" o , 
bie ich wystawy jest lub powinien być prze- Nakoniec powinna wyilt!l.Wa rozporządzać 
rabiany. Pl'óbka powinna być wyl'azem I sumą. pi ~niężną dostateczną. do spełnienia 

łVołynia, którą. to ziemię Polskl~ już za swą go pt'awie w nie~ oli tr:tym:tla, L it wini 
Vfła~nośc uwaiała,obl'tlzico koronnych panów, znów wyrozumieli z niej, że Kazimierz 
którzy widząc przvtem niechęć Knzimiel'za, wcześnip-j czy później koronę przyjmie i my
postanowili przystąpić do nowego wy- śleli tylko o warunkach, pod jakiemi po
boru, Długosz dodaje, że królolva Zo- zwolić mu O)og!!-, 

slVego zadania, Suma ta nie powinna być 
stra~uną; olVezem wrócic się w dochodach 
uzYtJkanych z wyet:<.wy, 
Powyższy projekt polt'zebuje opracowa-

nia i l'ozwiuięcia, którego tu dla bmku 
miej~ l~a pozwolić sobie nie moglem, 

J, B, R, 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

. - Zjazdy przemysłowców górniczych, W u
bleglym roku nastąpi .to zatwierdzenie uchwa
ły komitetu ministrów, na mocy której, mi· 
nis~rowi dóbr państwa nadane zost:l.ło pl'a.
wo zwo./'ywania peryjodycznydl zjazdów prze
myf:lłowców górniczych w Królestwie Pol
skiem, ct>lem wspólnego obradowania nad 
środkami zaradcze mi, mające mi służyć ku 
rozwojowi krajowego górnictwa i hutni
ctwa. W ubiegJym mie,;iącu, minister dóbr 
państwa zatwierdZił wniosek dp.partamentu 
górniczego w przedmiocie zwolania. na dzień 
II-go lutego 1883 r, w Warszawie, pier
wszego wiecu }1rzPllIysłowców górniczych w 
Królestwie Polskiem; prezesem tego 'zjazdu 
mianowano inżyniera gómiczego J ossę, prze
wodniczącego w radzie i komitecie nauko
wym g6rllIctwa, Do współudziału w powyż
szym zjeździe mają być wezwani przez dzien
niki urzędowe, tudzież za pośrednictwem 
właściwych inżynierów ohęgowych, wszy
scy właściciele kopalń, fabryk i wogólności 
przemysłowcy górniczy w Kl'ólestwie Pol
tikiem, jak również przedstawiciele dróg że
laznych, które przewożl towary w mowie 
będących zakładów, Wedtug opracowanego 
i zatwierdzonego .l uż progl'amu, rozprawy 
pierwszego wiecu przemYl'lłowt:ów górniczych 
mają !'Oię ściągać do następujących pięciu 
kwestyj: 1) O środkach zarade7.ych ku roz
powszechnieniu konsumcyi paliwa kopalne
go z tak zwanego polskiego zagtębia węglo
wego. 2) O środkach zaradezych ku powię
kszenIU wytwórczości surowca, żelaza i stl\li. 
3) O ~rodkach zaradczycb ku podniesieniu 
hutnictwa cynkowego i ołowianego. 4) O· u
rzą,dzeniu szkoły sztygarów, t 'J jest niższych 
stopni 8pecyjaloych urzędników kopalnia' 
nych, 5) O utworzeniu dla rODotnikClw gór
niczych stowarzyszenia emerytalneg'o, tu
dzież kar; wsparcia, 

- Zwracamy uwagę ziemian, że projekta 
rozdziału wspólnych pastwisk, między wła
ścicielami ziemskimi a włościanami, na za
sadl.ie przepisów w końcu 1875 roku wyda
nych, są obowiązani nadal przyj mować i 
decydować komisarze powiatowi. Dla wspo-

stoi da, głównego powi e l'llika księcia, 19nę
li do niego; obawiano się więc wojny do
mowej, a prz,vtem i ze strony Moskwy gro
ziły niebezpieczeństwa, 

fija, nie, mug,!oc się 0pl'zeć wzbUl'zonej szb- Tymc7.asem odroczony sejm zebl'ał się 
clICie, sama na nowy wybór naleg-ala. Ale bll.rdzo licznie w Piotrkowie, a gońce z Wil, 
po chwili uniesienia, gdy wzięto na uwagę, na pl'zynieśli mu odm()wn~~ odpo.vieciź Ka· 
że odtą.d zerwane będą wszystkie stosunki zimierza; lekceważenie korony by/'o terali 
nictylko z Kazimierzem ale i z Litwą, za- nadto widoczne, ale całe zgl'omadzenie mia
trzymał się sejm pl'zed tą ostatecznością; a ło szczerą chęć nienal'uszenia dobrych sto
ponieważ uczuciem kierują.cem na tern zgro- suuków z Litwą; chciano j!!- nawet trzy!r.ać 
madzen:u była- obrażona duma, postanowiu- w pewnej uleglości. Prócz tego zachouził 
no sejm odroczyć i wysłać do Wilna nie tu jeszcze ważny intet'es osobisty tych po
już błagalne, ale groźne poselstwo, "łów, ktÓl'ZY otrzymali od tYl'adysŁa\vtt J a-

Posbui byli: Przedbor Koniecpol8ki i giełły dobm koronne. Partyja to była licz
Scibm' Szarlej. Ci stanąwszy wobee WieI. na i zasiadają.c pl'zeważnie w radzie królew
Księcia ostl'O i śmiało, wezwali go, aby u- sk iej, spodziewała się, że syu nie odwoła 
słuchał głosu l'ozs!!-dku i przedstawili mu darowizn ojcowskich; użyła więc wszellrie
zgubne skutki, jakie dla niego wyniknąć go wpływu, ażeby :wstawić. czas jakiś Ka
mogą., gdy Polska obierze Bobie hóla, któ- zimiel'zowi do namystu, a tY'uczasem obwo
ry w potrzebie może dać mu uczuć swą. be wll.l'Unkowo Bolesta\va Mazowieckiego 
potęgę. Kazimierz zimno odpowiedział. że królem, 

Kazimierz, po odkryeiu siedmiu spisków 
na swoje życie, nic łudził się bynajmniej 
swem poł'ożeniem, Pisze do królowej mlt
tki, RUy nie pozwoliła wyzuć go z tronu 
ojczystego, lL gdy Piotl' KUl'owski doniósł 
mu o wlt\'unkowem tylko wyborze Bolcs/a
wa, objttwiŁ zaraz chęć przyjęcia koro
ny, 

Sejmik w Kolo uchwalił aby zaprosić Kazi
mierza na sejm walny do Parczewa; ale 
ten zjechał na porowę drogi do Bl'ześcia i 
obl'adujących do siebie zaprosi t. Sejm n'\ 
zaproszenie się nie zgodzit, lecz wysłał do 
niego deputacyję, Trudlle to było zada: 
nie, bo Kazimiel'z i radn, litewska żądl\h 
odstąpienia ziem podolskich na rzecz Li
twy. Poslowie chcieli zel'wać układy i u· 
dać się wprost do Boleiltawa, ale doradz
c1 szepnęli Kazimierzowi, aby układów 
zaniechat, przyjął koronę, a będąc królem 
zl'obi z Podolem co zechce, w czem oiJieca
li mu nawet swą. pomoc, Tak uspokojony 
książe pl'zyj!!-ł kOl'onę i w dniu 17 -m wrze' 
śnia 14:46 roku, wydał w Brześciu Lit'lw: 
ekiem zobowiązanie 7.aprzysiężenia Pl'aw l 

iwob6d narodu, i że na przyszłego święte-

zostaje przy swojem postanowieniu nieo- \ Wiadomość ta dwór wilellski w smutku 
bj~cia h'onu; dodał jednakże, że każdego, pogl'ążyb. Pano'f\"i<; litewscy czuli opu
ktÓl'y bez jego pozwolenia tron polski ouej- szczcnie swoje, a pl'zecll\vałki i pogardliwe 
mie, za swego nieprzyjaciela uważać i na mowy, udtąpiły l'zeczywistości. MichaŁ, syn 
jego zgubę czychać bedzie. Odpowiedź ta Zygmunta, zabitego przez niektórych z ich 
przekonala posłów, że Kazimiel'z Pl'agnie grona, był szwagrem Boleaława. i bawił 
korony, tylko boi si~ rady litewskiej, któ,'s na jego dworze; ci, kt6rzy nienawidzU\ Ga-
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mnianych przeplsow upłynął tylko termin lOu / o ogółu mieszkańców; cały jednak ban- Z działu rzeźby: p. Ludwikowi Kucharze
prekluzyjny , odnośnie do zamiany ~runtó~ deI I kredy t miejscowy znajduje się w ich wskierou za grup~ 'QDziewczyna z gołębiem" 
w szachownicach bęrlących; dla rozdzla·tu zas ręku. Pom imo· dość wysokiej cyfry ludności nagroda druga. 
wspólnych pastwisk, podobny termin nie był i rozwoju potrzeb, w Dąbrowie niema dotąd Z działu architektury: p. Józefowi ])zie
og-raniezony. nnj pi lniejszycb urzą . L~ń, zastosowanych do końskitlffiu za "Projekt kościoła w Jadowie" ~ 

wym,lgań cza<;u, np. księgarpi, cukierni, skle· nagroda pierwsz>L i p- Romf\Uowi [(owalskie-
- MieJ'scowy sąd okręgowy rozpatrywat P 'kt t t" d d 

pll Z materyjałami piśmiellneroi, kantOl'u we- mu za "roJe ea ru , nagro a ruga. 
proces cywilny p, Binermana, fabryk:\nta kslowego i t. d.; wszell'Oie zaś inne Urtądle- NaumIenić tu wypada, iż według powy
łódzkie~o, przeciwko miastu Łodzi o ulicę nia i ma"'azyn v ''.llaiduj'", si .. w ~tanltl nader żej wzmiankowanych przepisów, na każdy 
w temże mieście. Obowiązek sPI'3wozdaw- OJ" ·Z ~ d - ł b' ł' , 

Ś Pierwotnym. I z,la. sztuki,' wyznaczone yc mog y ole Wlę--czy zniewala nas pOłll1ć choć pokrótce tre Ć d d d 
tej sprawy. - W mieście Łodzi sprawa reform ~zkol- l ce.J",,~la t;le nag~ot y. t ' 

W mieście Łodzi egzystuje ulic:\ ZW:l- nycb wkrótce już ma być rozstrzygniętą· I szy: I: przYlę e pr;ce be~oroc~nel i Y-
na PóCnocną, która przedstawia tę osobli- Wi,tdomo, że dep~tacyja mi~j8ka łó~zka w ~~I~YTo~~rz~sst~:eJ':~alf ~y~i:~;lanie:st~= 
woś9, iż na pewnej przestt'zeni (aż do uli- Petersburgu, czymła staram3 o zaŁwlerdze-, . d d' 10 l t b 
cy .s-go Franciszka), jest do użytku publi, nie projektu utworzenia nowego gimnazyjum )ące], o ma u ego r. • 
cznego otwartą., zabrukowaną. i zabudowa- i rOZSzel'zen ia programu szkoły rzemieślni-
ną; ńaatępnie jednak, na przeiltrzeni około czej. Ohecnie podohno gimnazyjum klasy- - Zatrwożony ustawicznemi kradzieżami 
dwóchset kroków, dla przejścia i przeja- czne istotnie powstaje; kasa miejska ofiaru- publicznego grosza zarząd finansów, posta
zdu zamkniętą.. O tę właśnie część dl"U~ą je na utrzymanie gimnazyjum 15,000 rubli nowił, jak głoszą dzienniki, przedsiewziąć 
zaszedł spl)r pomiędzy miastem, a p, Bi- roc7.oie, a mieszkańcy 10,000. energiczne środki, aby kradzieżom tym w 
dermunem. 1V dalszem przedłużeniu ulica Program szkoJy rzemiosł również zostaje przyszłośoi zapolliedz. D o rzędu ta.kich śl'od
Północna jest znów do użytku publicznego rozszerzonym. ków nal~ż)' obm~ślony już podobno zegar 
otwartą, choć nie jest ani brukowlIną ani _ W Rokicinach, pomocnik ekspedytora ka.sowy, który kontrobje stan funduszów v 
zlIbudowaną. W roku 1880 p. Bidet'mtm, stacyi, Teofil Ł., w zamiarze odebrania so- kasie i wykazuje ten stan indeksem na tar
fabrykant i właściciel placów, przy ulicy bie żyeia~ poderżn~ł sobie gardło. Samo- czy, wystawionej na zewna,bz kasy. O ile 
Północnej potożonych, wystąpił przed sąd bójca jest żonatym i dzietnym, Przywiezio- domysł ten jest prawdzi .... <l , o tyle jest do
okręgowy piotrkowski z akcyją, w której no go do szpitala w Piotrkowie, w stanie wcipny i chytry. ,.Gołoa' j ozyni atoli słusz
przytaczając, iż grunt w mowie będący na- zdrowia budzącym wieIkIł obawę. Powód nl\ uwagę z powodu tego wynalazku, nas tę
był w roku 1864 za aktem urzędowym od zamachu na własne życie- podobno pomie- puja,cej treści: ,Wiara w tego rodzaju , .in-
Borucha Bergera, żądał, uby został uzna- szanie zmysłów. strumenty" należy do kategoryi naiwnych 
n)'m za wł:tścicielu takowego. PI'okurnto- złudzen' W pan'utwI'e kto'r"go na. mapie na 

- Ludność Królestwa Polskiego w 1816 . o, v -rYJ' u, w imieniu miasta Łodzi, wy toczy- wet ]'ednym rzutem oka obJ'"ć niepodobna 
roku wynosił<\ 2,718,247 mieszkańcew,' w r. . .." , ła powodowi akcYJ'ę wzaJ·emn". w któ, ani' mowy byc' lll'emoz'e aby Ur?Adnl'L pi" 

"t 1832 wzrosła J'Uż do 3,914,665,' w r. 1862, ," . ." 11. .. -reJ', powotuJ'"c się na reoerulacyJ'ę miasta stUj'''cy godnos'c' naczelnik'- kancelaryi kre 
'z to iest \V 30 lat później, 4,972,103; w r. ' .. co -

z roku 1839 i plany tegoż, \lrzytaczatn, że 187! dosjpgła 6,078.564, a obecnie wynosi dytowej w Peter:lbUl'gu, w kt6rego biurze 
grunt sporny, własność. miasta stanowiący y centralizuje się nadzór nad bankami cał&go 
. d l' . ó t b ć 7,219,077 mieszkańców. A zatem w prze-
l po u lCę przeznaczony, Dle m g y w l aJ:' 6 państwa., zdołał wytępić a nawet złowić te-
roku 11564 przez Bet'gera powodowi sprze- ciągu at UlU-U lu dność wzrosła o l 6 Jlro- go ducha złodziejskiego, który harcuje po 
danym; na tej zasadzie żądała przyznania cent. b katakumbach bilansowych. Jednym z ży
miastu Łodzj prawa własności pomienione- - Tułajl!ca się znów po dziennikac wia- wiołów, które dotatnio wpłynąćby mogły na 
go gruntu, ornz usunię~ia parkanów wznie- domoM, jakoby niedługo w Radomiu miał ł " b . " l ' 

Powstać organ mieJ'scoweJ' prasy, który J'Uż po oieOle,Jest swo oua prasy prowlllcYJona neJ. 
sionych na nim przez Bidermanna. Z żą- ~ P b d' t' t' możrwe II" 

ochrzczono mianem "Radomiauina7l , J'est bez- rzy swo o Zle ej, wpros me l .. daniem prokUl'ntoryi połl!czyło się 9-ciu h' t ' l R k t sort Qwoboda 
Zasadn!ł i J' ak na teraz nl'e wro' ży prpdkie!!o IS orYJe a a y owe eon es. v właścicieli placów na przeMużeniu ulicy 'li 't ~ l "d 'l' t " t e 

P , ł ' l urzeczywistnie nia. prasy e P leJ Opl nUJe w ym raZie lU er -
o nocnej eżą.cych, którzy w charakterze sów społeczeństwa, aniżeli naj dowcipniej 00-

jnterw~nientów przyjęli. w procesie udział. - W ciągu pierwszych szeaciu miesi~cy myśl one na1'zędzia kontroli, i taki Rykow z 
W dnIU 18 (30) gl'uumu 1~82 roku, są.d roku zeszłego, wyszło w Królestwie Polskiem pewnością uie ugłaska jej tak łatwo, jak 
-okręgowy, rozpah'zywBzy na. posiedzeniu \Z pod pras drukarskich 452 dzieł w języku ugłaskać umiał przez lat tyle zwierzchlli nad-
wydziatu cywilnego powyższą sprawę, wy- polakiem. zór nad swą dzia.łalnością. Rozumie się, że 
dał wyrok, mocą którego przyznał pruwo K't t T t b t t li; , zdoła,łby Rykow kupić dwa lub trzy dzien-
własności pomienionego !!runtu p. -Bider· k -Ch omlKe 'lowtar~ys pwa} zk~c «J y sZdu , P'dę ' S . d ,l l~' ., . ny w ro es wIe o s lem, po aJe o niki; ale jeżeli nie w iamym kopiuje, t<> 
manOW1, przy o ua emu wzajemnego po, . d ś' '. t .. d O l R'azant' l b dzieindzieJ' prawda. 1fQdztwa p!'okuratoryi. ":la omo CI, IZ, w zas os~waOlu SIę o prze· w r e, w l u U g 

, ,, ,- , , , , •• . pls6~ corocznej czasowej wystawy konkur- wypłynęłaby na wierzch. Wiadomo bowiem 
- Ludnośc D,browy Gorntczej wynosI do sowe], przyznane zostały następujące nagro- że w dumie miasta Skopina była part ja, która. 

5,000; w tern połowa st~~o,wi ,,!łaści~~ kła- uy w f; t.: , była prze?iwna. ~ykowowi i ~~czyła z ni~ 
sę robo~zlł, czwarta częsc, mteltgencYJIi;, re- Z dZiału maJ arstwa: p. Aleksandrowi GJe- walkę zaclf~tą, ~le8te,ty, naprozno, Part~Ja 
szta zas tworzy klasę żJJąclł z rozmaItych rymskiemu za obraz W altanie lipowej" ta przy swobodZie teJ prasy byłaby zwyclę
p~z~mysl'ów, a ,więc kupców, handlarzy, rol- nagroda pierwsza, i p, "Kaźmierzowi Alchi~ :żyła RJko~~, ,k~óry, d~iś ~mykał usta 
mkow, furmanow etc, mowiczowi za Qbra~ IlObrona Olsztyna", na-IW~Zy~tklm, .)ezeh ,me pleDlędz~n. to porozu~ 
Dąbrowa liczy 480 starozakonnych, t. j. groda druga. mleOlem swem 1 stosunkami z władzaml 

"0 Jana Chrzciciela zjedzie na koronacyję Polacy dotąd go słuchać nie będ:), póki twini grozili otwartą wojną i, nie w.ahali 
do Krakowa, fi gdyby przyrzeczenia nie przysięgi nie wykona. Mimo to jeszcze w r. się prosić krzyżakó~ o prz,rmlerze l po
dotrzymał, wolno będzie szlachcie postąpić 1451 wymn\,.iał się Kazimierz od teero i moc, dopiero KazimIerz dnia 24 czerwca, 
stosownie do Ilchwały sejmu piotrkowskie- dopiero na sejmIe Sierudzkim w r. t452 1453 roku, zaprzysiągł nn sejmie tym przed 
go. Poslowie g warnntowali mu nawzajem piśmiennie si ę zobowiązał, -jż za rok przy- kardynałem ZbignieweI? Oleśnickim, pr~
'Wolność tl'zymania dworzan i straży jakie- sięgę wykoDa i p:rawa koronJle potwier- wa i swobody stosowme do przyrzeczema. 
aokolwiek narodu i języka i pobyt w Pol- dzi. danego w Sieradzu, 
~ce, na Rusi, lub w Litwie. Ale podstęp MarnotNl.wst wo Kazimierza, zniechęcało Odtąd wzmocniły się węzły wiążące kró-
którego użyto, musiał przynieść owoce, bo do niego nie ty lko koronę ale i Litwę, bo la z narodem. Na sejmie w r. 1467 zn
arIy Teodol' Buczacki odzyskaŁ kilka zam- Z!l.wsze brak pi eniędzy zmuszał go do zwoły- przysiężono zawarty w Toruniu traktat 
ków n~ Podolu, które opanowali litwini, wania sejmów; a gdy po długich targach z krzyżakami i uorgani7.0w8łłn. ~ię izba Pdo
króla to do tego stopnia oburzyło, że po- takowe zwołano, niebawem się koIiczy- selska, która z czasem ata a SIę prawo a
mimo interwencyi całego sejmu, zgl'omad&o- ty, 8 wojsko pozosŁa wało nadal bez żołdu, wczą. Sejm w r. 1469 był jednym z naj
nego m\tenczas (1447 1'.) w Piotrkowie, nie skntkiem czego Litwa o mało iż nie wypo- świetniejszych. Korona Jr,giellonów świeci · 
dat się przebtagać. wiedzillła mu posłuszeństwa. wtedy potęgą. i blaskiem, deputacyj a cze-

Na tym sejmie, który był pierwszym po Po tnk długiem oczekiwnniu, zebrany \V ska. wzywa na tron królewicza \Vładysła-
koronacyi, ż,!dano od Kazimiel'za, aby przy- 1453 r, sejm w Piutrkowie, wobec różnych W:l, nnjstnrszego syn~ Kazimi~rzn, 1\ wielki 
wileje i wolności narodu przez p09rze(lni- wybiegów kt-óln, (pomiędzy któremi najdo- mistrz krzyżacki Henryk Plauen, wykony
ków jego narlane potwierdzi t, aby zobowiq.- tkliw .~zym byt tell, że przysięg!lć będzie ja- wa u stóp tronu przysięgę wiemopudrlańczą 
zał Rię ruskich i podolskich ziem od koro- ko kt-ól Polski, a nie jako W. ksi~ż6 Li- i (lopiero wtedy miejsce przy tronie zajmuje. 
ny nie odłączać. Na to ostatnie odpo\Tie- twy), ogłosił nie:złomne utrzymanie praw \oV następnym, t.j. w 1470 r., Henryk Rit
dział, iż tego nie uczyni, bo naJn'yrężyłby i wolności krajowych, oraz nietykalność tenberg, następca Plauenn, ponowit takąż 
przysięgę "pierw już u0zynioną litwinom. gl'aHic państwa, z warunkiem karania bez przysięgę. 
Sejm w 1448 roku 00 niczego pod tym wyjątku każdego, któryby prawa te gwał-
względem nie doprowadził, aż dopiero \V na- ci!, lub pokój publiczny naruszał. Prócz 
tępnym, gdy jeszcze z z,aprzysiężeniem tego sejm dodał królowi r:tdę nieu!tającą, 

swobód krnjowych ociąg:\ł 81ę, oraz połą.- która wszystkie jego postanowienia snn
czenie Wołynia i Podola do skutku nie do- kcyjonować miała, i zlllutlił gq 00 wydale
prowadził, zjWld " cały (}świadCłzył mu, że I nia ze swego dworu litwinów, a gdy i li· 
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m18Jscowemi. Ucierpiały na tem OCZ)'WlilCle niem, że wójtostwo to nigdy nikomu inne- pr~y u:ch, wyprostowany po wojskowemu, poduosz%c 
ł rokę do czoła i salutujlłc zawołał głośno: l'eplltacyje oeób tę wadzę piastujących, ale mu nadane nie będzie. 

O -Jaśnie panie!-stosownie do rozkazu - stodol& 
dla Uosyi ważniejsze są, chyba 13,000,00 Roku 1700, zaczęto budować kościół księ- już si~ pali! 
rs. aniżeli ,dajmr. na ~o l'ep.~taq·ja p. guber- ży Pija.rów_ 

DAtora, ktorr hguruJe dZIS w rachunkach. Roku 1702, w miesiącu wrześniu, Rzewll
bankowyoh, Jak~ o~~arzony prz~z p. Ry~o. ski kra.jczy, pułKownik, na czele chor~g~i 
WlI. kr~dytem, ~l?ga)<llcym sumki ,,200 ty8lę- polskich wespół z jenerałem Brandt, r?zbl]a 
er rs. l całkoWICIe wyozerpanym . szwedów na llu"'aju pod Piotrkowem l 400 

KRONIKA PIOTRKOWA. 

(Ciąg dalszy-pan'z N1 1). 

Roku 1655, Jan Każmierz wydał uoiwel'
sał, u walniaj<\cy Piotrków od przechodów 
wojsk, dawania prowiantu i szafowania uim; 
dla obrony zaś przeciw gwałcącym ta.kowy 
uniwersa.ł, upoważnia wojewodę Sieradzkie
go i sta.rostę Piotrkowskiego, iżby przeciw 
nim jako przeciw hostes pa.triae zbrojnie wy
stępowali. 

Z powodu groźnego pod kt-ólem Gustawem 
najazdu szwedów, trybunał w PiotrkIlwie 
odroczony w sob,btę po niedzieli Laetare i 
zwołany dopiero w poniedziałek po św. Fran
ciszku 1657 r. 

Roku 1656, na pocza"tku roku szwedzi pod 
wodz", pułkownik.a. Pirona, zdobyli miasto i 
fortecę piotrkowską; przybyło zaś na odsiecz 
pospJJite ruszenie pod dowództwem Jana 
Koniecpolskiego wojewody, jenerała sieradz
kiego. W tym czasie Bykowski postrzelony 
Z murów miasta, umarł w kilka tygodni; po 
nim zginął iWodziński. Poseł francuzki, ja
d~c z Szl<\ska do Warszawy, wstl\pi wtedy 
do obozu' polskieg'o pod Piotrkowem. Szwe
dzi poddali miasto przez kapitulacyję 30-go 
czerwca, sa.mi zaś z wod,,;em, jako jeńcl', u
dali się do Ozęstochowy, gdtie utrzymywa
ni byli kosztem miast: Olsztyna, Siewierza, 
listowa i Koziegłów. OIJlęienie to tak zni
szczyło zamek piotrkowski,. że tylko dolne 
mieszka.nia w całości pozostaly. . 

Roku 1659, odbyła się trzecia lu~tracyja 
miasta. fiotrkowa. Zna.jdujemy talU wzmian
kę, że Piotrków, choci:l.i po świeżym najeż
dzie szwedzkim, był przecież murom obwie
d.ziony; miał trzy bramy: t:ijeradzk~, Wol
borską i Krakowoką, kamienic 49, domów 
drewnia.nych 189, placów pustych 102. Wy
dano SUl'OWY zakaz, iżby nikt uie wa.żył się 
ani budować, ani murować w mniejszej niż 
1,000 kroków od mia.sta odległości, 

Roku 1673, Micha.ł Korybut zatwierdzi
wszy dawne miasta przywileje, powiększa 
20 marca skład magistratu piotrkowskiego 

. do liczby S·u osób i czyni go dożywotnim. 
Nadto stanowczo zabrania żydom budować 
i osiedlać się w mieście, na przedmieściach, 
a. nawet na gruntach starościńskich. Wzbra
nia również sprzedawania win wszelkich 
Węg'l'zynom, prawa obywatelstwa nie posia
dił.iącym. 

Roku 1676, Jan Sobieski uwalnia na sej
mie Piotrków raz na zawsze od wszelkich 
ciężarów żołnierskich i asygnacyi stano
wisk l). 

Roku 1677, ksiaAz Jerzy Denhoff, biskup 
krakowski, sprowadza Jezuitów do Piotrko· 
wa.·Dnia 15 lutego, Jan III WÓjt0:;two piotr
kowskie wcielił do miasta, 

Roku 1679, przywilejem nadanym w Ja.
rosławiu synagodze piotrkowtikiej, dozwolo
no jej mieszkać, budować się, handlować i 
szynkować miodem na Wielkiej \V si, jako 
też wybudować bóźnicę, założyć kirchow, 
synagogę i ustanowić rabina. 

jeńców przypro~a.d:i:a do Pokrzywnickiego 
obozu. 

Roku 1703, w miesiącu lutym sz wedzi sta
li w Piotrkowie i złupili mia.sto. 

Roku 1705, Trybunał piotrkow~ki odro
czony, już to dla najazdu szwedzklego, JUz 
dla morowej zarazy, która mnóst NO ofiar z 
miasta zabrała. 

Roku 1706, ratyfikował Augu.st Y} Piotr
kowie haniebny pokój Altransztadzkl. 

Roku 1707, gdy stan .kraju. nie dozwalał 
zebrać się Trybunałowi w Piotrkowie, obra· 
dy jeg!) na ten raz w Sieradzu odbywać się 
musiały. 

Roku 1709, Pot.ocki, wojewoda. kijowski, 
obdarzony od króla wielką buławą, zgromił 
tatarów pod Piotrkowem. 

Roku 1710, po niedzieli Invucavit, Try
bunał obraduje w Piotrkowie, pierwszy ra.z 
po ukończeniu wojny szwedzkiej. 

(d . c. n.) 

Wol n e Żarty 
ad Ex· Bociar.a. 

Anegdoty. 

1. 
Biedny góral pragnl!c w świ~to uporządrować swo· 

ją flzyjognomij~, wszedł do felczera, a niemając ani 
grosza przy duszy, prosił uprzejmie pryncypała za· 
kładu, aby go na kredy' o,olić pvleeił, zarl2czają,c, że 
jak zarobi to zapłaci. 

- Weź gratisowll brzytwę i ogól go- rzekł pryn
cypał do chłopaka. 

Chłopak spe .'lit rozkaz, pomydlił górala i ucz'!;ł 
operacyję najg>rizą " świec,e brzytwp', góral krzywił 
si~, łzy mu z oczów spad.l, jak: groch. Podczas tego 
pies ~robiwszy jaklłś 8Zkod~, z(,stał pl~ez pauią felc ze· 
rowę obity i skomlał przerailiwie. 

- Co temu psu jest, co tak: wyje? - zap1,ał fel· 
czer. 

- Pewno go za dal'mo golą, - panie doktorze! -
rzekł biedny góral, IItrssznie przy gratisowym golelliu 
męczouy. 

2. 
Po kinderbalu, przyb1ł z wizyt" uCleń czwartego 

kursu medycyny, do znajomych sobie pań, które go o 
rezultat onego baliku wybatlać chciały. 

- Jakże sil2 pan bawił? wielu było młodzieńców? 
-zapytala starsza c6rka gospodyni domu. 

- Było nai akademil.:ów dwunastu, ale zabawa 
szła nietęgo. 

- A to dlaczego? 
- Bo do ,aDca ze strouy płci pięknej, przybyła 

tylko sama cielęcina. 
- A przecież tam i wol'owina była-wtrąciła lila· 

ła siostr~yczka pytającej. 
- Jaka wołowina? - spytał akademik. 
- A pan i pańscy koledz1 - odrzekła. tancerl.:a 

z kinderbalu. 

Sprężysty słnga. 

Roku 1679, sprowadzenie księży Pijarów 
do Piotrkowa. 

Becta vii/S est rectissima omniU11t viiarum - ale 
w dzi.8iejszych cza~acb. i krZyWI! drogI!; czasem si~ cho· 
dzi - aby handel szedł. Pewien obywatel, który si\! 
w żaden sposób bez dobrych budynków obejść nie 
mógł, pragnął koniecr.nie walącą się stodołę zastąpić 
nową, elegancką. A miał starego wiarusa ex·żołnie· 
rza, pełnilłcego obowią,zki karbowego, z którym ex·re 
tego interesu zrobił samnasIIm konferencyję i wy· 
perswatlował mu, że jeżeli owa stodoła spali sili, to 
za Rią gruby piellilldz będzie i nowa wspaniała wy
stawi się. 

Roku 1698, August II dnia 29 paździer
nika woiela na wieczu& czasy wójtowstwo 
piotrkowskie do miasta, z prze'~naczeniem do
chodów na utrzymanie murów i z za.pewnie-

I) Vol. leg. pag. 375. 

Spisek ukuto-i itodolina miała być przez cllergi
cznego karbowego, w świl!to czy niedzielI! Qkoło go· 
tbiny 10·ej w nocy podpaloną,- czyli podkopcou;. 

W sam dzień majlIcego ail2 odbyć faj el'l'rerku , 
przed wieczorem, zjechali sil! sIłsiedzi w zna.cznej li· 
e~bie w Odwiedziny do wlaściciela. owej stodoły. Przyj
mOWAni gościnnie usiedli do kolacyi 8UtO zastawio· 
nej-a kiedy w najlepsze rozprawiali, jedli i pili -
ot"'8oI'lJ 8i~ drzwi, a ex.-żoła.ierz ka.rbowy, 8ta.n~w8zJ 

ROZMAITOŚCI. 

-Gdy młodzież polska we Lwowie wysłała r. z. te!cgr3,m 
do Pesztu, ua uroczystość odsłoni~cia pomnika po.ety 
Petiifiego, w od po wiedli na ten telegr8 'I! , komItet 
pomnikolVY nadesłał pod adresem tejże młodz,e[J ak~
demickiej, następujące pismo w j~zyku polskim, kto
re w doslownew brzmieniu podajemy: ~Do TOWl' l'zy
BtWIS mlod~ieży polskiej we Lwowie. Z nie''fJpo:.ie
dzianą radością otrzymaliśmy w dniu uroczy8oości od
krycia pomnika Petoflego od młodzieży polsl,;~j r~le: 
gram pozdrowienia, który przy uczcie bal,klet?we) 
przeczytany, z niezrthvnanym entuzyjazUlem i ~eJlen Ił 
zOitał przyjl2ty. 

Przyjm więc od nas za 10, natchuiona polska mło· 
dzieży, nas.e najgor~tsze podziękowanie i oby ten .-Ia
cb.etny i wzniosty duch Peiitfie,::-o i nadal stał się tym 
wi\!kszym i nierozerwanym węzłem miłości bratel.k·ej 
milldq nami. Przyjm natt"IL"ona polska mJ'odziety 
wyrazy wysokiego szacunku, z jakim zoscajemy". 

Buda·Peszl, 17 października 188lt r. 

- Dnia 27 -go I?;rudnia uplynl}ło 5l lat od chw'ili, 
kiedy augielski okręt (Beaglel, odpłynął z angielskie
go portu, uwożąc w kajucie kapitan. , młod~go a 
chorowitego naturalistę Karola Darwina. Morsb ta 
wyprawa uwała lat 5, a z powodu zdvbytych rezulta· 
tów i wysnutych następnie z nich teoryj i )'oglądów, 
zalicza. się do wiekopomnycu; po morfl~ip, Aleks9.'1dra 
Macedońskiego wyprawie, naj ważniejsza. Zdob\:<l w 
tej wyprawie spostrze·enia, spisllue nota~ki, posłużyły 
za materyjal do wszystkich prac n'stępnych, kt61'e 
spowodOwały pl'Zewrót w nauce i unieśmiertelniły imię 
wielkiego naturalisty! 

- Według prawa z dnia 10 gruduia 1866 r., naby
wanie majątków w kuju zachodnim wl!:brouiene jt'8t 
osobom pochodzenia polskiego inaczej, jak tylko dro
gą spadku. Jednak z Najwyższego rozkazu z r. 18i"', 
wdowa PI? b. członku rady lIdministracyjnuj Króle
stwa Polskiego, hr. Wandlł Potocka, seculld@ voto ks. 
Jabłonowska, otrzymała, jako wyjątek, świadectwo na. 
nabywanie majątków w haju zachodnim. Ks. JaMo
nowska dala ze swej strony krótko tQrmiuowe 'pełno
mocllictwo szlachcicowi L. Grabowskiemu, który ku
pił w gubel'. wołyńskiej miasteczko Dt;".ażne (272/ 
dzies.) za przeszło 100,000 rs., sioło Zabrik (989 
dzieli.) i sioło Kosmoczewo (31:\2 dzies.). Ot6ź "No
woali" donoszą teraz, iż wyższa administracyja upa
trując wtem wyraźue omijanie prawa z dllia 10 gr..!· 
dnia 1865 l'., uanała za konieeue pozbawić p. Ja· 
błollowskl!. danego jej świadeclwa. 

- Jak wiadomo, w listach l'ekomendowanyclt nie 
wolno posyłllć pieni~dzy, które prZj ekspedyjowariu 
ua Etacyi pocztowej winny być deklarowane. Tymcza
sem, jeden z banków IV Cesarstwie, wysbł w liście 
rekomendowanym 120,000 rubli; władza pocztowa ~ 
kontrabandę dostrzegła i pieniądze skonflsk~wała. 

- Bracia Uothschildo\vie w Frankfurcie nad Me
nem, świeżo obecnie wykazali swoje dochody w ce
lach opDdatkowania. Mtodszy brat ma dochody wię' 
ksze, albowiem na rok bieżący obliczył je ua 4,788,000 
marek. Starszy brat baron Maier Karol. wykazał do
clt.odu na 4,560,000 marek rocznie . 

Według tych cyfr, młodszy brat baron Willy, ma. 
dochód 13,200 marek dziennie-suma, za którą cała 
rodzina wygodnie rok Cliły przeżyć może. Na /1:013 :
n~ dochód tego milijonera wynosi 546 marek, na mi
nutę 9 marek, a na sekundę t5 fenigów. 

Ostatnia cyfra br1.mi nader skroIllnie, lecz palU i II
tać nalelY, że rok ma sekund 31,536,000. 

- Trudno wymagać wielkiej etykiety na,vet w klu..ó. 
bie powiatowym i podobno nie/ylko w jednej guber_ 
nii czemihowskiej przydałoby się ,uzupe!nieaie" re. 
gulaminu klubowego. jakie uchwaliła stalazyZ1l8 miej 
SC:lwego klubu, zaleciwszy obwic5Cić je IV klubie i 
przybić na drzwiach tej instytucyi. 'rekst owego re. 
gulaminu wydrukowa'!y gazety nZaria~ i nGołos~. 

Oto ich brzmienie dosło.,me: l) Zllbrania si~ mieć 
w klubie odzież, jaką pp. kllpcy nosz; przy codzien
nych zajęciach; te bowiem wydają często woil ryby, 
skóry i t. p., co nie dla wszystkich jest przyjemne. 2) 
NIL wieczory tańcujące mężczyzui win 'li przyby.vać 
tylko w ubiorach uszytych z materyjalów czarnych. 3) 
Zaleca się szczególniej niec!u,dzeni.e do klubu IV wy
sokich outach, przepojonych dziegciem. 4) W razi a 
doty przyby\nć trzeba koniecznie IV kaloszach. 5) 
N a balach lIoworocznych i bardziej uroczystych, ml2ż
czyźni winni być we frakach i bipłych krawatkach; 
przybywający w ak3amitnych np. kaftanach, albo z zie· 
loną np. cbnstką na szyi, placą, karę w ilo~ci rs. l 
k. 50, która obrócona będzie na rzecz muzykantów. 6) 
Najsurowięj zabrania sili uŻjlVać firaaek na wieczo
rach tailCują,cych zamiast chustek do nosa. Dopuezcza
hey się tej mr.nipulacyi będll z ubliżeniem wyprowa
dzeni z zebrania. 7) Palenie podc"lls balu lJtoniu w 
gabinecie przeznaczonym dla pIci nauobnej. opłacA. 
się grllrwnami IV ilości 15 kop., za co kupować sil!. 
b~dzie <Ha dam pudr i "odekolon". 81 Podczas kadl'y
la niewolno kankanol'Vać, tl'zeha tań czyć przyz .voicie. 
9) Po tańcu. mężczyzna winicn d~Qkv)wlić damie -.• ło-
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wem .merci" a nie .spl\Sibo wam". (To już niekonie
cznie właściwe). 10) Upijanie si~ skandaliczne \Y klu
bie jest wzbronione. Buf~tolVy płacić będzie po 3 l'd. 

kary za każdą urżniętą per.ouę, pieniądze jakie ztąd 
wplyn:l, ourócone zostaną na pomnożenie biblijoteki. 
11) Podczas gry w karty IIni kłócić się, ani tembnr
dziej bić po twany Ilie trzeba. 12) Tuż samf) zabra
nia się wszelka spI'zeczka i uderzauie kijem bilardo
wym swego 'QsrtnerR, Każde uderzenie z rzędu kil
rane będzie grzywnami w kwocie 20 kop., a fundusz 
ztąd powstały otrzymy"ać będzie, tytulem gratyfika
cyi, Rr"ędnik do pisma w kancelaryi klubu się znaj
dnjący . 

NOTATKI POPULARNO-NAUKOWE 
praktyczne. 

- Wobec szerzących się chorób zaraźliwych, jak: 
<lspa, tyfus, hłonica, szkarlatyna i wiele innych, a po
chłaniających liczIle ofiar.v ze świata dziccięcego i z 
pośród młodzież), minister oświaty we Fraucyi prze
ib.l do rozstrzygnięcia akademii lekarskiej w Paryżu 
następujące zapytanie: jak długo uczeń dotknięty cho
rob} zaraźliwą, powinicll być odosoblliony od kole
gów? 

Pan Hildiret IV imieniu komisyi. której akademij II 
opracowanie tego przp.dmiotn polecila, dal taką odpo
wiedź: 1) Ucznio\\ie dotknięci ospą wietrzną, oSP'ł na-
tUI''il tlą, szkarlatYlłą, zapaleuiem gruczołu przyuszne-
go i blouicą, powinni być jak najściślej odosobnieni. 
21 Przy oopie, odrze, ilzknrlatynie i bIonicy odosobnie
nie trwać powinno dni 40. zaś przy ospie wietrznej i 
upaleniu gruczołu przy'-'szlle~o dni 25. 3) Po skoń· 

T Y D Z I E N. 

owadów, tępiących życie roślin, tworzącyell gtówny 
pokarm ludzi i z\viel'ząt domJwyoh, zWł\iywszy dal~j 
na nicwielką stosunkowo ilość iell tlłpicieli z króle
stwa zwierzęccgo, przyjdzie każdy l'o,-tropny rolnik do 
pJ'ześwh,dczeuia, ii obowiązkiem jego powiullo być 0-

chraaianie tak pożyteczllych zwierzą.t, jakiemi ~ł nie
toperze. 

- Pokarm śledzia. Pomimo znacznej ibśei spo
żywanych codziennie śledzi, nikomu nie przyjdzie UR 

myśl pytani~, czem właściwie śledź się karmi i z cze
go wytwarzll się amaczne jeJo mięso. Iateresuhcem 
wi~c będzie, gdy przytoczymy, co w tym względzie 
dr. MOllius, profesor zoologii w Kiel podaje.. Wedtug 
spostrzeżenia tego uczonego, śledź karmi się mikro
skopijnemi raczkami, które w znacznych ilościach zuaj
duj'ł się IV morzu Baltyck'em i należą do l' ldzaju 1'a
cicowatych. \V żołądku wielkiego śledzia liczba ZIlII
leziolłych raczków wynosiła 60,89.; sztllk, mniejszy 
śledź posiadał 19,170 sztuk. W ci'łgll tl'zech tygodni 
r.lowiono w zatoce Kielskiej 340,000 śledzi. GJy przy
pllścimy, że każdy śledź w ciągu dllia połkll'łł 10,000 
mik1'oikopljnych raczków, to ogólna liczba s[lożytych 
raczk6w wyniesie 2,400 miL, a w trzy tygod'lie 43,200 
milijouólV sztuk. 

- Oczyszczenie jarzyn liściastych z robactwa, jak 
ze ślimaków i wielu innych, które mogly zagnieidzić 
się w liściach sałat i kapust, wymaga większej tro
skliwości w przygotowaniu ua kuchnię. Tym celem 
najlepiej jest zanurzyć jarzyny na kilk .. minllt 11' sło
nej wodzie, czem nie zcp311je się smaku jarzyn, a je
dnocześnie oswobodzi z robactwa. 

LicytaCyje W [ubernii PiotrkowSlie.i. 

czonym tel'lninie odosobnienia, rekonlVnleiceut powi-
niell wziąć kapiel ciepła. 4) Ubranie, które liOsił IV \ W d. 1 i ( 29) stycz., w urzęllzie leśllym Gidie, 
Czasie z"padnfęcia na c1;urQbę zaraźliwą. powinno być we wsi Nic.ulowic, na sprzedaż_ dl'zelvlI IV 4-ch obrę
w suchej wannie ogrzane do 900, okadzone siarkI! i h:!ch 1,a ogólną snmę 5934 rs. /1 k. 
wyCZ) szczone. 5) Wszystkie przedmioty i sprzęty PO- / - Tegoż dllia, w urzędzie gllb. piotrkowskim, ua 
k?ju, IV którym chory przebywal, powinny być prze- konsenv:1cyję dróg SZO~ol1'ycb l-go rzę<ill, ,,v o,brębie 
Wietrzone l wymyte. 6 ) Uczeń, kt6ry pr7cbyT chorobę pOWl!ltu llolVoratlomsklego, na bud'lIvę 2J:l saz. szo
zaraźliwą, IV dODlU ro~ticielskim lub na stancyi, .m?ż~ I ay d'l o~a,d-.-, K'l11iecpol, II .takż~ 117 _dostawę lłar6~d.i 
byc wteJy do klusy l zakl:tdu wpuszczollym, jezelI · dla drózmkow, od sumy 8326 l';. 3" J,. 
przedstawi świadectwo leknrza. że wszystkie przytoczo- - W d. 20 styczno (I llltego), w magistracie m. 
ne środki ostrożności wykonane zos:aly. Piotrkowa, na dostawę \1' ci'łgu 1883 r., wszelkich 

p . t ". l z· lk ' l' ś· produktow dla szpitala św. Trójcy i żYdowskiego, a 
-: ozyecznosc lIIe opsrzy. WlC -ą gOl' IWO Clą także dla domu schronienia stal·ców. -

bywają prześl.dow!\ue 'llctopcrze, z powoda zapewne \XT d 17 (99) t .. d" C to-- - h - h ś .. . l - - .'. - s yez., w Ul zę zle pow. !.ss 
ws~ręt~ej _lC po_w.lerzc owno Cll,. a ~rzccI: na ez,," ?ue stochowskim na 'dzierżawę do r. 1885 docllOdów'z 2 
do n.a)pozyt ~c.mI.\Jzzyeh w rollllctwlc zWIerząt. Nle- , .. . .. ._ -. 
t operze iywia się wyłącznic owadami. rozwijajacemi m?stow 4-go rzędu na l:ece Llswllrcl~ pod Klzeplca-
W nOCIlej'· \ ś" . k - UH W pow. czsstochowsklm od rocznej Silmy 30 1' •• 

porze ZgU.lU~ swą, czynno c, ) a -o to: oma- -
cnicami, wyradzajaceml mn6st":o szkodliwych gąsien-
nic, ornz chrabąszczami, tak bnrdzo dla drzew szko-
dJiwemi, 11 których je len nietoperz w ciągu jednej 
nocy kilkaset pożel·lI. Zważywszy na wielkie mnóstwo ! 

o G- o s E 

KAPSUŁKI MATHEY-CAYLUS 
wyrobu D-ra Glin Nagroda Montyon. 

~.p.~11d .athey-CayluB z esencyi drzewa sandałowflgo y połąCl8!dll • _qami 
a)sa.mlczneIDl są. zalecanI' prze, lekarzy na chorohy zarlarzaU i tłorDOp/łłIJ.tal4, 6iIłk ~ l#Jiet 

lIa choroby kanał" mtXZlJwego i wlZelkie prZl/pad lo~'ci dróg moczoWflch." ' 
"Przyjemna ich (orma uj~ta w karuk esencyonalnie poł'łczony czyni użycie Kapaułek 

1
1IIIathey-caYIUS moiliwem dla osób najwlltlejszych i nie szkodZI w niezt\m iołądkowi." 

(Ga.eta Szpc'tali Parvzl:ich.) 
Szczegółowy opis dodaje 81~ do każdego 1lakonu. 
Należy ' wystrzegać Bit podrobień i na zabezpieczenie każdy flakon kaJlsu-

~
łek Małhey-Caylus zaopatrzonym Jest lir markt fabryki oraz _ podpis ChD et 
Cie i medal nagrody MODtyOD. 

Nabywać moina w Paryżu u Clin et Ci. ulica Rassyna Nr_ 1'
W P ,otrkowie ekład główny u Pp. G-ampf, Soczołowski i Spka. 

Pigułki Żelazne D-ra Rabuteau 
Laureata Instytutu Francyi. 

Pigułki żelazne Rabuteau są pokryte cukrem. 
Li~zn-e studya, dokonywane w szpitalach przez profesRor6w fakultetu P&ryJ:lrlego yyk&l&ły 

stanowcz~ SkUh'CŁnO '· ć pigułek żela'l.oy;:h R:linteau w na<t~pu.ią('yeh słabościach: bledniClI, bez
k"l.rl.tt!JN~/. te utrlltllf:';~ 1': /"1/";. UJ o:Jl}bufJ ' rU1mor:u, w,rcł~ń(::f."!liu. U' rekQ1lUJale,ceucvr.~ ID sła.hokiach dzt."cci 
i Wb1.y;;lkich ,I' ogo',!P. niedomaganiach ópo\Vodowanych hrakie//ł krl~·i. 

Pigułki żel~zne Rabutaau uie czernią zębów, dają się tra.wić Dajsłabszym osobom, nie 
powodu.',!\: on~trllkeyl-

Kuracy& żela~nl\' Et\, pomocą pigułek R"buteo.u używan:', jest bardzo oszezędną, stanowi 
ona f,'\'l'dzo miOły wydatek dziennie_ 

Należy wystrzegać się podrobień, i Da wszystkich RuoDach pigułek żela
znych doktora Rabuteau, znajduje sie jako zabezpieczenia marka fabryki z pod
pisem CEn et Cie i medal nagrody MontyoD_ 

Nabywae można w ParyŻII li Clin et O" uliea R.a.c!syna. Nr_ U. 
W Piotrkowie skład główny 11 Pp. Gampf, Soczołow$ki i Spka. 

5 

Cell.ll zboża. 
Piotrków 9 stycznia 1883 r. wtorek_ 

Pszenica piękna rs. 8,90-9,00,-poroRt1i~
ta rs_ 4,00-6,00. - Zyto rs. 4,80. -J~
czmień 1'8_ 4,20-4,50. - Owies r,;. 2,50-
-2,70. - Tatarka rs. 4,50-5.00. - Groch. 
rs. 6,00. - Proso r5_ 4.50-4,75. -- Karto
fle rs. 1,80-2,00_-Koniczyna biała rs. 50,OO~ 
czerwona 1'S_ 38,00-10,00. 

Wogóle popyt słaby. 

Rozkład jazdy na kolei żelaznej War
szawsko-Wiedeńskiej i Łódzkiej. 

do War
szawy. 

Soslłowice 
wychod. 

Granica. " 
Częstoch, 

przychod. 
Radomsk. 
Piotrków. 
Koluszki. 
Skieruiew. 
Warszawa 

z Warsza-
wy. 

Warszawa 
wychodzi. 

Skicrniew. 
przych. 

Koluszki. 
Piotrków. 
Rndomsk. 
Częstoch. 
Granica. 
Sosnowice 

Droga 
Łodzka. 

Łódź wych 
Koluszki. 

przych. 

Koluszki. 
wych. 

KU1'yjellOSObOW-1 posPie-1 Robot. \MiejSCO-
klassy klassy szny kI. kI. tylko wy kI. 
I i II I H i lIT I II i III Hr I II i III 

10,J~ w. ~',55 r. 1,00 p. 9,00 r. -
10,40 W. 7,50 r. 1,15 p. 8,451'. -

l2.52 n. 10,211'. 3,27 p_ 11,44 r. -
2,03 n. 11,451'. 4,39 p. I,J4 p. -
3,08 n. 1,02 p. 5,45 p. 2,45 p. 5,45 r. 
4,191'. 2,20 p. 6,:'8 w. 4,13 p. 6,48 r_ 
5,191'. 3,39 p. 7,59 W. 5.39 p. 8.00 r. 
7,15 r. 5,55 p. 9,50 W. 

I 
8,05 w. ](I,lOr. 

-
9,00 W. 11,10 r. 6,00 r. 8,301'_ 5,35 w. 

10,26 w. 1,11 p. 7,36 r. 10,41 1'. 7,34w. 
- 2,37 p. 8,461'. 12,14 p. 9,01 W. 

12,31 n. 3,55 p. 9,48 r. 1,33 p. 10,15 w. 
1,39 n_ 5,28 p. 11,041'_ 3,1 lp. -
2,36 n. 6,46 W. 1~,04 p. 4,36 p. -
5,00 r. 9,35 W. 2,25 p. 7,451'1. -
4,50 r. 11,aow. 2,38 p. ?,40 w. -

- l 1,5 p.1 7,25 1'.1 1,5 p.l~ 
P_ jIO,lO w. - I 2,5 P.18,25 r'l 2,5 

- 3,~ 7,20 W./IO,30 IV. 

Łódź. I 
przych. 

p.1 7,20 W. 

Pociągi robotnicze podczas zimy nie kursują. 

I 

c' 

I 
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~ .. ··~~~~;:;~=ó:~;:~~~~~ ~ 
! Mam honor zawIlIdoUlW V/W, Panuw, IZ z dUlem -t-łlJ styczllIa ~ :t.: r. b., przy ulicy },oloskiewskicj (Bykowskie Przedmieście ) , w ,IOlllLl W. ',,~ 
( Spaun, OtWOl'7.ywszy Magazyn,. za()pntrzyl~m :.:'1) '." wielki wybór ;) 
A. ma&el'yjałów zagranIcznych, l IH·łlJOWY<'.ł!. .W!konr: ~ 
:..: wając gl\l'dcrobę mę.,ką w pracowni mOJcJ podług lIaJswlezsze.J i~ 
1( ~ody z tłokładnem i elegauckiem wykończel,l;e~ ); e. l pO cem",ch nader przystępnycb. SpodZIewam SIę zJe , ~ 
, dnać ogólne uwanie i względy WW. 1'1'. "lip' 
( (3-1) Pozostaję z szacunkiem '''ojciecb Schiłd. ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ulica Pocztowa 
~",_~_Ą ___ .... _~Ą-<!i 

~ ł~ REST AURACYJ ~ ł :g 
g. przy Handlu Will } ~ 

ł M. N O D Z E Ń S K I E G O ~ ł 
~ (przyrządza Su~ad~u~a, Obia.dy i n;.o_l~cyje,- .ł'lak~ ł ~ 
~ (w knżdą. nIedZIelę J ŚWIęto. PrzYJmuJe zamOWleLl,1I na obstalunkl.s Q) 

U (' , w zakres gastronomiczny wchodzqce. ) U 

/);~~---- -'---'->~--..,.,.,.--..,-~ Dom W.go Giegużyńskiego, (3-1) 

Francuzka Rządca gospodarczy 
życzy sobie udzielać lekcyj języka fl'un· enel'giczuy, z Ks. ł'l)znafJskiego, poszu· 
cuzkiego i konwer"ncyi w tlomach pry- knje miejsca Znl'ltZ lub ud I·go kWietuia'l 
warnych. WiaUOJ10ŚĆ \Y Redakcyi. Adres: Piotrków Postc-rest8nte pod lit. 

(O-I) E. M. (2-1) 

MM~, 
patentowany i 

SAMODZIAŁAJĄCY PRZYRZĄD BEZPIECZENSTWA 
I do lamp naftowych 
ł przy pomocy tego przyrządu 

er: WYPADEK. Z LAIP,i ..... 1 i Do"", ~:: :~~!p~~~~~~~j~~:~:::·:::'lmi"'" 3S I 
I 

i 60; Serko'lYskiego, Leszno 35; Rudzińskiego, Nowy Świat 51 i IV głó· $ 
wnym składzie u jubilera A. 'l'nrczyńskiego, ulica CzysU\ 415 vis a vis ...,' 
Hotelu El1I'opejskiego. • 

Przez wZl:ląd n'l\ ważność I"rzeumiotu i potrzeby objaśnienia pra· ł 
ktycznego, będzie chodzić po domach instruktor i wylegitymowawszy się 
drukowanym biletem, pl'zyrzątly te IIIl żądauie zatoży na lnrupy i przeko· 

~~~VYVYYWYYYVVV~ 
(R. i FI'. 08807) (3-3) 

OG-:RóD 
warzywny, owocowy i kwia

towy 
'HIIII z trcbhlluzem obijcie opatrzouym 
i IIlspektami do wydzierżawiclłia 'IV każ· 
dym czasie. Zbyt Pl'Odllkttl1v łatwy. Ko· 
mnnikacyj" dobra, mieszkl\nie wygodue. 
Wiadomość poll auresem G. N. Staeyja 
pocz. Siewier7. przez Zawiercl~ dl'. żel. 
W. W. l5-4) 

Poszuknją stałego zaj ęcia 

DWIE OSOBY 
jcllua do szycia, druga zdatna do ku
chni i gospodarstwo, II zarazem i prania. 
Wiadomość 'IV sklepie WiiczorkiewicZ8, 
ulica Pctcrsburska, dom W·go Goł~bo. 
skiego. (2-2) 

~'T"."'8"""'.~~.""":;;~;:T.:;;~~;:"f".;;~~;:"f".;;;:"f".;;~;:"f".;;~~~i."';il 100 ' k ~łOfłOfIQtlCłfCłlOłlCł!'lilCMtOtłO!IJW 

~,!;...:~~~~~8~~~~~~~~~~~~~""'~~i metrowI w.! SKŁAU \VEGLI ! 
~1 Kantor W el{sIu r~1 t _!l 

~.~ ~~ przes fZeRł I Włodzimierza Sapińskiego I 
~ G O L n s T E I N I T A f1 H A U D H ~~~ I z siłą I!-~h ,ko~i ~I\rowych, posz~kuje się A przy rogu Aleksandl'yj- K ~.~ li Jj ~"':1 do wydzJerzl\wlenlll od SosnowJc do Lo· V skie' alei !l 
l1 ~ .. dzi. Oferty pod literami Z. D. 478 OJ · • ł 

I~ W WarSZaW"le" ~.~ adresować n~leży n
do H?asenstciulI et 11. Sprzedaje węgle w dobrym gatliu- K 

~ ~ Voglcr \Y ZWlckau ::;aksonn. !ikn, Korzec grubego wagi 240 fun. V 
~.~ 1._ CR. i Fr. 192) (2-1) Opo 85 kop.- kostkowego po 83 kop. I 
t4 ~l K kl' P d 61'!'(. r~1 ;ę.Na loia·'ę w skrzyniach zamkw~. A ~ ~ ra 0'''"8 no rze Iuieście ~~~ Ytych (przcz magistrat warszawski o· V 
l'..J . '. . . L- DO. Dpiecz~towaDych) po 5, 10 i 20 korci. I 
~"l AsekurUje R?sYJskle 5"ClO procentowe PożyczkI Pre, ,.~ Zakladu StolarskIego Iro;~Yk!r~e~3 zk~~~ta\~~~tkN~ :.:~ I 
~~ miJowa po kop. 40 od sztuki. ~~ wagony z dostawą przed A 

rt~ . . ~ ~ RODZINA" drwalnię~ wagon wegla grnbego V 
~ ~ ~ Osoby zamIeszkałe na ProwIncyi zechcą nad- ltJ" "111,000 kilo. (i 10 korcy) "76 rs, takiż I 
~ syłać markę na odpowiedź -==- r • ., p' k . Akostkowego 73 fS. Drzewny wę- K 
~... .~.. ~~~ W łOtr OWIe, Vgiel korzec l'8. I. Koks rs. l Ił. 
~2e"'."'."'.T'.'T'."""'."'."""i~#'T'."'."'."'.'T'.~.;:or-_"",,:;;.~.~r.;;::r..~-ł. nadeszły Żądlili e krzesła dębowe Qk.o~zec., W skłndzie sprzedaje sit ł ~~~, ~~~~~~::..:: ::"';::~~~::.6.:'~~~~~~~ "Helena" z amel'ykaflskiemi siedze. akazdą llo~ć. Zwózki węgla ob· K 

(B. i Er. 07927) (6-6) niami, bardzo maCKe, po cenie rs. ~ Vcego dopełnia: Z osohowej Iłta· V 
kop. 80 sztuka. Ocyi- za wagon grubego rs. ot, ket-I 

Obwieszczenie, PROSPEKT 
Także poleca różne inne ~Ieble gO. Aetkowego l·S. 41/2, Z towarowej Jł 

towe własnego wyrobu, gnstownie wy. vstacyl- za wagon gnbCl:o rs, 5112. y 
ltońezone,pocenacb nader przy· Okostkowego I'S. 6. ł 

Dnia 8 b. m., nil. kol<ii IV Pe- BIIilSI łOV Llrl11ilR łCKl lil ] IiItępnycb. (0-24) A Zam6wienia wszelkie należy robić ł 
trokowic, lub IV wag/mie 2e.i kIn. ~J f\ l ~J!\ VJe !iw składzie z góry opłaca. 
8y, pl'ZY wsiadaniu, uruniol1o PU- III \'V "'K . K t P , B ~ją('. () . ustracyi arszawskieJ' lonIe are a OWOZ ryka lO -. en.-. .. ' GILARES z kilkunastu rublami. ~' , , , cełOłłCflOl'_lCtiQłoa_.łOłłQfłQłoe 
Znalazca raczy takowy odesłać na rok 1883, i Sanki (13-2) 

do W-aoPomianowskieCJ'o w Pio· ", d "Z' ć' kI 
k 

.0 P'l ~. "yszedł z d 1'11 ku I prze8,)'ł.!l SIt bezplatme o wynaJ~ela. aIDllW18 moznll Yf s a-
tr oWle. _ ugl. ares ten ~mBzczo· nil każue źl\dante. dzie Wtg1a W. Sapińskiego, IIA rogu alei &łIiłIE 
ny, .bez zadneJ W!lrtośOJ, z róż- " DRES' .A.leksandl'yjskiej, Ilraz w mieszkaniu i I.~ 

Do dziSIejszego nume

neml notatkami, stanowił pamił. A, ~taju~,ch teg~~, 'i< ~?~l\ W:&O Golem-
tk Z . . d' . . . Biesiada Lilerackn w War- ows lego, u lCII a 19 II WplOSt Poczty. 
,ę· . pl~nu~ zml W Dl~J znaJdu· sza wie uUca Chmiel.a KlIl'tlta na wesela, chrzty i pogrzeby -
Jlłceml SIę ~olno zrobIĆ znalaz· ' Nr. 8. 1'8. 3. Powóz l·S. 3 za trzy go-
ey, co mu SIę podoba. (3-1) dziBy użycia. Kareta na wieczoI'7 

(R. i FI'. 09104) (3-3) !lA 811ł~ DOC rs. 10. (13-2) 

RedAktor i w,)'daw~a JlJre.ław DobrzaJi.kJ. 

ru dołącza się arkul!z 
2 pnwieści oryginaln~j Mich;\!n 
Synorad7.kiegQ pod tyto lIRog:lta 
Dusza", 
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byli 'Wojewodowie, kasztelani i inszych wiel~ wsta.
wionych zasługami dla kraju mężów. Biegiem CZ30S\l 

ntoli ród ten podupadł, nie na zacności, lecz na do
statku. Dzi!\d pana Stanisława gostawil synów trzech, 
którym tt·zy fol warki oddał. Najmłodszemu dostl\ta 
.się Sośnica, posiadłość piękna,- na nieszczęście człek 
złej woli w drogę mu szedć i niesumiennie majątku 
go pozbawił. Mógłby się O1ltnć przy nim podstoli, 
lecz człek to' był "rogatej duszy" - jak słusznie po
,viadat znajomy nam trochę mecenas Sabinka. Ani 
giąć, ani kłaniać, ani czapkować ni3 umiał, szedł za
wdy drogą prostą w tem przekonaniu, że prawda nie
omylnie bierze górę nad łajdactwem. Adwerilarz zaś 
podstolego, niejaki Obojczycki, przybłęda BóO' wie 
zkąd, który dawno parol na Sośninę załvżył, bo mu 
się wrzynała klinem w jego posiadłośei- owóż człek 
ten inszego był całkiem pokroju, WynalazŁ jakieś im
pulwm do Sośnicy, wytoczył podstolemu proces, a 
_krzątając się żwawo i pieniędzy nie szczędząc, w try
bunale sprawę wygrat. Pan podstoli splunął na po
dłośc ludzką, ręką machnął ... zmuszony byI atoli sprze-

, dać Sośnic~, wyniszczywszy się na proces. 
- Bóg da, że nie zginę, a taki oliwa na wierzch 

się dobędzie, mosnnie - zakonkludował. 
• • Nie mogąc, za pozostałą po sprzedaży Sośnicy 
sumkę, własności nabyć, w zastaw wziął Pełki od 
J'Y, kasztelalla Szt'eńskiego i tam osiadł. Aliści". nie 
wiodło mu się. Rok: w rok klęska 0'0 nawiedzała, 
że się aż biedak zadłużył. Dollił go ~resz~ie pożar, 
który ogromne sU'aty zrządził-tak, że wkrótce od u
martwienia zamarL 

~o9tawił pan podstoli syn:l jedynaka, znanego 
nam JUŻ ze wstępu. Mtodzian przejął naturę po oj
cu. W:lll'ósł pod jego okiem na zarronie rodzinnym, 
nigdzie z niego nie wyrmzając. Nao uddanie do kon
wiktu syna podstC)lemu nic starczyło zasobu, nauczył' 
go tedy - co aam umiał. Więc Stasiek (tak go nie-

-~ZpllJ 'nm menM9N 'llpM1Ud Ol <tlpM\l.Id o:> GlU ~o~ar 
A'lSnp a!u\tJ mUl ?a!MS lnfa!zp!090ru W'llS V 

'A\Uł!l!UlllS nonzJ 'ou[ulAd - lWtlS -
'''ł!ZP 

.11MO.Ids mus apa!q 10 .... ! 'a!s pudn .... '{ałz? Azsnp 
farll~O.I ! łAą U~ZOU.IO~ '!O~1W oa!o[o '!IOlapOu }{AZ~Z9 
-oąa!lI "pl - suual>aw łUMJaz.ld - 0fZ8.(z.rd 3!U ooal 
.op AąofAq '?lHpn18 ..<pUJ fafom 0łAq uqaz.lJ. -

jum aO!lI~OS ! ?!.&\lllsnd w3fo.~a uu mUJlod 
'I>i!p! !wulIoJp !Wala.Dj ·"?a!l>az.ld - ~fuu.(z.u\ U[OU og 
-af A\ mau!p[ 3!S nm oą 'łUqAp UUMl1p ua!M.Up z al>!U~ 
~oS 'ilU ! ł\l!W a!tl faupu? !AI>Il.t !lfOAzofoąo a? '!UOłP 
\lU l[uf ełAq wau91lf ?'Il!Ootp u "'UlfllllS0 op 3!9 
AW~!I!UO.lą lfllZ8M, la!8UUaOam 3!ulld 'a'lJpUlIZ -

'suuaoam łA?UMnUZ - UU!M tlZSU,\\ OJ. -
·ł!0AA.l.lfQod aa 

-3J aM!OZ~na!U aMii lA OPZU!II~ aZBUlI aUtl!Zpo.l fa!u~gd 
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Droga szła. wązkim, piasezystym gosclllcem, na 
-którym ('o krok spotkać można było kamienie lub 
wyboje, Ówdzie mostek sklecony z n:nvpół spróchnia
-łych bali w poprzek się kładł, zmuszając konie do 
zwolnienia biegu - to szeroka kałuża, lśnił'a brudną. 

,powierzchnią.... Na polach otaczających drogę było 
pu-t.o... rozlegał się zewszą.d ów szmel' hUI'monijny, 
zwiastujący koniec dnia, W iatocie bo slońce po
woli 7anurzało się w przepaście biatych obłoczków, 
barwiąc je na podobę rubinów i kOI·ali ,.. Olbrzymi 
złoty krąg czerwieniał' coraz to więcej, przeszedł 
w purpurę, w pąs się zamienił, aż przybrał barwę 
zastygają.cej krwi. Wraz z tem zmieniały sukienki i 
obłuczki-tło niebieskie z lazurowego pt,zybierało barwę 
więcej ciemną przechodziło w szare, brunatne ... Gdzie
niegdzie przerzynały je pręgi purpurowe lub złoci
ate ... odblalilki znikają.cego słońca: natura podtenczas 
szeptała pacierz i do spoczynku się gotowała, Zda
wało !lię, że wszelkie twOI'y żegnają się wzajem, ży
CZ'!C snu dobrego. Więc urzozy, dęby i olchy mru
czały kiwając gałęźmi, szeleścialy trawy i kwiaty,' trzę
!ląc różnobarwnemi główkami .. , brzęczały muszki 3 

żuczki złocistoslcrzydłe, wracające do gniazdek z obfi
tą zdobyczą .. , W powietrzu płynęły stada kaczek, 
żórawi ... czusami bocian pruł biatą. piersią atmosferę, 
łub rybitwa kołowała nad wodami, chciwa pożywy 
z rybek, które przeczuwając noc blizką, śmIelej na 
powierzchnię wypływały... Z błot i trzęsawiSK jęły 
skrzeczeć żaby - pojedynczo najprzód, łączą.c się 
następnie VI' chór tak powszechnię znany, Mógłby 
kto myśleć, że w grzęzkich kałużnch ukryta cała do
,borowa kapela, tak owe rechotanie zlane w jednolitą 
całość, rozlegało Bi~ bez dysonansu, ovrszem - z pe
wną. harmonijllą. dźwięcznością.... Błotnym tym graj
kom dopomagały chrząszcze nocne-bąkając niby ha
,ay obok skrzypiec. 

Podróżni nasi jechali w milc~eni\l, Młody gł0-
Bogata dasza. ~ 
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wę ° ręce wsparł i brwi zma8zczył, patrzał przed sie
bic, nie widząc pono nic. Staruszek co chwila na,. 
niego spoglądał, głow~ trząst-od czasu do czasu na· 
szeptuj:!C coś. Po godzinnej j~ździe, stanęli prze<t 
skromnym dworkiem - nie różniącym się wcale od 
wszystkich innych dworków szlacheckich, 

Dworek ów stnt na gruncie siedmiowtókowego 
folwarczku, zwanego Pelki, będącego własnością J 
W P. kasztelana Szreńskiego, Trzymał go tytułem 
zastawu Trzciński Piotr, potomek ongi dostatniej ro
dziny, któregośmy pogrzeb DI\ wstępie opisali. Fol
wark był pięknifi zagospodarowany- znać było wszę
dzie pracowitą rękę i gospodarskie oko dzierża\Vcy. 
Budow le po większej części stare lecz utrzymane
w porządku; między niemi spichlerzyk jeno, owczar
nia i stodółka jednn świeciły nowemi ścianawi. 

- Nareszcie i dom-rzekł stnry schodząc z wó
zka. - A no, prowadź panie Stanisła wie, bo.g ty te
raz sam tu gospodarzem, 

- Panie mecenasie miły .. , bez ceremonij, \Vy
baczcie, jeżeli obowi:)zkom swoim chybię; ale Bóg 
~wiadkiem, żem bez głowy. R:tdźcież sobie sami we
dle mvśli. 

Mecenas mruknął coś i do dworku wszedł - za 
nim Stanisław, 

Skromnie wyglądał dworek wewnątrz, więcej nn
wet jak skromnie, Mieściły się w nim trzy komna
tki, kuchnia i wyżki z okienkiem dla dziewek służe
bnych. Sprzęt wszędzie prosty, drewniany, ściany 
wapnem bielone,-znać było, że mieszkańcy dostatków 
nie mieli, 

Przybyli, posiliw'szy się cokolwiek, siedli naprze
ciw, obadwaj zamyśleni. 

- Biedne ojczysko! - ozwał się Stanisław. -
N1e 8podział się, że tak rychło zamrze i jedynego sy
na zostAwi sierotą., 

- A któż z nas pewien ania albo godziny? Spo-
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- Biedy nie znasz jeszcze... Jak się do kogo, 
przypnie - niełatwo ją. o.azpilić, A źre, a dowiera,. 
a szarpie." nie daj ci Boże z nią się pobratat. 

Weatchnąf. 

.- Nadziejn w Bogu! - izepną.t Trzciński z ja
kąś ufnością w przyszłość. 

Mecenas nic nie odparł, przystąpił do niego i 
uściskał serdecznie. N a tern stanęła rozmown, 

II. 

W ypada nam zapoznać czytelnikuw z osobisto
ściami, które wprowadziliśmy do wstępu opowieści 
nnszej. 

Pan Stanisław Trzcióski był potomkiem zacne
go rodu, z dawna na Mazowszu zamieszkałego w Mła
wskiem. Pieczętowali się Trzcińscy Pobogiem (to się 
wspominn dlatego, że istniały dwie jeszcze fawilije 
Trzcińskich, .iedm za klejnot mający Slepowrona, za
mieszkali TV Łukowskiem, dl'Udzy Rawicza, osiadli na 
Rusi, około Sokala), Po bogowie- Trzcińscy juk wia
domo, od Jastrzębca się wywodzili. "V rodzie ich 
historyjn naw wykazuje wielu zasłużonych i stawnych 
mężów-jako to: Stef:1D1l Arcybiskuua Gnieźnieńskie
):!:O, Stefana również biskupa Płockiego, o którym 
Dłu~sz pisze, że był: ViI' modcstus vitae castae et 
puditltiae amalor,.. Niemniej z ich rodu był on Bo
lesta, który wedle stów Kromem: erat autem castella
nus Visnensis et illam oram Pruasis finitimem pro 
Boleslav Crispo administrabAt, a który, chociaż w za
palczywości wielkiej biskupa Wernera znbił, przecież 
mężem serca był i on wagi niepospolitej. Prócz tych 
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