
Rok XI. Petrokow, dnia ,24 Lipca (5 Sierpnia) 1883 r~ Nr. 31. 
Prenumerata w miejscu. 

rocznie.. . . . rs. 3 kop. -
półrocznie. • . TS. I kop. 50 
kwanalnie. . . rs. -kop. 75 

Za odnos~enie do domu kwar· 
\slllie kop. 10. 

ClIOa pojedyńclIOego Ilumera 
kop. 7 i pól. 

z przesy.tk~: 
rociIOnie 
pólrocznia . • . 
kwarIalnie . . . 

rs. 4 kop. 40 
rs. :! kop. :lO 
TS. l kop. 10 

y Ogłoszenia. 

~a 1 TaZOIYe po kop. 6 za wiersa 
petitu lub za jego miejsce. 

zl\ 2- 6 razowe po kop. ·1 3:a 
wiersz. 

ZlI 7-10 razowe po kop. 3 ~a 
wiersz. 

Cena ogłoszeń na pierwszej stro· 
nicy podwójna. 

Reklamy po 10 kop. za wiersz 
petitu. 

Biuro Redakcyi i ekspedycyja głowna, w domu W-go Micheisona 
obok .Mngistr~tu. - Ogłoszenia przymuj~: Redakcyjn., - obiedwie 
kaiegal'llie w Petrokowie,- oraz po za gr:micami guber'ni petro
kowskiej wyłącznie ~gentura ,.,Rajchlllan i Fremller" w 'Vat·szawie. 

Prenumeratę przyjmują w Petrokowle. Binl'('I Radakcyi i obie księgarnie. IN Czę-
stochowie "Nowa kSIęgarnia ~-i prócz .ego: 

w Częs.ochowie W. ZieliÓski. I w ŁMkn 
w B~dzinie •• Taniszewski Stan. w Łodzi 
w Brzezinach • Krzemieniewski JUI.\ w :Radomsku 
w Dąbrowie " Dziewiątkowicz J. w Rawie 

W. Grass. 
~ Janiszewski Leopold. 
• Rnszkowski Erazm. 
" Sz"włodziński. 

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

~M~M~M~MMMMMMMMMMM~:~~~ - Nadesłane. 

i ,.Zawiadamiam osoby interesowane, iż na 
moje ręre złożoną została. kwota rubli are-KSIĘGARNIA 

F J d ·· P t k·' , brem sto, dla rozdzielenia pomi~dzy słu'iące, 

" • Według życzell1a ofiarodawczym, kwota ta 
• A rZe]eWICZa W " e ro OWle I pozostające w ?bowiązku w nasz;.m mieście. 
m~ zaszczyt uwiadomić Szanow:lą Publiczność, iż otrzymała rozdzielona na trzy części, po rubli 50, 30 

A t W k" T t Ub " , i 20, przyznallIIi zostanie trzem kandydatkom gen urę arszaws lego owarzys wa ezpleczen i wyznania katolickiego, naj moralniej się pro-
<..) D O G N I .A.. wadzącym i najdłużej pozostającym w jed

nym obowiązku; wyplaconlL zaś zostanie w 
. O!!obo~ życ.zącym. ubezpieczyć swoje mi~nie~ Agentura udziela najchętniej obja- dniu 4-m grudnia r. b. 

~ śnaeń w KSlęgal'lll, zamIeszkałym zaś na prowJllcyl-pocztą. fl'lmco. (10 -8) Stosownie do żyezenia tejże ofiarodawczy-
M ~~ ni, kwalifikacyje kandydatek oceniać będll: 

Na Pensyi IV - klasowej Żeńskiej 

leontyny Raj skiej 
ulica Moskiewska w domu ŚwierczyÓskiego w Petro· 
kowie, zapis uczennic na rok szkolny 1883/4 rozpo· 
cZllie si~ 16 aierpnia i odbywać się blldzie codziennie 
od godainy I\l do 6. Kura nauk rozpącznie 9i~ l·go 
1Vxze'nia. (3-1) 

PRZEŁOŻONA 

4-klasowej Pensyi Żeńskiej 
EMILIJA DOBRZANSKA 

zawiadamia niniejszem osoby interesowane, że zapili 
llczeBnic tak miejsoowych, jak i przychodnich, oraz 
er;zamlna wstępne do wszystkich 4-ch 
klas, rozpocznł\ si~ dnia 20 sierpnia r. b. 

A.dreli: IDica Petersburska (Kaliska) obok Ma· 
gistratn, dom Michelsona I·sze pi~.ro. 

.{ąajnowsza czterotomowa powieść 
EmllaZoli 

MAGAZYN NOWOŚCI 
(Au BOllhenr des Dames) . 

Wysala w Zbiorze Powieści i :Romansów. Cena za 
" ~my n. ~, z przesyłka. rs. 2 kop. 40. - Adres: 
Warazawa. Wydawnictwo .Przeglądu Tygodniowego· 
Czysta ~ 2. (3-1) 

Egzamin nowych kandydatów do 

Szkoły IV-klasowej 
z pensyjooatem 

Jakuba Popowskiego 
w ~Pe~rokowie·, 

rospocllnie ~i~ w dniu 16·m sierpnia. Kandydaci tak 
prsyebodBi jak i pensyjonal'ze, przyjmowani b~dą Iyl. 
ko do kla.: w,l~pnej, I i II. (3-1) 

Dr. Krotowski 
przeprOl'fad~jł 81~ do domu p. Michaleckiej. gdzie en. 
kiernia p. :Racbalewskiel'o, naprzeciwko da"nego mie-
ssl.auia. 13-2) 

lsawery Szwejcer 
.Agent Wanzawakiego TowlIl'zyslWI\ Ubezpieczeń od 
ognili, przeni6sł swoje mieszkanie nil uJic~ Peter
• bnrską (Kaliekq), do domu Pańskiego ]V; 205. 

(3-3) 

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. 

- W miejscowem gimnazyjum męzkiem, 
egzamina nowowstępujących kandydat6w od
bywać się blJdą w dniach 16 i 17 sierpnia; 
egzau,ina zaś tych z uczniów, którzy otrzy· 
mali przed wakacyjami promocyje warunko· 
we, w dniu 20 sierpnia i w dni następne. 

. Prośbr o przyjęcie nowowstępnjący do 
~lmna.zYJulD składa6 mogą najdulej do dnia 
l (13) sierpnia. Wakui~ miejsca tylko w 
klasach: wstępnej, I, VII i ViII, o czem 
wreszcie donosiliśmy już na samym począt
ku wakaeyj. 

- Prośby o przyjęcie do miejscowego gi
mnazyium żeńskiego, mogą być składane do 
dnia J (15) sierpnia. Wstępne egzamina. od· 
bywać się będą 20, 21 i 22 sierpnia. Klasy 
VI w tym roku nie będziE.', z powodu braku 
uczennic. 

oprócz mnie pp. Józef Gampf, Dr. Antoni 
Strzyiowski, Wbdysław Witkowski i Fan
styn Wyznikiewicz. 

Kandydatki pragnące ubiegać się o powy
żej wyrażone kwoty, zechcą do t-go paździer
nika r. b., składać w mojem mieizkaniu na.
stęruiące dowody: 

1. Swiadectwo urodzenia. 
2. Swiadectwo o moralllem prowadzeniu si~ 

i o czasie, przez jaki kandyd~tka pozostaje 
w obowiązku, wydane przez jej chlehodaw
ców i poświadczone przez dwóch obywa
teli. 

3. Notatkę zawierająeą dokładny adres kan
dydatki i jej chlebodawców. 

Dnia 27 lipca 1883 r. 
Stefan Mlodowaki. 

Adwokat Przysięgły. 
(Nadesłane) . Szanowny Panie Redakto

rze! W sprawozdaniu o zebraniu ziemian 
\V nuroerze 29 ·tym Twego pisma zamie
szczonem, spotkałt'm w przemówieniu mo
jem parę zdań, których nie .... ypowiada-

- Najwięcej zaludniona część miasta zosta. lem wcale. i nawzajem nie napotkalem kil
la zrewidowana pod względem zdrowotnym kil, stanowiących konieczną podstawę do 
i rezultat rewizyi, komu należało, wręczo~ wyprowadzonego wniosku. Do pierwszych 
ny. Pomiędzy licznemi i róinororinemi na- należy naprzyHad: ustęp o partykularyzmie 
kazami, zalecono także zamknięcie kilku kry- i o korzyściach, jakie przynoszą handlowi 
jó~ek, g?zie się mieszczą stróże, i zupelne zbożowemu specyjalni pośrednicy, do drugich: 
zniszczenie w kilku domach mieszkań w su- nacisk położony na brak zasobów pienięż
terenach bardzo ciemnych, wilgotnych i do nych u ziemian, stanowiący w zakładaniu 
tego stopnia nizkich, ii do nich litE'ralnie I Domów Zleceń najważniejszlłt trudnośr, tu
wchodzić potrzeba było wpół się na~inając ku. dzież wskazanie, źe w okolicznościach obec
ziemi. Nieobeznany z temi podziemiami nych, każdy błąd, każde niflprzemyślane na
wśród jasnego dnia, żadnych drzwi bez świe: wskróś ob~-zerniejsze przedsj~bierstwo, b~dzie 
cy nie odszuka. Zaproponowauo także zam- dla ziemian fablnem. 
knięcie dwóch mieszkań pod sIlmym duchem Przyjm szanowny panie i t. d. 
całkiem od strychu nie oddzil!lonych.' . . .J. Jezi01·ański. 

Pod względem urząilzania mieszkań dzi- BykI d. 20 hpca 1883 r. 
WM panuje u nas lekceważenie wszelkich - Areszt SIAdowy. Niedawno na tutejszej 
W!mag8~ i przepisów; niejedna góm po zre· stacyi, komornik zrobił zajęcie transportu, 
wldowamu nowego domu, zamienia się na. który już był naładowany do wagonu. Były 
mieszkania., chociaż takowych wcale w pla- to maszyny wysyłane przez fabrykę pod fir
nie nie bylo; albo znowu murowany domek, mą Majewskiego. Komornik zażąda.ł wyłado
rozpocz~ty w kwietniu lub maju, już w lip. wania wagonu i oddania zajętych rzeczy pod 
cu tegoż roku znajduje mieszkańców •.. Dzi- dozór. Ztąd powstało nieporozumienie, któ
wny, niE'pojęty upór tam, gdzie przecież re Dyrekcyja kolei ma rozstrzygnąć. 
nietylko o oudze, lecz i o własne idzie do· _ Wyścigi w Pławnie pod Radomskiem, 
bro .. . d' 25 ,. . t ' . rozpoczną, SIIJ W mu wrzesm8 I rwac 
. - Kantor stręczeń sług. Osoba starająca. będą przez dni dwa, t. j. 25 i 26. 

SIę o pozwolenie założenia w mieście Kan- Największe dwie nagrody wynoszą po rs • 
toru stręczenia sług, już takowe uzyskaia; 500, jelina dla dwulatków, druga zaś dla wy
pozostaje więc tylko do załatwienia- złoże- ścigu na przestrzeni czterech wiorst z kil-
nie kaucyi w ilości 1,000 rubli. konastoma trud lemi do przebycia przeszko-
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darni. Prócz tego nagruda dam w przed
miocie, rs. 100 dodatku, rs. 250 n::. bieg 
myśliwski przez rzeki, zagony i łąki na prze
strzt'ni (,1.tel'l:'ch wiorst, rs. 100 ofial"!l. p. Le· 
opolda Kronenberga, puhar srebmy ofiaro
wany przez p. Władysława n-rysyrowiC7.3, 
przl:'dmiot wartościowy ofiarowany przez hr. 
A. Nieroda, l'S. 300 dla wyśrigu sześciowior· 
stowego, rl>. 130 dla wyścigu kłusem i rs. 
100 dla wyścigu kQni w zaprzęgu. 

Po wyścigach odbędzie się przedsta.wieni.e 
i nagrad/.anle koni hodowanych przez okolt· 
czuych włościan, na co towarzystwo prze· 
z naczyl'o sumę rs. 230. 

_ Dochody miejskie Łodzi wyniosły w 1'0· 

ku 1882 rs. 113.725 kop. 311/2: wydatki zaś 
rs. 80,818 kop. 30, a zatem l'emanent uczy
nił rs. 32,907 kop. 11(2' Największą rubry
kę dochodu stanowi,ty wpływy z patentów 
na szynki, rpstauracyje, handle win, bo-rs. 
22,721 kop. 25. W wydatkach Zl\Ś pierw
SZI:' miejsce zajmowało utrzymanie urzędni
ków magistrackieh, bo-rs. 13,371 kop. 871

/ 2, 

Miasto Łódź posiada bardzo znaczny f11n
dusz zapasowy, umieszczony na proconcie w 
Banku Polskim, a mianowicie rs.232,120 k. 
871/ 2, 

- W Łodzi wznosi się obecnie kilkanaście 
ńowych domów mieszkalnych, oraz obszerna 
synagoga, która zaliczać się będzie do waż
nit!jszycb i większych budowli, wykonanych 
w o::.tatnich latach w Królestwie. Należy za
znaczyć, że komitet budowy synanogi nie 
stosowa~ systt'mu oszczędności, praktykowa
nego tak często z ujmą estetycznego wy
glądu budowli. 

- Pewnemu mieszkańcowi ŁodzI, podczas 
pięcioletniego pobytu jego n?. Podolu, skm
dziono towary i różne Inna przedmioty, w:tr
tości przeszło 3,600 rubli. Kradzież pomi
mo starannych poszukiwań odkrytą nie zo
stała. Obecnie 7.ałasza się do owego pokrzy
wdzonego nieznany człowiek i przyznaje się 
do występku. Złodziej - pokutnik, przybył z 
Podola pieszo; ze skrac1zionemi bowiem 
przedmiotami mu się nie powiodło, stracił 
calę mienie, przyszedł do nędzy, a sumienie 
spokoju mu nie da~u. Zgłosił się wówczas 
o radę i pociechę do osiadłej tam sekty ba
ptystów, z gotowością przystąpienia jako a
dept. Lecz baptyści oświadczyli, że pod tym 
tylko warunkiem go przyjmą, jeżeli wartość 
skradzionych rzeczy zwróci poszkodowanemu 
i odbierze od niego przebaczenie. Padł więc 
złodziej do nóg okradzionego niegdyś kupca 

DINAN. 
""VV'rażeni.a i. Obrazy 

Andrzeja Theuriet. 
Przekrad z fmDcuzkiego F. K. 

(Dokończenie - patrz M 29). 

TYDZIEN 

i oświadczyJ' gotowość zapłacenia szkody. 
Kupiec wzruszony żalem przestępcy, prze
baczył mu występek wspania,tomyśl nie, a za 
~zkodę zgodził się przyjąć tylko rs. 400, któ' 
re też pokutnik zl'\.płacić się zobowiązał. 

- Na drodze z Pabijauic do Wiskitua -
jak donosi "Lodzer Ztg."- pope,tniono mor
derstwo. Pan Kindler z Pabijanic wysłał do 
dóbr swoich Wiskitna, świeżo przyjęte?:o o
grodnika Henryka Schramma, w celu doko
nania pewnych robót. Ogrodnik najął sobie 
furmankę i w towarzystwie jednego z kolf>
gów wyjeehał. W połowie drogi furman, któ
ry takie miał z sobą Ł:)warzysza, oświad
czył, że dalej me pojedzie, na co znów 
jadący odpowiedzieli, że w takim razie nie 
zapłacą mu umóWIOnego wynagrodzenia, je
żeli icb do miejsca prze7.:uaczeuia. nie odwie
zie. Gdy furman obstawał przy swojem, po
dróżni widzieli się zmuszonymi wysiąść z 
wozu. Schramm tedy wyskoczył na prawo, 
kolega jego na lewo. W tejże chwili wy
skoczył też z wozu i furman, rzucił się na 
Schn\mrna i zadał mu tak cię'i.ką ranę no
żem w brzuch, że biedny ogrodnik na dru· 
gi dzień nmarł w szpitalu. 

Morderca jest pod kluczem, śledztwo się 
prowadzi. 

- Z Cz~stochowy donoszą Mm, iż rozpo
czętą zestała budowa na wielką skalę paro
wej przędzalni wyrobów konopnych. Fabry
kę tę zakładą pp. Oderfeid, Openheim i bra
cia GoJdstein. 

- W Cz~stochowie - jak pisze "Ecbo"
zdarzył się w tych dniach niezwykły wypa· 
dek. Niejaki T., pisarz magistratu, będąc na 
banhofie, zostawił był na ławce foksalowej 
~awiniątko, które mu sprytny jakiś rzezimie· 
szek sprzątnął. Lecz jakież był'o przeraże
nie złodZIeja, kiedy otworzywszy zawiuiątko, 
zamiast bogatej zdobyczy, spostrzegł tam 
ludzką. głowę. Czemprędzej wrócił się na 
banbof i położył zawiniątko na dawnem miej
scu, zawiadamiając zarazem żandarma, że 
zawiniątko to jest w~a5nością, T., pisarza m. 
Ozęstochowy. T. został też niezwłocznie are
sztowany. Po rysach twarzy poznano, że 
głowa należy do zmarłego z. m. telegrafisty 
Stefana M. Przyczyna. tego niezwykłego wy
padku niewiadomaj aresztowany jednakże ciel" 
piał dawniej na zboczenie umysłowe. 
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jeden z robotni~ów przerzucając potaż, jEld
l1ym rzutem trafi,t n:l. paląeą się lampę. co 
spowodowało ogień. Na noc całe ogrodze
nie było pozamykan ,~ tak, i ż DJkt dostać si~ 
nie mógł do górnych części. co też w s1cu
tek r07.8ZerZa.l'!Cflgo się ogni'l, nim w popło
chu wa]pźć zdołano klucz od kadzi z wodą, 
już przystąpić uio było można. Oprócz mieJ
scowycll sikawek prqby./'y straże ochotnicze 
7. Mysłowic, z Będzina, z G7.ichowa i Zagó
rza Olkuskiego, ale nie by~y w stanie ognia 
opanować; skierowały więc całą swą dzia
łalność na umiejscowl"nie pożaru. nie dopu
szczając rozszerzenia się, choć i to z trudno
ścią zdołano dokonać. 

Pastwą płomieni stał się młyn parowy, 
ora;: piekarnia parowa. Spaliło się około 
300 korcy żyta, paręset korcy pszenicy, mą;
ki, i tym podob. Ogień w ca.łej pełni trwał 
do godz. 4 rano, pr3enos~ąc g,townie nad park 
po nad drzewami, aż do wsi Pogoni na .dachy 
domów, które mieszkańcy musieli zlewać wodą. 
W czasie pożaru młyn był w biegu, dopie
ro po wypuszczeniu pary wstrzymano go, lecz 
już pasy komunikacyjne poprzepala(y się. 
Straty dla właścicieli są znaczne, gdyż w d: 
17-m z. m. termin ubezpieczenia upłynął, a 
dalsze ubezpieczenie z powodu nowych bu
dynków i maszyn. wobec toczącej się kores
pondencyi z zarzą.dem ubezpieczenia nie na
stąpiło. Ze spaleniem się tego młyna i pie
karni, wypieJmjąeej do czterech tysilJcy bo
chenków chleba dla kopalń i fabryk, oraz 
znaczną ilość bułek, może się okazać brak 
pieczywa na miejscowe potrzeby. W płynie 
to w każdym razie na podniesienie się ceny 
wypieku, co dotkliwie da się uczut miesz
kańcom. 

- W Sosnowcu, który, jak wiadomo, leży 
na samej granicy, powstały w ostatnich cza
sach liczne fabryki, których wyroby prawie 
"'yłącwie spotrzebowywa. Cesarstwo. Są to 
głównie fabryki wyrobów metalowych, jak: 
fabryka kotłów parowych Fisznera i Sp.; 
walcownia żelaza i drutu towarzystwa akcyj
nego; takaż walcownia hr. Henkla von Do
nersmark i t. p. 

Otóż iad'na z tych fabryk nie transportuj~ 
wyrobów swych wprost, po linijach krajo
wych, aie wysyła je "transito" przez Prusy 
i Austryję, omijając nasze drogi żelazne. Za-

- Z Sosnowca. Dnia 23-go b. m., w no
cy o godzinie l-ej, wszczął się pGżat· w Siel
cu w młynie parowym i piekarni parowej. 
Pracowano tam przy lampkach górniczychj 

krawa to na bajkę - a jednak jest naj czy
stszą prawdą - jak zapewnia "Kury jer Co
dzienny",-przyczyny zaś tego fenomenu eko
nomicznego, spoczywają w wysokich tary
fach przewozowych, w braku dróg z tam-

znajduję w nich więcej życia i prltwdy, niż 
u Ouidy; więcej uczucia a mniej kazania, 
niż u Jerzego Elliot. Gdy czytam powieść, 
pragnę by autor zajmował mnie i wzru
szał; a nie nużył przeprowadzaniem pe
wnego zadania. Chcę, ażeby jego książ
ka była odbiciem życia rzeczywistego, nie 
zaś wybrykiem bujnej wyobraźni. 

- JesteŚ więc pani zwolenniczną natura
lizmu? 

kie opisy waszych naturalistów. Bohater
ki mis Broughton chociaż niby wszystkie 
do siebie podobne, są istotami żyjl)cemi, ma
jącemi nietylko krew i ciało, ale rozum i 
serce ... słowem są to prawuziwe kobiet y
dodała śmiejąc się-nie anioły i nie szata
ny, a pochodzące od jednych i od dru
gich. 

Wynagrodziwszy przewodniczkę powra
camy do naszej łódki. 

- Ja? bynajmniej .•. nie znl\m się zre!lztą 
na tern. Wiem tylLr.o, że tegocześni natura
liści psują. to, co jest dobrego w ich powie
ściach, zbyt dosadnemi opisami. 

- To prawd:~ - odpowiedziałem - lu
dzie należący do szkoły naturalistów,. ma
ją rozum i naukę, ale brnkuje im jednej 
tylko rzeczy-prostoty i to właśnie jest ich 
słabą stt'Oną. . Powrót był jeszcze rozkoszniejszy, samo

tność naszą przerywało jedynie od czasu 
do czasu ukazanie się zapóźnionej wieśnia
czki spieszącej do domu; łódka mknęła ci
cho wśród lilij wodnych, których okrągłe 
liście i białe kwiaty pokrywaly p;:awie po
wierzchnię wody. 

- Ach! - zawołała radośnie moja to
warzyszka - wiedziałam, że w tym miej
scu na Rancy być muszą lilije wodne. 

To mówiąc, pochyliła się, by zerwać kwi
tnącą ,gałęź kwiatu. 

- Więc pani zna to miejsce? - zapyta
łem zdziwiony. 

- Nie byłam tu nigdy, lecz znam te 
strony z opisów mis Rhody Brougthon. -
Czytałeś pan Good bye, sweetheart? 
Odpowiedziałem prz!'lcząco. 
- Lubisz pani romanse angielskie? 
- Lu bię powieści mis Brougthon, bo 

- Jednakże, są to spostrzeżenia bardzo 
~vażne, analiza nader ciekawa. 

- Analiza ta w każdym razie jest bar
dzo powierzchowną, bo nie dosięga serca. 

- Niech i tak będzie, aleć oni opisują 
to co widzą i mają szczególny dar uplasty
cznieni:\ sytuacyj. 

- Nadużywają. też gOj czytelnik jest za
ciekawiony i zdumiony, ale nie wzruszony. 
Czyta się ich powoli po p:l.l'ę stronic, lecz 
drugi raz za nic w świecie książki takiej 
nie wzięłoby się do ręki. 

- Przekładasz pani Manon Lescaut. 
- N d,turalnie, a na wet i romanse Mis 

Broughton, o których panu mówiłam. Prze
czytaj proszę Good Bye sweetheart ("By
wajcie zdt'Owi zakochani"), znajdziesz tam 
opili Dinan, który wart więcej niż wszyst-

- A jabym jeszcze jedno zarzucić im 
mogła: w romansach ich brakuje tego, co 
iest dla książki tern, czem drożdże dla cia
sta. Daj pan tej tajemniczej sprężynie jaką 
chcesz nnzwę i pnyznaj, że czy ją nazwiesz 
duszą, ideałem, czy też myślą poety
czną-bez niej, najzręczniej nawet napisana 
powieść, będzie ciężkq i trudną do strawie
nia. 

Rozmawiając tak, powróciliśmy na wy
brzeże, z któregośmy odpłynęli. Zachodzą
ce słońce oblewało dolinę czerwoną łuną. 
Rance'a kąpała się w jej złotych promie
niach, których różowy odblask padał na. 
białe fasady domów i szyby okien. 

W tym pUl'purowym bhl.sku, tratwy na
gromadzone nad brzegiem portu, winorośle 
pokrywające stare mury, żagle i maszty 
.tatków, sylwetki przechodniów odbijały się 
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tej strony Wisły i w niedostatecznem ure
gulowaniu sto~unków pomi~dzy zarządami 
dróg żt>laznych krajowych. 

Czyż przy takich i podobnych im ułatwie
niach, przemys,i krajowy może rozwijać się 
normalnie? 

- W Sosnowcu spalił się młyn parowy 
br. Renarcta. Straty wynosząc 100,000 rubli. 
Powstaje tu fabryka wosku ziemnego, zało
żona przez panów: Reicher, Openheim i 
Kernbaum. Dotąd wosk ziemny sprowa
dzają 7. zagraniry. Jest to pierwsza tego 
rodzaju fabryka. w kraju. Fabryka ta ma 
na początrk zatrudniać 200 ludzi. 

- Kradzież w Sosnowicach. Przed tygod
niem w Sosnowicacb do państwa X. wesdo 
w nocy kilku rabusiów przez wykrojoną szy
bę i uśpiwszy państwa narkotykiem, zaczęli 
gospodarować. Wszystkie pieniądze, koszto
wności samej pani, nawet spinki złote pana 
zostały zabrane. Państwo X. Ul~pieoi mieli 
świadomość rabunku, łecz na.rkotyk by,l tak 
silny, że obudzić się pomimo siluej woli nie 
mogli. Wszystko słyszeli, wszystko odczu
wali, a jednak zerwać się i zo.pohiedz kra
dzieży nie mogli. Obudtiwszy si~ w lJRrę 
godzin, dali natychmIast znać o tem do po
licyi szczegółowo, lecz sprawców kradzieży 
wykryć dofąd nie :l:dołano. 

- Z Opoczyńskiego. Dnia l6-go lipca r. b. 
wzięliśmy si~ do żniwa na dobre-pisze ko
respondent "Echa". - Lecz nieustanne de-
8~cze jakie od tygOdnia padają, bardzo u
tru r]lJiają zbiory i gdyby t.ak było dalej, to 
stras'lna ruina nas czeka. ~yto pożęte wszy
stko leży /la garśeiacb. Zniwiarz{)m płaci 
się kop. 37 i pół i dwa razy wódki dzien
nie. Od gradobić dzięki Panu Bogu, do tej 
pory było wolue nasze opoczyńskie. 'rylko 
6-go lipca byla nawalnica połączona z pio
runami we wsi SobieGi;, piorun spalił starA 
CZW(,l'aki dworskie w Zdazowil'ach i zabił 
dziewczynę s7.esnarstoletnią, a drugą ogłuszył 
przy braniu won)'. - w Sieciochowie spalił 
włościaninowi stodołę, - w Czersku piorun 
ugodził w żyda, któremu atrasznie pokf1le
czył nogi; po zakopanin w ziemi~, żyd przy
szedł do siebie. 

Siana na pokosach zgniłe po większej czę
ści, obrócone zostały na naWóz. Koniczyny 
i rzepr\ki wydały sprzęt zły. 

'f y D Z E N. 3-

lestwie. Rob0ty śróbowe, do których użyto du zastoju w handlu zboiowym, o wiele 
w CZęSCl robotników zagranicznych, trwa.ty przewyższajl\ przypuszczalny zysk z pednie..: 
blisko póltora roku. Z powodu pumyślnego sieni a przemysłu rolniczego, który tylko zre
ukończenia tunelu, administracY.ia nrogi że- szt.:, miejscami w szczlOgólnych warunkaoh 
laznej urządliła zaraz nazalutrz Lankiet dht I znajduje środki znacznego rozwoju. 
robotników, I 

Pod Kielcami zaś, na plancie t e jże k" iei 
żelaznej, robotmcy wlosi wykończ'lją. już trze- . 
ci most kamienl1y. Most na. Nidzie pod Brze
zllem jest już gLLowy i za kilka dni przej" 

Z pod Bl'ze:ziJl. 

uzir po nim pierwsza lokomotywa. ~l\sypy kolejowe i budowa mostów-jak 
- Wypadki w gubernii. I donosi "Echo" - nu przestl'zeni Koluszki-
Od dnia 2~ czerwea do 8 lipca, było 19 Tomaszów, już są. prawie na ukonczelliu, 

wypadków nagłej śtl1ierci (w tej liczbie przez. aczkolwiek do ukończenia jp.szcze wiele ln'a
utonięcie 15), dwa zabójstwa, jt>:łno samo- kuje, tembardziej, że nasypy musiano zna
bójstwo i znaleziono Jedne zwłoki dziecię- cznie podnosić w miejscaeh, gdzie pobudu-
cia. wano mosty, które podnoszono w Pl'omie-

_ Listy od Redakcyi: I niu zakrętów, nudnją.c toruwi z obu stron 
_ Panu y, oS. 'U' Gidlach. Dopłata wyniesie 1'8. 1 spadek ku tymże e!). -Za Tomaszowem ku 

kop.!'!;'. Opocznu, ruboty ziemne dopiero, że tak po 
powiem, rozpoczęte. 

- W sprawie gruntów włościańskich w Kró- Budki stl'ażllicze zaś, i ezęść budynków 
lestwie Polskiem-" Warszaw. Dniewnik" CM stacyjnych w Slotosinie (stacyja Koluszki), 
142) douosi w rubryce telegramów, że ogio- już jest wzniesioną-telegl'llfów jeszcze ni
szonemi zostały przepisy, zatwierdzone prZEZ gdzie i śladu, leżą tylko Ezyny, a wl':dluż 
ministeryjum spraw wewnętrznych 3 lipca toru tu i owdzie podklady. - Mimo tego, 
(21 marca) r. b., a dotyczące zl\.stosowania jak kompetentni zapewniają, za jakie 4 -
planów z uprzedniego pomiaru gruntów 6 tygodni pociągi robocze zaczną już kul'
przeszłych w posiadanie włościan Królestwa sować z Koluszek aż do Tumas:wwR;- pa
Polskiego na mocy reskryptu 2 marca (19 trząc jednak nn. pOll'olny postęp w robo
lutego) 1864 roku, do przepisów, Najwyżej tach, jakoś wierzyć nam się nie ch0e, aby 
zatwierdl.onych 9 (21) kwietnia 1881 r. to tak rychło nastąpić miało i uwierzyliby-

_ Projekt podwyżsżenia opłaty pasporto- śmy tym zapowiedziom, gd~'by lla tej linii 
wej ma być stanowczo zarzucony; pod wyżka. większ u ilość robotnika pracowała; tego Z&Ś 
jak oblicwllo, pociągnąć mogłaby z innych i pl'zypuszczać nie można, bo robotnicy, r8Z 

stron dotkliwe straty dla kasy płl.ństwo- złapuni na "lapę", drugi raz złapać się nie 
da.dzą..-Z wiosną ludzi zajętych robotą ko-

wej. lejową bylo dosyć, lecz sumienny subantre-
- Spółka kapitalistów amerykańskich sta- prener posta.nowil na nich zrobić majątek 

ra się o koncetlyję na prawo eksploatacyi i dalejże to zaprzeczać zarobku, to obcinać 
handlu zbożowego zagranicznego w Cesar- takowy. I tak, ludzie co zarobili w ci/ł
litwie rosyjskiem. Projektują założenie wiel- gu pewnego CZl\SU 50 rubli- pr:zy wypła
kich magazynów w miastach portowych, do cie ustatecznej otrzymali po 10-15 rubli 
których producenci będą mogli składać zbo. Lylko, a ci Cu zarobili np. 30 rubli, to do
że za świadectwami składowemi. W sferach stali 3-5 rubli, albo też i nic! Naturalnie, 
kupieckich żwawo powstaj(\ przflciw temu w skutek takiego pustępowania, robotnicy 
monopolowi zagranicznej kompa.nii, która mo- podnieśli wrzawę niesłychan,!, i gwalto
głaby zabić wszelk", konkurencyję handlu wnie upominać się puczęli u grvsz swój 
zbożowego wewnątrz państwa, a urzl\dzeniem krwltwo t:apmcowany, nie obyło się też bez 
olbrzymich składów zboża w ziarnie, zadać nauuż,yć, bójki i t. d., czemu koniec poło
cios przemysłowi młynarskiemu, dającemu żyła żandarmeryja stacyjna \Y Koluszkach. 
zarobęk znaoznej liozbie oaób, a przy więk- Z wytoczonego śłeuztwa okazalo się, że do
szym rozwoju, mogącem"J. przynieść niema- ZOI'C)' !:l. nntrepl'enerH, ul'ząuzili sobie gie-

- Przebicie tunelu w pobliżu stacyi Mie- łe korzyści gospodarstwu krajowemu. W sfe- szefcik na wlasną. rękę, 11 ffiOŻI; - kto ich 
chów, na linij nowobudującej się drogi Iwan- rach większej własności ziemskiej rosyjskiej, tam wie --i i::a wiedzą subantrepl-enenl, te
grodzko-Dą.browskiej, ukończono w dniu 27 projekt znajduje poparcie; twierdzą bowiem, gu rudzaju, że znpisywali i wyuuwnli kwi
~. m. Jest to dziś największy tunel w Kró- że straty, jakie ponoszą właściciele z powo- ty na odhytą robl.tę, z\Yózk~ kamienia i t. 
l' -,~~----,-,- --

zDika~y, jakby":,' żyjącej panoramie. Zdll- I - Jakto? - zawołała moja nieznajomu I otwiemjąc walizkę. C,jź jednak robić? trze
wa!o SIę, że ~tOImy przed obl'ltzem Klau-I rozgniewana-dałaś lInm pnnmt jedno Wi.e - I ba się potożyc i zasnąć. Mimo to czułem 
dYJuszl\ Lorrnma. szkunie't sili zupełnie rozbudzony. Myślałem o na-

Powróciliśmy do Dinun spl\dzistą dro- - Wszakże państwo ru?em przyjechn- sz)'m samotnym spacerze po Rancy, wi-
gą, pI·owudzą.cą. ku placowi księżniczki An- li - odpowiedział,. zdziwiona służąca. działem jeszcze jej hialą. rączkę, nurzająclł 
ny, Im wyżej postępow:łliśmy, tem wię- - Daj panu inny pokój. się w wodzie, zrywającą hiałe lilije wudnej 
cej rozszerznł się widok na dolinę: wip.- - Niepodobna pani, wszJ Btkie xajęte. nie moglem się uspokoić_ Slysznłem są 
dukt ką.piący Rwe lu'kady w wodzie Ran- Zresztą. - rzekbt z uśmiechem - dosko· Iliadkę przechadzającą ilię po pokuju, otwie
ce'y, dawne wat'owne wały miusta, pagór- na le panu będzie w sąsiednim pokoju; 11 rają.cą okno, przesuwającą fotel, w końcu 
ki pokryte zielonością pani będzie mogb drzwi od sieblC zamknąć s?elest mllteryi i spndanie szpilek od wło-

Zachwycaliśmy się tym cudownym za- UlI klucz i zasówkę. sów na kominek marmurowy. Doświadcza-
ką.tkiem, w którYID łamy szal'ego grani. To mówiąc odeszła szybko zoshtwilljąc łem uczuć prawrlo[>lldobnie takich, jakir.h 
tu, ciemny kolor wody i zieloność dl'zew- nas samych. ' , doświAdczuł JaD Jnkób Rousi\eau, przecho-
tak hal'monijnie ze sobą si~ łączyły. Nuc N' I ć' d ' . h dząc po raz pierwszy pod oknami pani '\Va-
już była zupełna i obiad zaczęty, kiedy- .Ie mś og em wst~zymbll .Slę o usmlec u; rdn;;. 
S'my we l' do l" d l . l t l panI Zlt zmarSZCZ\'HI. nn. J BZ l sn l Ja n neJ 10 e u. , . - . Nie; niepodobna spać z tem ciągłem drże-

Przy 8tole byliśmy rozdzieli wielką licz- - , Czy WIdZIano, kIedy co pod~bnego - niem nerwO\'l'em i cwałowaniem mojej ima. 
bą zgromadzonych gości; lecz po obiedzie mÓ,wlłll chodząc zywo po pokOJU. - To ginacyi. Zapaliłem cygaro i otworzyłem 
spotkuliśmy się znÓw w przedsionku. Zmę- śmlesznel okno wychodzące na plac już ciemny. Z o-
czeni chcieliśmy jak najpl'ędzej odpocząć - Pani - rzekłem trochę zmieszany - kien tylko kllwiu1'Di padało światło na pn-
.,., nn,szych pokojach. przykro mi bardzo, iż mimowoli stałem się sty trotuar. Szwadron strzelców przema-

- Katarzvno! - zawołała właścicielka powodem tego niepol'ozumieniu; lecz bądź szerował gl·ając pobudkę; słyszalerr. ich 
domu - zuprow!tdź państwa pod numery pnni spokojną., pl'zysięgn.m na cienie Beau- ciężki miarowy chód, ginący w sąsiedniej 
19 i 20. manoirów, spuczywających w gl'obuch Opa- ulicy; puczem plac naDOWO opusto~zał. Na 

Katarzyno. wzięła dwie świece i popro- ctwa w Lehon, że się tak cicho juk oni niebie tylko bły&zczato tysiąge gwillzd. Lek· 
wadziln nas przez scbouy i długip. kręte w swych trumnach zachowam. ki szmer jedwabili dał się !Słyszeć, odwró
korytarze. Zutl'zyml\ła się w końcu i otwo· Wzruszyła ramionami; wziąlem pokornie cilem głowę i ujrzałem mo.i'!- sąsiadkę stu
rzyła pOk{lj łączny z drugim, do którego świecę. a skłoniwszy się wszedłem do są.- jącą w oknie. Dojl'zalem w cieniu jej pu
drzwi były wpół otwarte, a stawiając d wie siednieO'o pokoju. Zll.led"ie zamkną.łem stać okrytą. bialem kapturkiem, z pod któ-
świece na stole. drzwi ~slyszułem juk pani nerwowo drżą- rego jej wielkie ilczy blYilzczaly. 

, Ó ' 
- Oto jest - rzekła - pokój dla pn- cą. ręką. zasunęła, zas wl'l. - Dobry wieczór pa!li - powieJ~ialem 

ni-, obok znś ulu par.:\. _ Nie oat'dzo mi wierzy - pomyślałem nieśmiako. 
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d. ludziom, ktÓl'ZY nietylko. u roboty nie 
byli, ale na wet i ko.ni nie po.siadają. Ci 
otrzym;J,wszy pieniądze, po.bl<awszy pewien 
}lrUcent za fatygę, resl'ltę oddawali do.zor
co.m; a p. S'ubantl'eprener przedstawiał ra
chunki głównemu antreprenero.wi i, będąc w 
zupelnym po.rządku, brał ud teguż'znliczki, 
Jednak, dzbun nosi wo.d~ tylko do. pewnego. 
ozasu, i teraz wszystko. wykryło. się, lecz mą
dry p. su ban trepl'ener nie czekał na to. i zło
wiwszy lUarnych parę tysięcy rubli, Ul'zą.
uzU drapaka, a ? Polasiński (główny an
treprenel'), był zmuszony wyrzec się wyrę
ezycieli i samemu o.bjąć pro.wadzenie dal
szej buduwy. Otóż z tych to. po.wo.dów, te
raz ro.bo.tnika trudno. zawerbo.wać do. ko.lei 
i p, Po.lasiński zmuszony był spro.wadzić 
część butalijo.nu elt!'zelców ko.ns)'atujących 
w Wolborku, którzy o.becnie są zajęci przy 
budowie linij Ko.luszki-TomaazÓw,-JuŻ to 
CD prawda to i nie bl'~ech, że ctl.ła budo
wa tej Dowej ko.lei, CD naj wyżej warta fun
ta kłaków i mimo, że jł budują kmjowcy
jednak nierychtą i nie lepszą będzie od 
słynnej kanalizacyi Lindleya! Towarzystwu, 
a więc antrepl'enerom nie idzie D trwałość, 
do.kładność i pośpiech w robocie, lecz D 
taniość", jeżeli też tak dalej pójdzie, wszy

;tko. będzie tak budo.wane, jak one mo.Rty 
na zakrętach, a o.sławio.na kulej Nadwi
ślańska będzie arcydziełem budo.wnictwa 
kolejowego., w porównaniu z nowo. budu
jlłCo. się ko.leją. 

Na budDwie tej ko.lei, jak dotąd. najwię
cel zyskały Ko.luszki, gdzie jest stacyj a ko
lei Warsz.- Wied" Fabryczno - Łódzkiej i 
gdzie będzie tr-kże stacyja uso.bo.wa linij 
KoluBzki-Bzin, bo. z dniem każdym wzno
si się co. raz większa iluść domów, J wOt'ków 
i t. d., :10 cDraz większa gromadzi się ilość 
mieszhIiców, dla wygo.dy których przemy
słQwy izraelita o.two.rzył sklep, w którym 
wszystkiego do.stać mo.żna począwszy od 
sardynek. i czekDlady Wedlo.wskiej. 

Nie ulega wątpliwości, że za lat pa.r~ 
dziś po.wstająca osada przy stacyi Warsz.
Wied. Koluszki, zmieni się na spore mia
steczko., w którym po.wstaną fabryki, domy 
komiso.we, ekspedytury- agentury i t. d., i 
rzecz to naturalna, bo. w punkcie tym zbie· 
gać się będą, aż trzy linije ko.lejo.we, a. mia
nowicie: W arszawsko.-Wiedeńska, Fabry
czno.-Lódzkn, która z Czasem do.tt'ze do. Ka
lisza i, Iwangrodzk:o - Dąbl'o.wska, a raczej 
jej o.dnoga Bzin-Koluszki. Wtedy może i 
zarząd pocztuwy zdecyduje się o.tworzyć w 
Ko.luszkacl: stacyję pucztową, której do. 
dziś mimo niezbędnej putrzeby wcale nie
ma.! ... Do.tychczas na przestrzeni 72 wio.rst, 
między Skierniewicami a 7lPetroko.wem", 
wzdłuż linij ko.lei Wal'szawsko. - Wiedeń-

- Do.bry wieczór panu - odpo.wiedzia-
ła głosem łago.dniejtlzym, 

- Czy pani znosi zapach cygara? 
- Tak, lecz zdaleka, 
Było w jej o.dpowiedzi trochę złośliwo.

ści; dubry humur powrócił o.d chwili, gdy 
zamknęła drzwi na klucz. 

T T n '/, rEN. 

skiej - stacyi pocztowych jest tylko trzy: 
Si,ierniewice, Rokiciny i "Petraków". bez 
uwzględnienia punktó'w, w któl'ych właści
wie ekspedycyj e Po.cztowe znajdować by 
się powinny, i tak, wedle naszego zdania 
i przekonania opartego na pl'ostej lo.gice, 
eksllcdycyja pocztowa uezwarullkowo znaj
dowaćby się powinna w Koluszkach, jako 
punkcie, w którym łąCZą się dwie ko.leje, 
a niebawem lączyć się będą i trzy linije. 
W Koluszkach jest tylko. prouta. ek8pedy
cyja-czyli skrzynka pocztuwa, zawnrteść 
której wa~on pocztowy zabiera OD Łodzi 
i zta.mtąd do. właściwych miejsc ekspedyju
je. Nie żą.damy, aby stacyje puczto.we by
ły tak urz~dzo.ne, jak w Anglii lub Ame
l'yce, bo. takie urządzenie z wielu po.wodów 
u nas jest niemo.żebne, bo. dziś, pl'zed ta
J.:iem jakie jest 1lrządzenie, listy z najdo
kładniejszym adresem frankowane, zamiast 
dojść rąk ndre8anta w ciągu dni trzech naj
dalej, między No.woradomsL:iem, n Petl'oko
wem", Raw=ł a Brzezinami, mimu, że sta
cyja ndrogi żelaz. W:tr.- Wi!3d." Ko.luszki, 
każdemu dziecku jest znaną, opatrzo.ne li
cZDOmi pieczęciami, tak Po.czty wa~o.no.wej, 
jak i ekspedycyi wyż wyrażonych Po.czt, 
oraz rÓżnemi dopiskami panów ekspedyto
rów npo. miesięcznej" podróży, dzięki jakiej 
litościwej duszy do. rąk intel'esanta się do
stają) 

aby tnka stacyja tam była, W Koluszkach 
jest nawet sąd gminny, który sam bezwą.t
pienia znllczną mieć musi korespondencyję; 
tr>.mże mieszka sędzia tegoż są.du, cały leo 
gijon urzędników kolejowych i t. d., to już 
dla nich samych należało.by otwurzyć ata
cyję pocztow:~. SalDe zażądanie "p:!.na sę
dziego gminnego", aby w Koluszkach otwo
rzono stacyję pocztową, uyło.by dosta.teczne 
i nie wątpię, że w krótkim czasie ekutek 
by odnioelo. Lecz tak p, sędzia i dziedzic 
Ko.luszek, jak i cała tutejsza inteli~encyja, 
na taki hazard się nie zdobędzie, bu i na 
co? Korespondencyi z nikim nie utrzymują, 
a jeżeli jakie listy odbierają. to. jako. po
cho.dzą.ce od koch:mych Moszków i Szmu
lów, którzy jako ludzie źle wychowani u. 
pominają. się o swe należności-lepiej, aby 
tak rychło do. ich rąk nie docho.dziły, ga
zet również nie tJrenumerują, bo i po c6ż 
wyrzucać pieniądze na bibułę, kiedy o wie
le po.żyteczniej można je zużytko.wać przy 
zielonym stolikul Tak więc czekajmy zmi
łowania Boże60, lub łaski jakiego niemca 
przemysło.wca. za staraniem które~o w Ko
luszkach będzie otwartą poczta tak potrze
bna dla ogMu, nie liczącego się do. "wyź-
szej" inteligencyi. Ktoś. 

Gdyby zaś zapro.wadzono. angielsko..ame
rykańską, ekspedycję li8tów pro.stych wzdłuż 
linij kulei żelaznych, t. j. gdyby na każdej 
stacyi pl'zyjmowano i wydawano. pro.ste ko
l'cspondencyje, to wtedy-no. wtedy poco.
w:t tych listów nie duchodziłaby rąk inte
resantów, Lecz żart na stronę, a z calą 
powagą. zwracamy uwagę włuściwej wła
dzy na konieczno.ść otwo.rzenia ekspedycyi 
Po.czto.wej w Koluszkach; jeżeli zaś władza 
o tej ko.niecznuści sama wiedzieć nie chce 
i putrzeby jej nie uznaje, to. dlaczegóż in
teligentni mieszkańcJ: Koluszek, Leszczy
n:!, Po.pina, Wągr, Zelichinka, W ęgrzyno.
wic, Dtugiego, Regu, Radzenia, Bandzeli
na, Gatkowa, Go.łkówka i t. d., miejsco.wo.
ści poło.żunych w promieniu 10-13 wio.rst 
od Koluszek, nie wYl!ltąpią z stosovrnem po.
daniem D zało.żenie stacyi pocztowej w Ko
luszkach? O ile nam wiadumo, żądaniu ta
kiemu uczynio.noby zaduść, teraz zaś zarząd 
poczto.wy, trzyma się zasady: po co myśleć 
za ko.goś, kiedy ten kto.ś sam D so.bie nie 
myśli! Prawdziwie, pojąć trudno., iż mię
dzy nami panuje tab ociężtl.ło.Ść, takie le
nistwo muralne, wszyscy narzekają i klną 
na niedugo.dno.ści wynikające w skutek te
go., że niema stacyi pocztowej w Ko.lusz
kach, a jednak nikt D tem nie po.myśli, a 
przyuajmniej kroku żadnego nie uczyni, 

- Dlatego-mówiłem dalej tym samym 
tonem - że mam nadzieję, iż się spo.tka
my jeszcze po nad czystą, wodą, i piękne
mi drzewami i, że odbędziemy jeszcze ta
ką wycieczkę, jak ta, która tak miłe Po.zo.
stawiła mi wspumnienie, 

LUSTRACYJE 
Trybunalskiego Grodu Wielkopolski 

z lat 1569 i 1659, 
na podstawie dokument6w w Archiwum koronnem 8i~ 

znajdujących, 

Przedstawił Edmund Dylewski. 2.. \ 

-- ~ 
(Ciąg dalszy-patrz ~ 30), 

Lecz j _~k Kazimierzowi stanęli na prze
szkodzie panowie Wielkopolscy, tak znów 
za Zygmunta wpro.wadzeniu powyższej u
Btawy w życie sprzeciwili się Małopulanie. 
Po.dobneż ustawy, uchwalo.ne na sejmach: 
w Krakowie roku 1527 i \v Piotrkowie 
ro.ku 1544, również po.zo.stały bez ekutku. 
CD większa, bro.niąc swych swobód, uwa
żając pobór na potrzeby wojenne nie jako 
o.bowiązek stanowy, lecz tylko. jako subsi
dium clta1-itativum, szlachta cDraz więcej ską
pi po.datków; w razach nagłego niebezpie
czeńRtwa zwykle tylko pospolite ruszenie 
uchwala, wzbraniając się takowego. na po.
bór zamieniać; zmusza m~wet króla, aby 
ustawą zawaro.wał, iż po.spolite ruszenie 
zwo.tywać będzie nZ namysłem, za słuszne
mi przyczynami po sejmie", a podczas woj
ny kokoszej w roku 1537, czyni się wolną 
o.d płaceni~ wszelkich po.datków, zwąlając 

Zro.biłem to.Ż samo. położyłem się. Dlu
go. jeszcze marzyłem; nakuniec zasną.łem 
już nad ranem. 

- No.c tt>ka piękna, że nie czuję ani 
zmęczenia, ani D ch D ty do. snu - mówiła 
dalej. 

-.-: Zupełnie tak jak ja. Myślałem wl"a
śnie o Rance'y. Tak mi tam do.brze bylo.! 

- To pmwda, prześliczny o.dbyliśmy spa
cer, Z przykro.ścią myślę, że jutro. już bę
dę daleko o.d tego cudo.wnego kraju. 

- Nie; - o.dl'zekla, poruszając głową
jest to. bardzo. trafne zdanie, że rzecz dwa 
razy powtórzona traci na uruku. Prze
pędziliśmy kilka gudzin bardzo. przyjemnie, 
niech to. panu wystal·czy. Najmilsza czara 
ro.zko.szy jest ta, której zaledwie ustami 
dotkniemy tak jak czaszy starego wina; po
kosztuwać mo.żna, lecz nigdy nie wychylić 
do dna. 

Kiedy się następnego dnia obudziłem, 
sło.ńce było wysoko, lecz w sąsiednim po
koju grubowe panuwało milczenie. Ubra
lem się po. cichu, poczem usłyszałem chód, 
otwierają.ce się drzwi z klucza i odsuwa
nie zasuwki: wkrótce lekko. zapukano.. 

- Proszę wejść - powiedziałem z bi
ciem serca. 

- Opuszczasz pani Dinan? 
- T:'.Lk. 
- Ale pani po.zo.staj esz w Bretanii? 
Nic nie odpo.wiedziała na to niel'o.zważ

ne pytanie; po.winienem był naŚlado.wać 
jej ostro.żno.ść, ale bytem śmielszy; wspo.
mnienie naszej wycieczki, cisza, piękna no.c 
z tysiącem gwiazd, o.czy jej hłyszczące 
z pod kapturka, to wszystko po.ruszało mnie 
i czyniło śmiesznie sentymentalnym. 

- Odpowiedz mi pani! - zawo.łałem 
błagalnie. 

Spojrzała na mnie zdziwiona. 
- Dlaczego? - spytała. 

- Jednakże z jakąż przyjemnośoią wypił
bym z,niej jeszcze cho.ć kilka kropel. 

Zle byś pan Zł'obił - o.dpowiedziała 
poważnie. 

W jej glosie było Co.ś tak prawdziwego, 
smutnego, pozbawio.nego. złudzeń, że uczu
łem, iż podrażnitem jakąś boleść tajemni
czą, Zdawa.ło. mi się o.krucieństwem badać 
ją dłużej; czułem bo.wiem, iż rana ta je
szcze knvawi. Sama jednak przerwała ro.z
mo.wę, szepnąwszy cichym gło.sem. 

- Dobrano.c panu- szczęśli wej dro.gi! 
- Dobranuc pani! - zawo.łałem, lecz 

już zamknęła o.kno. 

Jakiż zawód! Bvła to. służąca z hot.elu. 
U śmiechnięta, trzymała w ręku maly pa
kiecik, zawinęty w gazetę. 

- Czy ta pani już wstała? - zapyta
łem rumieniąc się. 

_ Odjechała już od go.dziny powozem 
do Cnulnes. rani - odpowiedziała słu
żąca - kazała mi oddać panu tę książ-

kę· 
Rozwinąłe~ papier - był to o!!tatni ro-

mans Mis Broughton: "Go~d bye sweet
heart". 



cały ich Clęzar na mieszczan i kmieci. Pra
gną.c jednak, bądź co bądź, znaleźć jakieś 
źródło (!ochodów na opatl"Zenie potl'zeb wo
jennych, a nie chcąc czy nie umiejąc wznieść 
się na pedestał poczllcia obywatelskiego o
bowiązku służenia dobru publicznemu czę
ścią własnych zasobów muteryja.lnych, pI'a
gnie ona tcn ciężar zwalić na skarb kt-óle
wski, i na zebraniu pod Lwowem, przez 
usta jedncgo z posłów, ślDieszny stawia. za
rzut królowi, iż z dochodów królewszczyzn 
(dóbr ziemskich kOl'ollnych) dost.atecznego 
nie ut,'zymuje wojska. Mógł jednak ten i 
ów patetyczny mówca, na wt:\Sną polityku
jący rękę, stawiać naj rozmaitsze postulaty; 
ogół jednak gminu szlacheckiego aż nadto 
dobrze pojmował, iż skarb królewski w ta
kim stanie, jak w owej chwili się przed
stawiał, w żaden sposób na utrzymanie 
wojska wydatków ponosić nie mógł. Gdzież 
więc szukać źl'ódta, mogą.cego dostarczyć 
stałych środków? Na to ludzie. dobro pu
bliczne wyżej nad prywatę ceniący, iście 
obywatelllkim oż.vwieni duchem, jak arcy' 
biskup Łaski i Frycz Modrzewski, jedną 
tylko mieli radę: wszystkie stany do obo
wiązkowego ponoszenia podatkÓW powołaćj 
takowe rok rocznie stosownie do majątku 
każdego pobierać; z otl'zymanych tą. drogą 
poborów stały skarb pospolity utworzyć i 
z niego na potrzeby wojenne czerpać. 

Przedl3tawiają.c skończony projekt takie' 
go skarbu i nowego systemu opod:\tkowa
nia, Modrzewski ma na celu ulżyć ciężaru 
klasom uboższym, i obłożyć poborem głó
wnie stany uprzywilejowane. ,., Wszyscy się 
wieziemy jakoby w jednej łodzi Rzeczypo' 
spolitej: gdy jednn część złoży podatek, 
niesłusznll będzie l'zecz, aby się drugie 
wolnościami jakiemi w tern zasłaniać qtia
ły'" - oto jak st.ara się on uzasadnić po
wszechne opodatkowanie. 

Zadaleko jednak po nad wiek XVI wy
biegały jego projekty; zanadto silnie ude
rza.ly taranem w dotychczasowe przywileje 
i wyobrażenia stanowe, aby mogły zna
leźć zastosowanie w spółczesncm życiu pań
etwowem. Jakby w odpowiedzi na znako
mite i głębokie pomysły Frycza, "nolumu8 
use vectigales" - "nie chcemy być opodat
kowanymi'" wola jeden z posłów ziem
sk~ch nn sejmie w Piotrkowie roku 1555, 
Wobec więc gorą.cych protestów szlacht y
skarb pospolity nie mógł być oparty na 
idei powszechnego obowiązkowego opodat
kowania i wedle zd!\Dia szlaChty, jedynie 
ze skarbu królewskiego, stosownie ku temu 
celowi zreformowanego, mógł wziąć począ
tek. Stawia więc szlachta na sejmach śl·od · 
ka wieku XVI żądanie tak zwanej neCJ'ze-
kucyi praw". t:l 

Był to szeroki program reform we
wnętrznych, dotykający najróżnorodniej
szych stron administracyi kr:tjowej. Głó
wnie jednak dotyczy on spraw skarbowych, 
bo, jak to światły historyk skarbowości za
znaczył, "pod szumne m lIlianem E'gzeku
cyi praw nie kryje się nic innego, jak dą
żność szlachty do uchylenia się od cięża
rów publicznych, od służby na rzecz do
bra publicznego". Opierając tlię na, etatu
cie Aleksandra z roku 1504, na mocy któ
rego król na. siebie i na swych następców 
przyjął zobowiązanie dóbr koronnych nie 
rozdawać, ani ich zastawiać -żą.da szlachta 
wypełnienia tej ustawy, egzekucyi tego pra, 
wa, t. j. aby wSltystkie dobra, jakie po 1'0 

ku 1504 zostały rozdane, zastawione lub 
wydzierżawione, jeśli termin dzierżawy u
płynął, wprost obecnym posiadaczom były 
odebrane i napo wrót do skarbu królew
skiego wróciły, aby w ten sposób będąc za
silony, mógł skarb ten ~a obronę potocz
ną udzielać środków. Ządanie egzekucyi 
po raz pierwszy na sejmie piotrkowskim 
w roku 1535 wniesione, zostało zatwięr
dzonem, sprawa jednak poszła w odwło
kę: odebranie dóbr niejednej pańskiej for
tunie, znaczny przynosiło uszczerbek, wie
lu też pragnęło chwilę tę na C?:RS jak naj-

TYDZIEN 

dłuższy oddalić. Dodać tu należy, że w o
wym czasie religijnego zamętu, umysły wię
kszości sejmujących znacznie absorbowała 
reforma kościeln:\'o Ona to w drugiej po, 
łowie XVI-go wieku, stoi na porządku 
dziennym obrad sejmowych; pomimo więc 
natarczywych domagań się niektórych po
słów, wpl'owadzenia w życia egzekucyi 
pl'aW, wobee zatargów z Rzymem i walki 
z duchowieństwem, musiała egzekucyj a na 
drugi plan ustą.pić. 

Dopiero, gdy ogień w~lk religijnych sla
bnąć zaczął na sejmach, gdy sprawy pu
bliczne zyskują sobie należne wśród obrad 
sejmowych miejsce, ,.,egzekucyj<\ praw" 
znów na wierzch wypływa i ostatecznie 
wchodzi w wykonanie. Staje się to na Sll]
mie walnym w Piotrkowie roku 1562/3. 
W uniwersale, zwołującym stany na sejm, 
Zygmunt August zapowiada, aby każdy 
posiadacz królewszczyzn na sejm się e.ta
wił, przywileje i nadania, jakie na nie ma 
w r~ku, sejmowi przedstawił, a ten ma roz
patrzeć. ażali nie 8ą prawu przeciwne. 

Na dniu 22-m listopa.da 1562 roku, ze· 
brał się sejm w Piotrkowie -liczny, jak 
rzadko. 

N a żądanie posłów senat postanowił 
egzekucyję praw zatwierdzić i do niej nie
zwłocznie PI·zystąpić. Zaczął się tedy ist
ny dzień są.du, Przeciwne Pl'awu przywi
leje i nadania na dobra koronne, poczynio. 
ne po roku 1504, zaczęto odbiel'ać i ni
szczyć. Jedni, acz znaczne posiadają.c ze 
ska.rbu nad wornego dobra, chętnie je na
powrót do niego przelewali, zwracając bez 
szemrania nieprawne przywileje i czyniąc 
z nabytego mienia ofiarę dla dobra publi
cznego; drudzy z gniewem darli przywileje 
i rzucali je pod nogi króla; inni znów o
biecywali, że takowe odd<t.dzą, zasta.wiają.c 
się tern, że ich zapomnieli. 

Daleko wybieglibyśmy po za zakres na
szej rozprawki, gdybyśmy szerltej omawiać 
chcieli sprawę egzekucyi praw. Dość bę
dzie zazna.czyć w tern miejscu, iż iejm egze
kucyjny piotrkowski, jakkolwiek tylko w 
połowie zamierzonego dzi f'ła dokonał, w 
każdym razie przekon!1.ł króla, iż ściągnię
cie dóbr jest możliwem i wkrótce 08tate
cznie nastąpić może 1). 
Mając w ten sposób zapewniony powrót 

królewszczyzn, a przekonawszy się, że wszel
kie usiłowania w celu, aby ezlachta na sta
łe zezwoliła podatki, eą bezowocne, wspa
niałomyślny monarcha postanawia oddawać 
co rok na obronę potoczną część własnych 
dochodów z królewszczyzn. "Za pilnem, 
a UBilnem ISolicytowaniem posłów ziem
skich o postanowieniu obrony potocznej
takowej, któraby rok od roku na granicach 
koronnych tl'zymaną. być miała - oświad
cza Zygmunt August w konstytucyi sejmu 
piotrkowskiego,-My, z łaski Naszej kró':' 
lewskiej, a z miłości przeciwko Rzeczypo
spolitej, pozwalamy tego, aby czwarta część 
wazy"tkich dochodów totius corporU Regni, 
do stolu naszego należących, była na obro
nę potoczną obrócona". 

Ta to czwarta część prowentów z dóbr 
królewskich, pospolicie kwartą zwana '), 
mi~ła. ~łużyć na utrzymanie stałego zacięż
nego żołnierza na kresach Rzp.czypoepoli
tej od strony Rusi i Tatarów. 

Kwarta początkowo wpływała do skar
bu nadwornego, później jednak utworzono 
dla niej oddzielny skarb na zamku w Ra
wie, dokąd przesyłano pieniądze kwarciane_ 
Podskarbi mógł obracać kwartę tylko na 

I) Sprawa egzekucyi ostatecznie na .sejmie roku 
1566 załatwioną została, 

2) Właściwiej należałoby zwać jl! quintą a nie quar
tą, bo była piątą, a nie czwartą, częścią dochodów; al
bowiem przy podziale dochod6w z każdego starostwa 
lub dzierżawy, przedewszystkiem odkładano pewn, 
CZlłŚĆ na wychowanie starosty lob dzierżawcy, pozo
Btałą Bumll dzielono na cztery części i 3/ł szło do skar
bu kr6lewskiego, a I/ł na obronI} potoczuą,. P6źniej 
wprost docłtody na pięć cz~ici dzielono: z tych 3/, 
brał król, l/S starosta, a l/S stanowiła pilniądze "kwar
eiane", Vol. leg, II, pag. 17, § 27, 

potrzeby obrony potocznej i każdego roku 
winien był z wybranych pieniędzy zdać ra
chunek na sejmie pod karl!> pozbawienia go 
urzędu. 

Tak więc po wiekowych usiłowaniach po
jawił się w Polsce zawiązek stałego Akar
bu publicznego, który rok rocznie' się na
pełniał, bez uciekania się do uch \valania po
datków na sejmie 3). 

Aby jednak umożliwić kontrolę skarbo
wą nad wybier:-tniem kwarty, oraz dok1"a
dnie takową obliczyć, potrzeba było spo
rządzić również dok1"adny inwenta['z wszy
stkich dochodów z królewszczyzn. 

Czynności tej niepodobna było powierzyć 
starostom lub administratorom dóbr, gd,Vż 
własny inter'ls majl!>C na względzie, mogli
by jak nn.imniejszy dochód z dóbl' wyka
zywać. P"zeto jednocześnie z ustanowie
niem kwarty, sejm postanowił poddać do. 
bra królewskie rewizyi, zarządzić ich lustra
cyje, Dhl dopełnienia tej czynności - wy
znaczył sejm do każdej prowincyi (do Wiel
kopolski, Małopolski, Mazowsza, Rusi i 
Prus), po trzech rewizorów, z których je
den był z ramienia króla, drugi od panów
rad (senatorów), trzeci zaś od posłów ziem
skich. Lustratorzy - brzmiafa konstytucyja 
sejmu piotrkowskiego -- będą. powinni je
chać i rewidować, a inwentować dochody 
wszędy, wszystkiego imienia królewskiego, 
;;,adnego nie wyłączając. Starostowie obo
wią.zani S!} nakazać pisarzom wójtom wło-
d - , ł ' , arzom I mnym s ugom i kmieciom, jako 
świndomym wszelkich pozytków, otrzymy. 
wanych z d/)br, aby takowe rewizorom oka
zywali i potl'zebnych w tym względzie in
fOl'macyj dostal'czać nie omieszkali. 
Każdy posiadacz dóbr królewskich winien 

był zezw?lić na ich rewizyję. Stawiający 
opór reWIzorom ma być s~dzony na sejmie 
pod zarzutem obrazy majestatu. Poniewaź 
zaś dochody z królewszczyzn w następstwie 
czasu mogły się zwiększać lub zmniejszać, 
przeto postanowiono co lat pięć lustracyj e 
ponawiać. Zaraz n!\iltępny sejm warszaw
wski (1564-65) wysłał rewizorów, który 
w roku 1565 przystąpili do pierwszej lu
stra.cyi dóbr królewskich. 

P~otok:uły l,ust~acyj, nie w:szystkie wpra
w~zle, do dZIś Się po archIwach prowin
cy.Jonalnych przechowały. Znaczna ich ilość 
znajduje się w archiwum koronnem w War. 
szawie. 

Nie potrzehuję tu się rozwodzić nad tp.m 
jak wiel~ą wag~ posiadaj~ lust!'acyje dl~ 
badań lllstorycznych. Każda lustracyj a za
wier~ ~ ~obie ja~ najszczególowszy opis 
danej mIeJSCOWOŚCI pod wzgl~dem admini
stracJ:'jno-skarbowym i ekonomicznym; jest 
to WIerny, bo na statystycznych danych 
oparty, wizerunek ziem, do króla należ~
~ych, wizer,!-nek, barwnie odtwarzają.cy nam 
~ch. stosunkI_ wew?ętrzne. Dziejopis miast 
l ~lem pO,lsk,~h, .plsarz, którego specyjalno
ŚClI} pOWIeśCI hIstoryczne, ekonomista lub 
statystyk, znajdą w lustracyjach obfity dla. 
swych studyjów materyjał. 

Pr~ystąpmyż obecnie do lustracyj nasze
go mIasta. 

~) Sk~rb kwarciany w tej formie, jaką mu konsty
tucyJe seJw6w z~ ~ygmnnta Augu9ta nadały, do koń
ca Rzeczypospolitej przetrwał, nigdy jednak w pełny 
skarb publiczn:r rozwinl\ć się nie m6gł. Skarb pnbli
cz~y: stały dopIero wtedy w Polsce siq pojawił, gdy 
dZleJow,a Ne~nezys kladt~ kres jej egzystencyi pań
stwo.weJ. Nlec,h nas to Jednak Ilie dziwi, że Ezeczpo
s~oh:a bez takiego skarbu p~~rafiła jeszcze z gÓl'ą dwa 
mekl przetrwać, PrzypommJmy sobie że stała oua. 
lu~~mi! nie instytucyjami, że w chwili krytyczu6j zua
lezh, SIę zawsze tacy, w których nie "o~tygło dobra 
pubhczn.ego serce", kt6rzy, w~asnl\ kiesę i życie aa 
ołtarz oJc~yzny ~ <>?hotą, meślt, Tą to ofiarnością" tem 
poświ\lcemem, nIeWIelu wprawdzie swych iynów sta-
ła dawna Rzeczpospolita. ' 

(d. c. n.). 
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Licylacyje w obrijbia [ubernii. 

T Y D Z I E N 
chomości pod }i 713, od lU my 9000 r9. - 8) nieru
chomości pod .lf:l 37/330 przy ulicy P6łuocnej . 

XJl 31 

- Tegoż dnia, w urz~dzie pow. l6d.kiego ua S
letnią dzier:7awę dochod6w z byJłob6jni w m. Pabija. 
nicach, od sumy rocznej 1076 rs. 

- W d. 20 wrześ. (2 paźdz.), w sądzie zjazdo
wym tutejszym, na sprzedaż nieruchomości w m. Ło· 
dzi: l) pod NI 11 13 D. przy ulicy Kolejnej, od sumy 
2500 rs. - 2) nieruchomości pod ]Ii 325, od snmy 
10,000 rB. - 3) nieruchomości pod Ni 660 A przy 
nlicy Wulczańskiej, od sumy 8000 rs. - 4) nierucho
mości pod ]V, 120 przy ulicy Drewnowskiej, od snmy 
4000 rs. - 5) nieruchomości pod N 792 przy ulicy 
Wulczańskiej, od sumy 8500 rR. - 6) nieruchomośei 
pod Ni 796 a, b, e, I, od sumy 9000 rs. -. 7) nieru· 

W d. 25 lipca (6 siel·p.), w magistracie m. Pa· 
bijl\nic na reparacyj" most6w drewnianych na ulicy 
Szkolnej, Pąszecznej. Szewckiej, B6inicznej i Św. Ja· 
na, od somy ) 19 rs. 21 k. in minus. 

- W d. 29 lipca (10 sierpn.), w urz~dzie pow. 
łodzkiego na 3-letni" dzierża\'l'lj propiucyi we wsi 
SIarowa G6ra, od sumy 36 rs. rocznie. 

- W d. ] O (22) wrze ś., w llrz\ldzie wschod. okrę
gu g6rn. w Suchedniowi e, Da sprzedaż surowca i że· 
laza z magazyn6w tegoż okręgu. 

- W d. 8 (20) wrześ., w rządzie guhern. tutej· 
szym na budowl) pomieszczenia dla straży las6w miej
skich noworadomskich, od Bumy 7016 rs. 28 k. 

Tegoż dnia, w magistl'8cie m. Brzezin Uf\ prze· 
bu(lowanio jednego i l·eparacyją drugiego wostl! w m. 
Brzezinach, ou sumy 133 rs. 85 k. 

- Tegoż dnia, w urz9dzie pow. b!2daińskiego na 
2-1etni<\ dzierżaw~ propinacyi we wsi Znbkowice, od 
sumy 204 1"8. rocznie. . 

o G- Ł o s 
~~~~~'1:.~ 

!W stosunku innych zakładów ceny niższe 25 41/0! 

Pługi Fabryki Sucheniego, 
kilkakrotnie nagrodzone i uznane na konkursach. Odkładnie stalowe 
podług formy pługów Sacka, koleśne i bezkoleine, paro
konne. Somochody na ~runta ci~żkie do gł4)bokiej orki pi@trowe, 
ze ziynaczami, lub z pogłębiaczami 2·ma, umocowllnemi z tylu pługa, 
co zmniejsza "p6r. Pługi podług oryginalnych Sacka i li: takie
goż materyjału. Pługi Uichowskiego ulepszone i za takie u-
znane w czasie konkursu w Warazawie. . 

Wszystkie pługi jak i inne narzędzia rolnicze oddałem na wyl'ł
cln'ł sprzedaż do zakładn Hr. Skarbek i Hr. Bonłkier 
w Warszawie. Można także takowe nabywać w składzie nasion W. 
Uhotkowskiego w "Petrokowie". Na ź,dauie fabryka wy
syła cenniki i pługi na p~óbę, bez zaliczenia. 

Adres. Przez stacyję D. Z. W. W. NoworadomlIk. 

J. Sucheni W GidIach. 

,,"".lIr\\f~.lIr\\If-"'I~~"""~ 

Magazyn Mebli 
Warszawskich i Zagranicznych 

P. GLOBUS W Warszawie 
przeniesiony został na Biela,ńską ulic~ Nr. 5, l-sze pi~tro. 

(R. i Fr. 7903) (12-)) 

pod firmą 

KAZIMIERZ SOMMER 
W Targówku pod Warszawą. 

Poleca tekturę asfaltową, lakier, smołę gazową, 
gwoździe, lifitWY -. Wykonywa krycie dachów tek
turą i holzcementem z gwara;:"yją, asfaltowanic ... 
Chod.Blków, podwórzy i fnudamentów i t. p. Próby 
i oferty franco. 

Kantor, Warszawa Nowogrodzka 8. 
~ ................ _ ................... ., 

(R. i Fr. 7529) 

Doktór 
Adam Michałowski 

(3-2) 

DO 

Zakladu Stolarskiego 

z E I 

Józef Kleczkowski Biuro Ogłoszeń 
Adwokat Przysięgly i obro{lca . przy Sił' dla wszystkich dzienników kra
dach duchownych w WarszaWIe, prze-
ni6sł kancp.laryj~ 8WOją na ulic~ S-to jowych i zagranicznych 
JerskI! ]Ił 12a (3 _. l) 

pod firm, 

Anna Sygietyńska RAJCH~IAN I FRENDLER 
Nauczycielka lluzyki w Warszawie, uUca Senator

ska Nr. IS. 
Przesioda swoje mieszkanie do domn Przyjmuje ogłoszeuiA pO cenach 
W·go Morchnera przy ulicy Woskiewskiej redakcyjaych. 
wprost Teatru na dole. (7-1) 

L.A.SU
Włók 5. 

jest do sprzedalIla od kolei wiorst Bleść. 
Kupić !Dożua nl\ sztuki, kubiki lub w ca· 
ło~ci. Bliższl\ informacyJ a n W-go adwo
kata Bronikowskiego w wPetrokowie". 

(4-1) 

Dr. Guranowski 
w Warszawie, leczy specyjalnie 

Do sprzedania 
w osadzie Sulej6w nad rzeką Pilicą, &:Ii! 
dwie od "Petrokowa ", przy szosie kiele
ckiej 

Dom Wiełki 
murowany 

Jtł 141, o pi~trze, blach" kryty, z ofiey
uą, stajniami, na zakład fabryczny, skle· 
py i restauracyi'! zdatny, na pi9trze dwa 
mieszkauia po pięć pok'; z balkonem. 
Wiadomość w Ifsilłgarni F. Jędrzejewi-
cza. (lO-l» 

choroby uszu, nosa i gardzieli. ~tOłłOttOłtOłtOttOłtOłl§jłOłlOtłCłlie 
Mieszka obecnie SwiętoJerska Nr. 3\ I 
22. (R. i Fr. 7&28) (3--1) I SKŁAD WĘGLI O 

OG-~Ó D ~ Włodzimierza Sapińskiego I 
Owocowy I przy rogu AlckSandrYJ-1 

wraz z warzywlIym, na przeSlrzeni oko· 3\ skJej alei. 
lo sześciu mórg, jelt do wydziel"Żawienia V 
11& dogodnych waronkach pod Te- O Sprzedaje węgle w dobrym gatlln
maszowem Rawskim, we wsi ~ ku. Korzec grubego wagi 240 !nn, 
Białobrzegi. Blitszn wiadomość na miej. V po 85 kop.- kostkowego po 83 kop.t 
SCll u właściciela - (3-1) i'i. Na miarę w skrzyniach zamkni~-I 

'ł tych (przez magistrat warsznwaki o-I pieczętowanych) po 5, lO i 20 korcy, 

P b d li. g-ruby po 83 kop., kostkowy po 81 
otrze ny OB posa ę V kop. korzec z odstawą. Na całeO 

Magazynl"era I wagony z dostawą przedA 

człowiek nieżtlnaty, znajollJość niemie· 
ckiego języka poż'Idana. Bliżne szcze
góły w Redakcyi niniejszego pisma. 

(2-2) 

Zakład 

STOLARSKI 
Piotra Tybleskiego 

I 
drwalnię, wagon węgla grubegoW 
11,000 kilometr-o (110 korcy) stoB~g wnie do gatunko od 76 rs., takii k 
stkowego od 7S rs. DrzewllY WęD gl el kurzony rB. 1. I{oks rB. l D 

I korzec. W skllldzie sprzedaje li9 K 
V każdą ilość. Zwózki węgla ob.1ł 
O ceg? dopelnin: z osobowej fita-I 
i!o cyl- za wagon rs. -l. Z towaro~ 
V wej stacJ'i - za wagon rB. 5 za 
O furmnnkę· J 
1\ Zam6wienia wszelkie nalety robltJl 
SIw składzie z góry opłaca.V 
GJąc" O 
~lCItOłlOttCMlCItlQfl§jlOtłCffOl"!~ 

(13-4.) 

"RODZINA" przeniesiouy zostal od I·go lipca z domu. , 
z Brzezin, zamieszkal w Petrokowie. Pk. Pańskiego pny ulicy Petersbllrskiej na KOnie, Karety, Powozy, Bryki 
17lica Moskiewska (Bykowska), dom p. W etr OWle, Ulicę MoskleW8~ł\ do dom~ na resorach. 
Gaspari, wprost nowego Rynku nadeszl ż dane krzeilła dębowe W ~go Str.onczyns~iego. PrzYJ- . . . 

(4,-2) H l ą" kań ki . • d mUJe wszelkIe obstalunkl w zakres Sto· do wynllJęela. Zamawlf\ć można w skła· _______________ '~ ~ ~D,": z limery 8 e~l 81e Z2 larstwa wchodz,!ce, po cenach u- dzie węgla W. SlIpińskiego, na rogu alej 

k k
mawI, Q~ z,o :ocne, po cerue rs. miarkowanych. (S-3) Al~k~lIndryjskiej, oraz w mieszka.iu i 

Jan Stopczy op •. o'" sztu a. . stBjnmch tegoż, w domu W-go Golem-

t 
Takze Ploleca r6żne I~ne Mebl~ go- • bowskiego, ulica Kaliska. wprost Poczty. 

owe w asnego wiro u, gustowme wy· Nauczycielka Karety i powozy na wcsela, chrzty, po_ 

FABRYKA powazO W kończoue po cenach nader przy- grzeby i spacery- wyuajmu·· _ 
stępnych. (0-42) Ił . Ję SIę na go 

z wyższym patentem zakładu św. Katta. zlOy. (13-4) 
egzystująca od 1852 l·. SZKOŁA rzyny w Petersburgu, posiad~jąca języki: 

W . Y ulicy Ele . ruski, francuski, niemieCki, ~ Do dzisIejsze<Yo nume· 
warszawie prz - Michaliny Jaworskiej p.o~8ki, oraz muzykę, poszukuje;~ ru dołącza sie'" :l,rkus: 
ktora,lne-i Nr. 794c, w domu mleJsca w znklndach naukowych lub też 31 . ; . . l ~ . ł 

J ~o~tllł~ ~l"ze.niesioną d.o. dOlRu ~-go A~a- w pl'ywatnym domu. "'iadomoŚć u p. , pIlWle~C_1 Ol·ygm~ nr..J MICha: 
własnym. d~ Mlcbl.ewlcza, dawBleJ GrzędzlCy, ulica Piotrowkiego, referentn izby skarbowej SynorlHI'lklego pod tyto "Rogat: 

(R. i Fr. 2989) (15-12) GlmnazYJslnn. (3 3) w nPetrokowie". (:l-3 ) 1Ju~za n. 

Redaktor i wydawca 1łI1rusław DobJ·zański. 

W dl1lkardi F. Bełchatowskief'"o IV Pctrokowie. 
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to, na co zasłużył. Niechaj nikogo głowa nie 
boli ... 

Przyjaciele pod stolica znowu do narad-adwer
sarze także w kup~ się zbili rozprawiając gorąco, 

Zdanie ks. Rymszy przemogło wreszcie. 
. -: I?ź waćpan, panie podstolicu; nadzieję miej, 

WIteckI SH~ chmurzy, burczy, grozi, ale to minie, 
Człek niezgorązy w gruncie ... Ułagodzić się da". C6ż. 
by ci zrobił? Siu b ważny. Znieść go może jeno kon
systorz, a Witecki rozmazywać awantury nie zechce. 
AJlo ... przecież swoich będziesz miał w od wodzie ... 
Jedź waszmość z Bogiem ... 

Zgodził się Staszek. 
Jacymirski skarbnika z towarzyszami do stołu 

prosił; nie chciał Witecki atoli zaproszenia przyjąć 
choc~aż Klicki i insi miłosiernie no. pełne gąsiory pa~ 
trzyh, 

- Inszym razem, Słuszne bym miał prawo do 
ws~ys~kich 'Y~ćpanów urazy; powtarzam jednak, że 
kWItUJę z mej. Gł6wnego sprawcy mi dość. 

Ceremonijalnym ukłonem pożegnał zgromndzo
u!ch, c6rkę za ręk~ wziął i pierwszy wyszedł. Za 
mm. wszy.scy! trzym.a]ąc :r pośrodku Staszka, jakoby 
srogIego JakIego wlDowaJcę. 

Wyprowadził tych nie nader · pożądanych gości 
ks. Rymeza, który naostatku jeszcze Staszkowi szep
tał, otuchy dodając, 

C,ała ta scena byłaby dla bezstronnego spekta
tora. WIelce ~ab~ w~ą, Wszyscy zebrani byli dobrze 
wzajem znajomI l W serdecznych zostawali stosun
kach-naraz stają naprzeciw jako adwersarze. 

~ikt przecież o tem nie myślał-bo sprawa by
ł~ śWleża: ... każdy .przepełniony był mocnem wraże
mem! nledozWll.lajlłCem zdrowej i rozsądnej kombi
nacyI, 

Pozostali w milczeniu patrzyli na siebie pyta-
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i sukni kapłańskiej nie hańbi... Takie moj e zdanie, 
a kto inaczej trzyma.- niechaj dowiedzie, że prawda 
po jego stronie. 

Znając proboszcza - wiedzieli szlachcice, że im 
przysługi nie odm6wi. I nie zawiedli się w przypu
szczeniach. 

Rozbudzony poczciwina zdziwił się tym nt\jaz
dem ... odrazu dorozumiał się awantury. 

- Co się stało? Konfederacyję waszmość ja"o
wll- zawiązujecie? - pytał. - Turek bodaj wtargnął, 
albo inszy poganin? 

Rotmistrz z oracyją wystąpił, objaśniając ~łł 
sprawę, 

- Awantury, mój mosanie, awantury... Tfu ... 
na psa urok ... pan skarbnik owaryjował, a ętrukcza-
8zemu piątej klepki brak... Taki oto kwiatek miałby 
przy spr6\}hniałem dziadzisku marnieć? Oponuję! Opo
nuję! 

- Ale - dodał - czyby nie można było ina
czej poradzić? 

- Jakżeby jegomość myślał? - zagabnął Na
wrocki. 

- Skarbnika do kompromisu ekłon.\ć .. , Raźniej 
hy się odbyło. W prawdzie aśćka pełnoletnią. jesteś, 
ano ... błogosławieństwo rodzicielskie zl1wdy się zda. 

Tu rotmistrz opozycyję założył'. 
- Mniemam - rzekł-iż Witecki p6źnicj udo

brucha się bądź co bądż... zasie dziś rzeczy wzięły 
obr6t taki, że niepodobna przez wzgląd na sb wę pan
ny skarbnikówny, inaczej począć ... 

Szeroko wyłuszczył rncyję podstolica, którą za 
eprawiedliwą. ks. Rymsza przyznał. 

- Zaraz ... zaraz... jeno kościelnego zbudzą
zakończył. - Kanony po waszej stronie .. , 

W godzinę potem, Anulka. i Sta.szek odchodzili 
od ołtarza, zwi~zani dozgonnym węzłem, 

Bogata dusza. 31 
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J ncymirski wszystkich na ucztę weselną zapro
w-ofiarując nowożeńcom swój dom, dopóki podsto
lic w Bezlesiu się nie urządzi, 

Można powiedzieć, że humory wszystkich były 
jaknajlepsze, temba.ruziej, że cześnik piwnicę na ścię
żaj otworzył. 

Oracyj e sypały si~ jak z rogu obfitości, jedna 
za drugą ... vivatów wypito co niemiara ... wymyślając 
Bóg wie nie jakie. 

B.vła może ~odzino. ósma rano, gdy kozaczek pa
na Sominkiewicza oznajmił weselnikom, że od arobli 
kalwakata jakaś wprost do Przybogowa zmierza,~ Do
dał pl'zytem ... jako najwyraźniej pomiędzy innymi po
znał pana. Witeckiego. 

Zerwali się wszyscy od stoł6w. 

tania. 
Co? Gdzie? Jak? Wielu?! - rozległy się py-

- Liczyć nie liczyłljm .. , na oko z piętnaBtu wy' 
padnie, a może i więcej - odparł kozaczek, 

Przewąchali snać i śladem za nami - mrl1-
nął Sominkiewicz. 

- Jak raz potrzebni ... 
- Czegóż oni chcą tutaj? 
- Ano, panowie bracia... fakt jasny jak słoń-

ce... Toż to zajazd najoczewiatszy, Żądać będą. tego, 
czego im zrobić na żaden żywy sposób nie możemy
huknął rotmistrz, - Niema co... trza się bronić do 
ostatka. 

- Rotmistrz, kochanie .. , czyś się aby nie prze
rachował z impetu? - powstrzymywał Jaeymirski.
Może warto rzeczy wyklarować... Kto wie z jllkiemi 
jadą zamiarami .. , 

- Ot! zachciałeś! Jakieżby zamiary mieli inne
t 

ak pannę Annę ... to jest panią pouBtolinę dobrodziej
kę z sobą. zabrać. Rzecz jasna niby słońce. 

Spór się wszczął - jak kwe$tyję tę traktować ... 
przyczem zdania były rozdzielone .. , 
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- Panie ojcze... on jest mężem mOlln - przy
padłszy mu do nóg, jęk/n Anulka. 

"'7 Ani s/owa i precz udemnie wyrodne dzie
cko.,. Slub nieważny,.. Mężem ci nikt inszy hyć nie 
może. jeno przezemnie wybnmy ... Jego nie broń ... bo 
to człek nieuczciwy ... 

Towarzysze Staszka opadli ze wszeeh str(,n ,"Vi
teckiego i nuż w prośby a perswazyjcj 8tary atoli hył 
nie ugięty. Słuchać nie chcin! () zgodzie, i btogosłu
wieństwiej powtarzał jedno wciąż: 

- Wszystkich z przewiny kwituję, jeno tego 
ptaszkli (Trzcińskiego wskazywał przytem) w jussyr 
biorę. Co z nim zrobię-moja rzecz, .. Waszmość pa
nów upraszam, abyście się do tego nie lOięRzali ... 

Zjawił się iks, Rywsza - probował zmięk
czyć upór skarbnika, wszystko przecież okazało się 
bezskutecznem. 

Rotmistrz swoich na stronę wziąwszy złożył kró
tką narndę - azali mają się zgodzić na wydanie Sta
szka Witeckiemu, czy nie, 

- Łba mu nie utllie- szeptał Sominkiewicz.
A kto wie, nuż z pierwszego impetu ochłonąwszy, 
przeprosić się da i pobłogosławi. 

- Kat wie szlachcica co lllyśli-mł'Uczuł Chrep
czyńeki. - Czusami ludziom nie wiedzieć zką.d bzik 
do głowy przychodzi i niesłychane przez to wytwa-
rzają .\'Zeczy .. . 

- Ano ... cóż waść zamyślasz poczynać z zię-
ciem swoim? - wystąpił rotmistrz w głos do Wite-
ckiego. . 

Ten IlzarpoJ!ł pasa, tchnął, z całej mocy wrza
snąwszy, 

- Ino mi wasze zj~ciem takim nie przymnwbj. 
Oto suplikuję jak mjuniżeniej 11 

Spokojniej zuś dodał: 
- A co ::: nim zrobię - moja rzecz. OLJ'zym:\ 
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