
Rok XIII. Petroków, dnia 18 (30) Sierpnia 1885 r. Nr. 35. 
II --------------------------------------------~--------~ y II " II 

PRBnUMBRATA 
W MlEJScu: 

rocztlie. . . • rs. 3 kop. -
pólrocznie. . • rs. 1 kop. SO 
kwartal.uie. • • rs. - kop. 7:> 

Cena pojedyńozego numeru 
kop. 10. 

Z PRZESYŁKA: 
rocznie. rB. ol -kop. 40 
p6l1'ocznie. • . rs. ~ kop. 20 
kwartalnie . . rs. 1 kop. 10 

OGLOSZB1UA. 
za l razowe po kop. 7 za wiersz 

petitu lub za jego miejsce. 
za Z-6 rawwe po kop. 4 za 

wiersz. 
za 7-10 razowe po kop. 3 za 

C~>;A WJG'fOSZEŃ I 
na pierwBzej Btr. podwójna. 
Reklamy po 10 k. "a w. petitu. 
Celi a ogloszell zagrauicznych po 

10 kop. od wierBza. 

II ~ " U ~------------~~------------------------------------------------------------------Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W -go Michelsona 

obok Magistratu. - Ogłoszenia przymują: Redakcyja, obiedwie 

księgarnie, oraz po zagranicami guberni wyłą.cznie agentura 

PreAumeratę przyjmują Biuro Redakcyi i obie księgarnie. W Częstochowie 
"Nowa księgarnia"-prócz tego, 

w Czestochowie W Gasztecki. I w Łasku W. Grass. 
w Będzinie " Janiszewski Stan. w Łodzi n Janiszewski Leopold. 
w Brzezinach n Krzetnieniewski JUl.

I 
W Radomsku n Ruszkowski EraZlu. 

"Rojchman i ~'renJler" w Warszawie. W Dąb~owie " Tomaszewski J. w Rawie • Szawłodziilsl;i. 

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 ł y m D o d a t k i e m P o w i e ś c i o w y m. 

Osoby potrzebują('e wykładu wszclkich 
przedmiot6w klasyc~nyc/! i '1'ealnych, 
korepetycyj, oraz mu~yki-ruczą skła

dać oferty '" księgarni W -go Jędrzejewicza 
lub u kandydata praw B. Budkiewi
c~a, przy ulicy Odeskiej, dom W -go Kar-
lińskiego. (2-1) 

~ . ~~=W:hąc~ 
~~T~~ ~ 

Powieść Elizy Orzeszkowej ~~ 

JY-CA::RTA ~rr 
wyszła z druku nakładem S. Lewenthala, ja- ~ 
ko tom 19-ty taniego zbiorowego wydania 
dzieł tej sławnej ilutorki i jest l10 nabycia IJ 
we wszystkich ksi~garniach. (1-1) po 

~~~~~"""~""~,~łf:I 
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l?rzełożony l?rogir.nna
zyjur.n klasycznego pry
'ViTatnego ~ ~iechoVTie, 
niniejszem zawiadamia, iż egzamin a wstępne 
do klasy I-ej, II-~j i III-ej rozpoczęty się 
dnia 5 (17) sierpnia r. b. (3-1) -

CZYTELNIA 
POLSKA i FRANCUZKA 

przy księgarni 

B. BAWI~i 
w "Petrokowie" , 

'ZQstała znacznie powiększona i w najnowsze dzieła. 
zaopatJ·zona. Przy niej nrządzony został dział dla 
dzieci i młodzieiy od lat 6-u do 16-u. Katalogi dru
kowane możua nabyć w księgarni po kop. Hi. 

Abonament miesięczuy 60 kOp., roczny rs. 6, pół
roczny 3 rs. Dzieci i młodziei płacą 4 rs. rocznic, 
2 półrocznie. Każdy roczny ahonent otlzymuje 
premium, które wybrać może ze stu przedsta
vionych Bobie olejodrów wartości około 100 rubli. 
Prócz tego dwa oryginalue obrazy wartości od 60-
70 rubli, jeden wielki olejodruk w pięknych złoco· 
lIych ramach wartości 30 rubli, mapę poglądową 
Królestwa Polskiego wartości 15 rubli i album war
to~ci 15 1'8., wogóle cztery premija, wartości 130 1'8. 

admillistracyja księgarni przeznacza do rozlosowania 
między rocznych abonentów, jeśli licza ich dojdzie 
uo stu osób. Każdy abonent roczny otrzyma dla 
kontroli n;lmer porządkowy. Wadium ozuacza się 
w ilości jednego rubla od tomu, jtlśli cena ostatuiego 
lIie jest wyższa. (2-1) 

Przy z1JJiżająooj się porze ogólnego powrotu z let. 
lIieh wycieczek, mam zaszczyt przypomnieć Szanow
lIej Publiczności, istniejącą już od roku W domu 
Flatau (dawniej Wolgemuta) obok placu Mą. 
ryjskiego na Moskiewskiej ulicy moją 

SZWALnIĘ BIELIZNY 
rnęzkiej, damskiej i dziecinnej 
w której przy cenach umiarkowanych za dokładuość 
roboty poręczam. 
(3-1) Z. GrabOWMka. 
~jżej podpisany, mając za sobl}: kilkadzie

siąt lat pracy nauczy~ielskiej w zakładach nauko
wych publicznych - przy odpowiednim lokalu, sto
sownym nadzorze i troskliwej opiece, przyjmuje 
uczniów na 8tancyję po cenie nader 
umiarkowanej, o czem ma honor zawiadomić 

.rodziców i opiekunów. L. Rzeczniow8ki, 
(ł-3) b. profts07' gimn. w Petrokowie. 

. Sklep galanteryjny 
z zupełnem urządzeniem i towarem w m. Petrokowie 
do odstapienia w tażdym czasie. Wladomo!\ć 
bliższa w k·sięgarni 1[, Rawicz w "Petrokowie." 

(3-1) 

W przej:ic:u przez ulicę Moskiewską i plac Ekate· 
ryński do kościola Farnego, we czwartek d. 20 b. m. 

zguDion~ został damSKi lEGAREI 
złoty, z ta.kąż dewizką. Łaskawy znalazca zechce 
złożyć go za stosowuym wynagrodzeniem, pod adre
sem: 

K. SŁOWIKOWSKA, 
(2-2) dom p. Widel'y za koleją. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Mam honor zawiadomić, że na składzie u mnie ~ 
~ znajdują się obecnie wyborowe !;atunki ~ 
'" Żyta do siewu-mianowicie: ,'h 
'l' Car.n.pino 'l' 
~ i l?ro'bcszczoVTskie ~ 
,'h z Dominium ReD1bieszów, ~ i. po cenie rlsbli sześć za korzec wagi 230 funt. '" 
'l' (3-2) Antoni Chotkowski. 'l' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zamówienia na pszenicę 

SANDOMERKĘ 
przyjmuje dominium lViIkoszewice przy stacyi 
dr. ż. w. w. Gorzkowice. Próbka w Redakcyi. 
Odstawa do l-go września. Cena korca funtów 240 
z workiem rs. (lziesięć loco Gorzkowice. Na żą
danie odbiorców pszenica może być wyekspedjowa-
Dą, a fracht przesłany pocztą. (3-3) 

Portrety kredkowe 

Czeg6ż ztąd się Staś nauczył? Tego: że 
ojciec umie grozió, ale nie umie spełnić . 
swej groźby, dalej, i:7, matka staje w jego 
obronie, wreszcie, iż go samego w domu 
zostawić nie można. Nic więc odtąd sobie 
z podobnych gróźb nie czyni. 

Groźby towarzyszące rozkazom przeko
nywają tylko, iż rodzice przyzwyczaili się
do nieposłuszeństwa dzieci i spodziewają 
się, iż i nadal będą nieposłuszne. Zawsze 
są one bezowocne, bo gdyby przynioły jakiś 
skutek, to nie potrzebaby ich powtarzać. 

Wszystkie powyższe przepisy i zastrze
żenia b~dą. skuteczne o tyle, o ile dopt'lnu
iemy, iżby rozkaz nasz bezzwłocznie i w 
zupełności zostat wykonany, a zakaz zobo
wiązywał do zaniechania czynu. Najczęśeiej 
wychowawcy grzeszą. przeciwko temu wa
runkowi głównie dlatego, że dopilnowanie 
wykonania rozkazu, więcej zabiern. ezasu 
niż sam rozkaz, zmusza do oderwania się od 
naszego zajęcia-jednem słowem jest dosyć 
ucią.żliwe. Przypuśćmy naprzyklau, że chłop
czyk bawiący się kasztanami, pOl'ozrzucat 
je po całym pokoju. Matka, chcąc iść z nim 
na p:-zechadzkę, zaleca mu, iżby zebrał 
kasztany, co powiedziawszy, udaje się do 
swego pokoju, aby się przygotować do
wyjścia. Józio zaczyna zbierać kasztany, ale 
zbieranie przychodzi mu z większą. truqno
ścią. niż rozrzucanie. Matka zupełnie się 
już ubrała, lecz J6zio zaledwie do polowy 
odbył swe zadanie. "Widzę, że długo mu- . 
siałabym na ciebie czekać"-m6wi matka, 
poczem schyla się i sama wykonywa to, co 
synowi rozkazała. Po krótkiej chwili wszy-

z natl1l'y lub fotografii zamawiać mozna. w Petrokowie stko uprzą.tnęła-i udaje się z synkiem na 
w domu W. Kamockiego II piętro. (4-4) przechadzkę. Józio dobrze zanotował )v 

RODZICOM 
ku nauce. 

swej pamięci powyższe zdarzenie-i zawsze 
sobie o niem przypomina, ilekroć otrzyma 
od matki niemiły rozkaz; zwleka więc jeg() 
wykonanie dopóty, dop6ki zniecierpliwiona 
jego opieszałością. matka sama mu nie do-

. (Dokollczenie-patrz Ni 34). pomoże, a raczej sama nie spełni daneg() 
Podobnie i groźby nie powinny towa- przez siebie rozkazu. 

rzyszyć rozkazom; bo naprzód, są objawem W powyższem zdarzeniu może zajść je. 
przegranej rodziców, a powtóre, często szcze druga alternatywa: być mo te, że J ó
udzielane są. bez dostatec:mego zastanowie- zio się pospieszył i uprzątnął wszystkie 
nia-więc są nie wykonalne, oraz nasuwają kasztany jakie na oczach leżały, ale nie 
myśl, iż dziecię może inaczej postą.pić, niż zebrał leżących pod szafą i komodą, cho
mu zalecono. Niewłaściwie czynią rodzice, ciaż dobrze wiedział, iż tam się znaj dują.. 
odzywający się w ten sposób do dziecka: Matka, ujrzawszy wszystko w należytym, 
"Jeśli nie będziesz posłuszny, nie pójdziesz pozornym porzą.dku, chwali chłopca za speł
do ogrodu,"- bo tern samem nasuwają mu nienie swego rozkazu. Jeśli J6ziowi uda 
myśl, że może być niegrzeczne i nieposłuszne. się to raz jeden i drugi, to wreszcie może 
Weźmy inny przykład: "Stasiu bądź powstać w nim chęć ułatwiania sobio pra-

grzecz~y"-woła ojciec- "bo nie pójdziesz cy, skutkiem czego przyzwyczai się do po
z namI na przechadzkę;" - ale ~taś na to wierzchownego załatwiania w3zelkiego po
nie zważa i nadal jest niesforny. Nadeszła lecenia. Wybierajmy więc jedno z dwojga: 
chwila przechadzki, a ojciec, chcą.c Rię poka- albo nie udzielajmy podobnych rozkazów, 
zać konsekwentnym, żąda, iżby Staś pozo- albo, jeśli je dajemy, dopilnujmy, iżby ści
stał w domu. "Czyż podobna zostawić sa- śle zostały wykonane. 
mego małego chłopca przez kilka godzin w Przyzwyczajenie dzieci do posłu8zeńsw8, 
d~mu?". ~dzywa się .~atka. "Pr~w~a"-o~po- jest hard~o po~obne do tresowania zwi~
wlada oJciec po chWIli zaatanowlema,-"mech rzą.t w uległOŚCI. Częstokroć wychowame 
więc z nami idzie, ale na raz przyszły, młodej dziatwy, bywa porównywane do 
jeśli będzie niegrzeczny, to niezawodnie hodowli drzewka. Jeśli takie por6wnanie 
pozostanie w domu." nie obrażą naszej godności, to mniej jeszcze 
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powinna OZyU1C nam ujmy paralela, jaką 
można zrobić pomiędzy wychowaniom dzie
ei a tresowaniem' zwierząt swojskicb,-gdyż 
analogija %Uchodząca pomiędzy człowiekiem 
a roślioą, jest dnleko mniejsza niż pomię
dzy człowiekiem a zwierzęciem. U wzglę
dniająo powyższą uwagę, nie należy gar
dzić doświadczeniem postępowych hodowców 
.zwierząt. Po długich latach pr zy8zli oni 
wreszcie do przekonania, że wszystkie 
.zwierzęta, nie wylączając nawet dzikich, 
bartlziej dają się obłaskawić łagodnością 
niż surowością. . 

Jeden ze znakomitych angielskich agrono· 
mów zapewnia, iż bardzo łagodnym postę
powaniem ułaskawiŁ naj dziksze młode konie 
i woły, chociaż w razie potrzeby-która 
zresztą bardzo rzadko zachodzita, uderzał 
je raz jeden biczem. "Zdarzało się"-mówi 
on-"że zaprzężone młode konie nie chcia
ły długo stać na jednem miescu i bez roz
kazu postępowały naprzód; wówczas na
powrot je cofałem na miejsee z któl'e!!;o ru
szyły, poczem głaskałem je po głowie i 
klepałem po szyi, łagodnym głos~~n do 
nich przema wiającj kiedy zaś i to Iiie skut
kowało, uderzałem raz jeden biczem - i 
znów z łagodnością do nich m6wiłem. U de
l'zenie biczem wstrząsato ich nerwy i przy
prowadzało do opamiętania się, a łagodne 
postępowanie nie zaszczepiało w nich ku 
mnie niechęci." 

Podobnie postępować powinniśmy, chcąc 
wykształcić w dzieciach posh1szeństwo. Gdy
by, pomimo najbardziej konsekwentnego i 
łagodnego postępowania z dzieckiem, obu· 
dził się w nim duch buntowniczy i nic 
chciało odmzu nas usłuchać, to nie puszczaj
my tego płazem, lecz bez żadnych wywo
dów i napomnień, uderzmy j e dosyć silnie 
ręką po llujwłaściwszej części cia ta. Gwżba 
w tym razie byłaby zupełnie niewlaściwą, 
Po wstrząśnięciu ner wów, dosyć mocnem 
lecz nieezkodli wem i bez gniewu wymie
rzonem uderzeniem, dziecię posłucha z u
wagą tego, co mu łagodnie powiemy. Nie 
uważajmy powyższej !'ady zH zbyt surową., 
niespl'u lViedliwą, - nie bądźmy zbyt czuło· 
stkowi, bo może my być pewni, że bunto
wnicze dziecię zbytecZllie tego ciosu nic 
odczuje. 
Może kto powie - czemu bynajmniej 

nie przeczymy-że przy pierwszem niepo
słuszeństwie dziecię jeszcze nie zasł uguje 
na karę, że należy je naprzód pers wazy ją 
nakłonić do lllegtości. Lecz cóż w tym ra
zie uczynimy, jc~li nasze argumellta nic 

lu·zez J»anią JI_lRY BR.U~E.RD 

przekład ~ milii ~, 

T y D z T 
..I. 

trafią do jego prze~o~ania, co pI;z6oie3l?' czeskie "Nal'odni Listy" i "Pokrok" po 
bardzo często zdarzyc SIę może? WowczaEl Jednym. 
nic innego nie pozostanie, jak uczynić to, • . " 
o czem dopiero wspomnieliśmy. Pierwsze . - O,łf'l·~ez,!,,:ie. "Gaz. KICI.. oiltrzega 
choć na poz6r niezbyt słuszne uclerzenie, Interesowanych, Kt~~zy pr~yb~waJą z .odlo
może sprawić to, iż dziecię nigdy już wię- głych. st~on gubernu tamteJsz~J ~ zalm~rem 
cej nieposłusznem nie będzie. Puuła~anie, udam~ lilIę po towar ?o ŁodZi, z.~ kolej ~o 
zbyteczne współczucie, bętlzie tu zupełnie Koluslle~, me zost~ła Jes:c~e o~war.tą.., po.ml
nie na mieiscu i może tylko przyczynić się m~ o~nosnych. zawlado.mle~ dZleO~lIkar~klc~ • 
do spot~gowania nieposłuszeństwa dziecka ~ mnych p~em dowl~duJemy. Sl~ znow, ze 
do tego stopnia, jż później potrzeua będzie zllac~ne. par,~YJe to'!ar?w, d~wlezlOnych d() 
częstokroć użyć daleko surowszych środków. Opoc~n~, lezą tam l ~Ie mo;-:} być, ,!ysłane 

Przekonywanie dziecka o słu~zności na- do. mieJsc prze~oaczen .. vYHt?O,mOSCI te po
szych wymagań, będzie wlaści\vszem w na- d~Jel11y dl~ uzytku mle~zkancl)w naszego 
stępnej epoce jego życia, to jest wówczas, Ul~usta, .maJących. stosunki handlowe z tam
kiedy się stanowczo P!'zyzwycz~li do u)ega.- teJszerl1l etronaml. 
nia woli swoich wychowawców. - '67 Oj(~owie, z urządzonego balu 

"'@~~~~~~~~~~~~~~~~~~ na korzyść szpitala św. Blaieja w Olkuszu, 
~-ta!I Qł ;;&Q!f)l'4M!i'#@!JkWEH osiągnięto 1001's. czystegn dochodu. Na 

Wiadomości Bieżąoe. 
zabawę uczetltników przybyło tak wielu, że 
niewielka salka w hotelu "pod Łokietkiemn 

pomi eścić ich oie mogla. 

Do eg~tl'minu wstepIW!I()~ w-X. Gu.daw J1laniti'us~ pastoJ." 
tutejszem gimnazyjum męzkielll na. 30 wa- zboru ewangielicko-augsbUl'skie~o w War
kujących miej,;c przyst\ipowalo kandy- ezawie, wydał świeżo "Kl'ótki rys histol'yi 
dutów 8:3; ma się rozumieć, że Pl'ZY kościelnej" podług D-r J. K. Kurtza. Jestto 
takim stosunku, utrzymali się najzdolniejs- pl'aca, ułożona z główną u wagą na potl'zeby 
lub przynaj mniej najprzytomniejsi I)l'ZY egzai "polskiej mtodzie2j ewangielickiej," a p!'zez 
millie malcy. Lekcy je rozpoczęly się w to, ze szczególnem u wzglęunienielll roz lVoju 
piątek ubiegty. tegoż kościoła. Z pobieżnego J)l,zeglądu na-

-- Na lJlac'U b. 'IIł,aga.~]lnu solne· desłan.ej n~m ksi~żki, p!·zychod.z,imy do prze
go co nieuziela oubyw.1ją się ćwiczenia od- I komuna, ze ~l\Oze ona staooWlc bardzQ d.o
działowe straży ogniowej; nowa Rad,t na- bry podręcz;ll.k nauko\v! w ręku ~ażde~o 
dzorcza, o ile nam wiadomo, kl'adzie sł nsz - j pastora, U!1llCJącego wyn:łac1 ten, uosó SUCll() 

nie wiełki naci"k na I'egularne lwób tych I ale z~, to nader l)l'acowicie przept'Owadzony, 
odbywanie i przychodzenie na nie w pet-I ozywlC. 
nym komplecie; niewiele bowiem lll ~)Że zn 'l - I - Dwie nowe b"O.~.~l.u·}d nau
czyć przy ogniu stl'ażak uiewpmwny, kt.óry j'5:0We wyszły w tych dniach IV Warsza
rzadko kiedy pI'zychodzi na pl'óbę,-z dl'U- wie: 1) nO celu i znaczeniu istotnem pl'ze
giej stl'ony częsta nieobecność jego jOilt do- . pisów o zatwieruzaniu niektórYllh aktów 
wodem, że obowią.zki specyjulnego powob- 111otaryjalnych" (sprostowanio opinii, w "Po
ni'! lub f:tchu nie iDzostulviują. n.u czasu na dręczniku" ula sęuziów )lokoj u w okr. są.
zajęcia, zwif!zane z potrzebami straży oJnio- dowym wal·szawskim wY!'i],żonej) przez au
w ej.. . W bkim .. razie ,l~piej ~a~owych nie I tora Podręcznika-i-2) "Szkoła po~ytyw~a. 
peln ć wcale, JllZ pełnlc fikcY.lUle. 1 pl'aWU kameQ;o))-przełożyt z wl,)sklCrro 'MI-

Na wyż rzeczonym placu ma niezaatu2;o I kołaj KOl'enfdd, au w. przysięgły. t> 

wyb.udolV,tną by? now.a, daleko lepilza, ,~i\lk-I - Niczły dochód z 'hoclowli psoczół otrzy
sza l pl'uktycznejsza gimnastyka, co llWJZ:tilly m,tl włascie.iel Ilnjątku Rr~ió,,, w lllbebk:em. Zbiór 
za bardzo racyjonallle postanowienie Hady / t(:gorocwr. dał mu ~,OO.O. gll'Jley llliodl~, co, lek.ko 
Nadzorczej. I bIOrąc, d'IJ<; [ll'zynaJlllllleJ. 2,0001'6. dochvdn, P:)\\'IU' 

uoby to by\) zadu:t!!. dh iUUyC:l ... 
- ~lość prenu'I,wI'uforów IV JLo- - "SlHHka. .,o)skich malarzy portretowych" 

ij,~i wyno;i: na )Jisma niemieckie (tak co- za,~iązala się w \Varszawie i za~zQła swą działal· 
dzienne J' ak tyo-o dniowe) 3000 pl'zeszlo' na /uośc z d. 15 b. m. Ptrh:?ty l'O!JIOllC są albo z na-

• • '" , • • ' ... I tury, albo podług fotografii . 
pIsma JJolskIe 918; na pisma l'oayJsklC 240; I p d t '. .' f, . k' 17 N, d j b .. k - o czas egol'oCZIU'J wystawy ogro-
na pisma tan~uz le • a to le ląJS a duicze,i w Warszawie, projektują się następuj ;!ce 
g:;tzeta "HamelIc" ma 15 prenumeratorów, kOilftll'eucyjc: 1) Ob'ny~leuj(~ z[lsad, na Jakich mogła-

'rV wielkim domu zajmowała kącik nieWiel-, Spot, pl'2ez ten czas, niby żywa, zabtoc,lDa 
k~ ~ na p.rzyleg:łym strych? pozwl"ll:da .sy- illustracyja psiej ;viemości, leżał .przy. łóż
rwc psu 1 ••• dZiecku. MówIOno w uZIClmcy, ku malca. Naprożno słońce nęCiło biedno 
że ciotka Salli wiedziała, co się stuło z psisko na dwór, napróżno noga ou stołka 
matką Dinka przed pięciu laty, w chwili str::sz.yła go w izbie: leżał nieruchomy i 
guy zniknęła z miasta; co dziwniejsza, mó· nic chciał krokiem odejść od towarzysza 
wiono, że mog-łaby nazwać ojca opuszczo- i przyjaciela. Sta!'a wyganiała go napróżno. 

Mówiono, że matka jego była woln:} mu· nego sieroty! By ta ona czasem dobrą dla ,vraCltt po chwili i pysk jeo-o wykr':z;y,viał 
łatką. Ojca ni~ znał on, ani nikt w oko- dwóch tych istot biednych. Dinky dosta- się w rodzaj uśmiechu. Biedak pokazywał: 
licy. wał niekiedy od niej łachman jaki, znalezio- białe z~by, pragnąc witlocznie dudać od wa-

Dinky i Spot byli niet'ozłączonymi towa- ny "IV śmietniku; była. bowiem gałganiark~. gi Diukowi. 
r~yszami. Obadwaj, dzieciak i pies, karmili Części~j j~dnak Dinky i Spot dostawali Po kilku dniach Dinky wstał i na nowo 
się resztkami rzuconemi im przez sąsiadów. ud~rze~ kilka, .nogą ~la~anego stołka, rozpoczął włóczęgę swoją. Zwabiony sztu
Dzień cały włóczyli się po mieście, nie I ktorą. cIOtka Salh 8p~cy~alU!e na ten cel kami jakiegoś szarlatana, slaby jeszcze i 
obowiązani zdawać nikomu sprawy ze 8WO- przechowywała w kącie lZ.by. ~yła bardllo dl'ż~cy, stanął oparty o słup i patrzył ci e
ich czynności. W dnie słoneczne, pogodne, starą,. b~rdzo e~arną, mla~a Jeden ty~ko kawI.e. Spot tymczasem zazdrosnym okiem 
uciekali z miasta, porzucali zapylone ulice zą.b, silnIe. wy?taHcy z. ust! prócz rz~mlO- śledZił kość, o którą dwóch psów któciło 
i biegli bujaó po zielonych dolinach, odpo- sł~ gatga~l.ar~l, trudniła, SH2 spyzedaz~ l~- się zawzięcie. W tej chwili Dinky ujrzał 
czywać pod cieniem drzew. Je~eJi doku- kow,. wrózemem z kart l dłOnI. O"tatme rzecz straszliwą: przed nim, o jakie sto 
czy~ ,im ~łód - kradli. ~eżeli .nie mieli co rzeml.osło .I~:~ktyl~owa:~ tyl~o \~. no~y; by- kroków, tuż,,: tuż obok Spota, przeje±~ża~ 
krasc, Dmky żebrał. Robił to Jednak tylko lo tez to l~~!e tajem1llcze lz~ml(')sło, ,~óz, a .raczeJ .ogl:omn,a klatka, w ktol' eJ 
w razach ostatecznego głodu i potrzeby, Mtod~ dz:ewczę.ta otulone 1 zawoalowan.e meprz.ehczona llośc psow różnego gatunku 
w dodatku prosił tych jedynie, któI'zy za- staranme, snuty Się cz ęs to noc:!, po błotnl- wyła l szczekała. Obok wozu postępowało 
mieszki wali nędzne lepianki przedmieścia stej. ulicy, i dt'Ż~clł ręk~ pukały .do $pr~- d wóch ~nrzy~ó w,. z długiemi kij ami, op~
i byli równie jak on ubouzy. Podczas zimy, chUl~łyc.h d~'ZWI. stareJ murzynkI" by Się tI·z,oneml. W' sl?'tkl, służące. ~o chwyt:lll:1ł 
która na szczęście jest krótka bardzo w dOWIedZIeĆ, Jaka Je czeka pl.'zyszłosć. p~ow, me mających właścHllela, lub me 
RichU1onclzie, Dinky i Sp ot nie opuszczali Pewnego poranku rozoszła się wieść, że opatrzonych odpowiednią m:lrką. 
domu. Ależ jakiego domu! Jail-Alley był Dinky leży chory w łóżku ciotki Sally i Dinky w jednej oh wili zmiarkował, ze 
tO,rodzaj c.uchn:,!c.ego, brudnego,. prgeIUU?iO-, ż? t~ ostatni~ p!elę~nuje go: Pielęg~ow:a- n!cb~zpieczeńst,,:o gt'ozi przyjacielowi. Rzu
ne~~ ula, znpcłllloneg? n~dzą. l ba.dugIem. me to !>gramczało .SH". na. c.ll~głem. łaJlllllU, c~ł ~!lę z ~krzykIem rozpaczy, by rlltować 

Ciotka Sa1ly była Ich Jedyną 9PIekunką. pl'zeplatanem ptn'cYJaml rUllllanw I senesu. b!cdne zWlerzę-napróZno jednak .. , Murzyni 
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by się zawiązać spółka do skupu owoców na pro- nieeksplóatowane Kramsty; we wsiach wrę- towic, skonfiskowała defraudowanych to",s-
. wiucyi wychodowanych i sprzedaży ich w Warsza- 8zeie: Psary, Strzyiowice i dalej w odle- rów, piór strusich, koronek i t. p. za 5,OQO 
wie, 2) przegląd listy odmian owocowych, "które moi· gleiAzyeh T .vandowieaoh, Siemoni i Rogoź- rs.; w sali za to znów rewizyjnej pewna z 
na do hodowli w kraJu zalecić, 3) obmyślenie sposo. .r d • 
Mw f{)zpóWszechnienia sadownictwa pomiędzy wło. niku, Są dawne kopalnie wę.gla, galmanu, ·dam tak zwróciła: na siebie uwagę na mler-
ilCianami "IV ogóle, włmicieielami małej posiadłoś~i. rudy żelaznej i glinki ogniotrwałej. ni~ modną turniurą, że poproszono j/ł d9 
4) obmyślenie sposobów zadrzewjl'nia In-aju drzewa· Brak tylko komun-ikaoyi kolejowej w tym re'wizyi na osobności; okazało się jednak, że 
mi dzikiemi.-Nl\.-rlldy odbywać się będą w lokaln punkcie, któryby znakomicie ułatwił pro- pod ubraniem miata tylko dużą' podusąkę 
towarzystwa óg'rodniczego, a udział w nich przyjąć 
mote kaŻdy, życzący sobie tego. dukeyję ' kopalnianą i hutniczą. Odnoga ta, wypchaną-sianem ... 

_ Towarzystwa rolnicze prowin<ty. bezwą.tpienia przyniosłaby znaezny doehód Mieszkańcy tutejsi niemałą zyskali wy-
jonalne, nieistniejące dotąd w Królestwie Pol- drodze warszawsko-wiedeńskiej, a przyspie- godę we wzorowI) urządzonej cukierni Ma
skiem i w obwodzie wojska Dońskiego, znajdnją się szenie jej budowy leży w interesie tak sa- karczyka, gdzie w czytelni jedenaście gazet 
zresztą w całej Ro~yi europejsldej. Jest ich obecnie mei drogi juk i właścicieli kopalń i pól gór- znaleźć można. 
113, w trj liczbie 64 towarzystwa samodzielne, a ~ D D b ó·· ł W 
reszta filije innych. Według "Mosk. wied.", ministe. niczych dotąd niewyzyskiwanyeh. O ą rowy g rmcz:eJ przy! ano z ar-
Tyjum dóbr pailstwa wypracowało obecuie ustawe St3Cyja. Dąbrowa, nowej drogi z Iwan- szawy 40 złodziei na zamieszkanie, i tak się 
zasadniczą tych tOW-lrZ)stw i złozyło pod rozpozna: grodu leiy, jak wi!ldomo, w GOłOllOgu i tę znnkomicie poprawili ... że nie ma unia, żeby 
nile .rady P3h-ństwat• Pod~ntg projekttll ministra'd t jeżeli naz-we właściwie nosić powinnr., choćby kogo nie okradli. 
TO DlCy zec cą u worzy\J owarz'JS wo na po sawie lk "dl· d· b d ,. 
ustawy zasadniczej, ?ez zadnej zmiany, dość będzie ty -() a me\'Vprn~a ~ema w . łą.? po roz- -----
zyskać na to upottaznienie gubernatora; gdyb)' zaś r nych. Rozkład tez bIegu pOCIągo,," l!'apro
c?ciano poczyni~: zmiany, orzel{aĆ. o .tem bęc!z!e mi. wadzony z drogą wiedeńską, nie komuniku
DIster dóbr panstwa w porozUJmemu ~ JUlDlstrem je się bez wyczekiwania dłucriecro na stacyi 
IIp raw wewnętrznyell. Towarzystwa rolmcze z mo- G ł ' l "'., d-

SZKOL Y PIOTRKOWSKIE. 
(Dalszy ciąg patrz-JW 30). CJ' 11stawy zasadn:czej mają mieć prawo: odbywać o ono~ w ~zczerem po ~-cze~o, g y kto 

llaracly zbiorowoj upowszechniać pozyteczne wiado· chce umknąc, zmuszuny Jest najmować ko
moś~i rolDic~e za pomocą s~kół, wystaw, odczytów nie do stacyi Dąbrowy kolei wiedeńskiej, 
~ub!Ic~n!ch.1 t. p.; ?głaszac. p~'otokóły' własnych p~- odległej o 5 wiorst od -Go-łonoO'a. Zmiana 
8ledzen 1 dz.eła rolmcz6; ułatwmć rolmkom poszukl- b ł b .1 . . °l . . l' 

XXII_ 
Ogólny rys reform edukacy,jnych w KrMestwie 

Polsk:em od r. 1833-1855. 
wanie robotników i oficyjalistów, tndzież zajmować ~ego 8t~~U y a y n~uer pOllą< ~ną,. J~ze I 
się sprzedazą machin rolniczych, nasion, zwierząt do- Jest mozhwą, ze względu na meumkmoną 
mow!ch.i t. p.; prz;zn.ac~.ać n~g.l'ody za pr~tępy w znów kombinaeyję z drogą nadwjśI3ńgk:~. -W ciągu lat pietnas.tu rząd~w re~rezeI).
rOIDJctwll'; zakłada c blbllJdekl l muzea rolllIcze, etc. Do Gołonoga dochodzić będzie linija z tacyjnych, rozpocząt SIę w Krolestwl~ po-

kopalni towarzystwa francuzko-włoskiego ważny rozk wit rolnictwa, przemyBlu, han
n Paryż,~ już połączonej z drogą wiede~ską. \ dlu, nauki i 8_ztuki. S'połecz~ość. p.olska w 

PrzepIsy wydane przez zarząu koleI, co tych latach 10- tu dow:wdła, ze me Jest ma
_uo ekspedyjolVunia towarów wagonami, nie I teryjałem zużytym i że posiad!\ w sobie 

Z Sosnowca. 

t,Kul'. Poran." pisze z tej mleJSCOWOSCI są zupełnie odpowiednie miejscowym wa- ogromne zapasy życiowe. Jeszcze ja.kiś 
. pod datą 21 b. m., co następuje: runkom jak się to z praktyki okazuje: tak czas spokoju i bezpieczeństwa publicznego, 

Dotychczasowa buta cynkowa, zwana np. z przystanku Gzicbów o jedną wiorstę I a można było się spodziewać rozwinięcia i 
-.,Romanija" w Sosnowcu, własność p. Kram- od stacyi Sosnowiec odległego, wysłany W3- : spotęgowania wszecbstronnego dobrobytu 
sty, ma być wygaszoną i przerobioną na gon z ładunkiem, przychodzi o godzinie 11 całego kraju. 
fabrykę wyrobów tkackich łokciowych, a rano do Sosnowca, tu się waży dopiero, bo I Stało się jednak inaczej. Naród, zamiatlt 
także buŁa tejże firmy, obliczona na więk. \v Gzichowie nie ma wagi setnej ani żadnej, I na sp0~ecznym, chciał przyszłość swą na po
szą produkcyję cynku powstanie w Dąbro- ~ do wyładowania rl'~y usilnych 8~araniach l lityczny~ fundo~ać grunci~, zapominają.c, 
wie górniczej, dokąd łatwiej i taniej przyj- mteresanta przychodZl około godZiny 6 -7 że orgamzm polityczny zawlst od rozwoJu 
dzie dowozić galman z bolesławskich ko- wieczorem tegoż dnia. I społecznego. Ztąd początek coraz więeej 
palń. Z projektem tym {'łczy się drugi: Nie koniec jednak na tern. Kasa towa- wzmagającej się opozycyi, ztąd obustronna 
przeprowadzenia drogi ż~laznej od st~cyi I row.a dl'ogi żelaznej ni.e 'przyj~uje pi~niędzy niecbęć i.nieufność r~ądz~c~ch i rzą~zonycb, 
koleI Dąbrowa przez Łaglszę do Grodzca; ocl mteresanta wcześD1e], bo me ma Jeszcze rosnąea az do l'Qznamwtmema, skutkIem któ
dokonane studyja za staraniem dyrekcyi dowodów transportowych, o godz. zaś 7 rego zapaliła się orężna walka, wstrząsa.jąća 
drogi żelaznej warsz.-wiedeńskiej uzyskały wieczór biuro zamyka. Niewykupienie zaś do podstaw kraj ca1y i sprowadzająca nań 
zatwierdzenie rządu. powoduje na drugi dzień dopłatę rs. 2 osiO- II nieobliczone następstwa. 

Przyspieszenie budowy te~ odnogi zawisłe wego, za przetrzymanie wagonu, co wynika I Po upadku powstania 1831 roku zmienia 
jest od pomienionej dyrekcyi i stron inte- znów ze specyjalnych roz porządzeń obowią- -się cały por~~dek politycz ny w Królestwie; 
reBowanych, któremi są: w Grodźcu fabry. zujących. I w miejsce jego przychodzi r,ząd militarny 
ka portland-cementu z własną kopalnią wę- Z tego powodu wyradzają się ciągłe re- - z usiłowaniem wprowadzenia mieszkańców 
gla. St. Ciechanowskiego; w Łagi8zy czynne klamacyje interesantów i nieprzyjemn.ości, \ kraju na op~szczony grunt legalny. Za je
dwie kopalnie węgla M. Stochelskiego; w czemu może dałoby się stanowczo zapobiedz I go sprawą rozpoczyna się szereg robót przy
tejże Łagiszy zbadano już i inne pokłady wydaniem odpowiednich zarządzeń, uwzglę- ~ gotowawczych dla przeprowadzenia Króle
węgla, dla których roboty świdrowe doko- dniających interes stron obydwóch. I stwa od sumorządu, jakiego przed 1831 ro
Dał A. Fularski; tle.lej w Brzozo\vicy i Gzi- Przed kilkoma dniami komora tutejsza, z ' kiem używało, do stanu biel·nego, do za
cbowie grube pokłady węgla dotąd jeszcze pruskiego pociągu tu przychodzącego z Ka-!leiności od głównych rządów Cesarstwa. 

pochwycili już swoją zdobycz i uprowadzili 
ze sobą, zanim chłopczyna zdążył nau. 
biedz. 

Zrozpaczony, cały we łzaCh, malec po
biegł do ciotki SalIi. 

- Ciotko SalIi - wołał w murzyńskim 
żargonie - ciotko, zabrali Spota, ty dasz 
pieniędzy na wykupienie gol... Prawda, że 
dasz? 

- Tem lepiej-odburknęła stara ...... chwa
la Bogu, że zabrali sobie tego darmozjau3. 
Idź precz, próżniaku I 

- Ciotko!-błagał malec - daj mi pie
niędzy; zobaczysz, ja będę pracotVał dzień 
i noc, ale pozwól mi wykupić Spota. 

- Ja mam ci dać, dla głupiego psa, pót
trzecia dolaral-wołtlła rozzłoszczona starll
Ja? oszalałeś chybal Idź sobie precz, idź 
precz, m6wię ci, bo inaczej ... 
Chwyciła kij. Dink Echronit się do kąta, 

i poszedł na legowisko wiernego przyja
ciela swego. Ileż tu wspomnień! ile chwil 
smutnych spędził w objęoiach towarzy
szal Tu razem głód marli, tu byli razem 
bici, tu dzielili między siebie z r:l.dością 
zdobytą skórkę sera, lub kość niezupełnie 
ogryzioną .• Tu sypiał Dink, trzymając w o
bjęciach wierne psisko, lub z głową opar-
1ą o niego. Dinky łkał rozpaczli wie, przy
pominając sobie wszystkie rozkosze wepól
nego ze Spotem życia. Długa, jedwabista 

sierść jamnika była mu jedyną ochroną od I i daj mi pieniądze, bo nie zdążę na ezu 
zimna, a te- uszy jego długje i bpiczaste, a do Horse Haven. 
oczy czarne, które tak wesoło, czas:.\mi Nie czekając pozwolenia, malee wdrapa.ł 
tak smutno patrzyć nań umiały, a ta py- się na estradę i zawołał: 
szna łatka czarna na nosiel.. - Panowie, kupcie mnie, jestem Dinky, 

Nie mógł już dłużej ''"y trzymać w miej- dzielny zucb, śpiewam, tańczę i gram na 
scu. harmonii. P()słuchajcie tylko ... 

- Pójdę na Horse Haven - zawołat I głosem, przerywanym jeszcze łkaniem, 
Horse Haven było to miejsce, w którem zaśpiewał znaną piosnkę ludową ... 

zabijano psów, od których nie opłacono Niezlll\jomy, stojący obok bandlarza, ze 
podatku. wzruszeniem patrzył na malca, który wol-

Malec biegł Vi tę stronę z pośpiechem. no~ć własną o~da~ał tak chętnie za wol-
Przecbodząc przez rynek, spostrzegł zbie- nosć pS!l.-przJ]acICla... .. 
gowisko ludu, a pośrodku estradę, na Ha?dlarz odsunął .ch~op~a - meznaJo~y 
którą wyprowadzono murzynów przezna- przYCIągnął go do SIebIe l podał mu pIęĆ 
czonych na sprzedaż. Handlują.cy wychwa- dolarów. , . . 
lał głośno swój towal'. Tuż obok niego stał - Chodz-rzekl - pOjedZIemy na HOr$6 
człowiek jakiś, przyzwoicie ubrany i przy- Haven. .. .. 
glądający się ciekawie targowi. Mał;: murzyn ~ez ceremonu rZUCIł SIę 

W umyśle Dinka zabłysła myśl świe- na sZYJę dobroczyncy. 
tlana. Przez drogę opowiedział mu swoje dzie-

_ Panie! - zawołał _ panie! pozwól mi je. ~dy. stllnę~i ~a H01'S~ .iIaven z~skoczył 
wejść tam wysokl),_ pozwól wejść i sprze- szybko I rzp.clł s~ę Vf zgraję ps~w-zyw~ch. 
uaj mnie za. półtrzecia dolara. Szukał ta~ prz:fJ~clela:-naprózno. ~ sr?d 

_ Sprzedać ciebie malcze?-zapytał han- s~osu z.abltych Juz-lezał Spot bez ZyCla., 
dlarz-do kogo należysz? mepły leszcze.... . . 

'_ Do nikogo panie, jestem wolnym mu- M~lec rZUCił Slę ku t?wal'zys~ow~;.z roz-
rzynem; ale sprzedaj mnie pan, tylko prę- pa~zhwym płacze;n tuh~ do pzersl Jedy~~ 
dzej, prędzej, bo zabiją Spota! ~el.ce,; które dla mego biło, a które dZ18 

Któż to jest Spot? lua bIĆ nazaW8ze prz:ef'tałoI .... 
- Spot, to mój pies. Sprzedaj mnie pan 
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Okres ten trwa całe ćwierć wieku aż do ny letnioh wakaoyj, sześć tygodni trwać i dokąd ją z Podola pomimo kordonów za
wstąpienia na tron Cesarza Aleksandra II.go. mający. Codziennie, z wyjątkiem środy, I wleczono, szerzyła niebywały postrach zaró
Rzecz naturalna, że wobeo radykalnej zmia- odbywają się 4 lekcyj e po 11/a godz. każda. wno pomiędzy oświeceószą jak oiemnł lu-

. ny wewnętrznego ustroju Królestwa nie "Po skończonych wakacyjach ,letnich ucznio- dnością, która zostawiała otworem ohaty z 
·mógł w niem być tolerowanym dawny sy- wie wszystkich klas składają egzamen wo- 1 trupami, i z przerażenia uoiekała 'v pole 
at.em edukaoyi publioznej. Po dwuletniej beo dyrektora, inspektora i kuratora hono- I lub do lusu. Działy się też wówozas różne 
przeszło b('zczynności prawie wszystkicb za- roweO'o. 'V miarę postępu w naukach, ozna· okrócieó!!twa. Nieraz oiała ludzi jeazcze w 
kładów naukowych, w r. 1833 jawi się no- onjlł" się promocyj e, II. wzorowi otrzymują agonii będących, wyciągano hakami na uli
wa organizaoyja. szkolna, z wyraźną prze- nagrody w książkach lub listllCh pochwal. cę i zaw!flkano do wspólnego grobu na oso
wag~ względów politycznych nad interesem nych, nie więcej jak po trzy n~ każ?ą kla- b?ycb cmentarzaoh, gdzie wrzucone trupy 
społeoznym. Zwiniętym w czasie burzy aę. Po egzaminallh nnznaeza Slę dZ1eń ak- megaszonym wapnem posypywano, a nastę
~rajowej:. nniwersytetowi ~ innym w!ższym tu uroczystego, na który. zap1'aS~Qj'ł się pnie wod'ł zlewano. Pamiętam dobrze opo
JDstytnoYJom naukowym, D1e sądzono JUż by- władze i rodzice uczlłcycb SlEJ IN glmnazy- wiadanie wiaro~odne, iż z takie~o groblI 
ło powrócić do życia. Jedy&emi odtąd '\jum. Na akcie nauczyciele i uczniowie ma- należącego do Brzeżan, wydobyła się na 
-ogDlskami światła mają być gimnazyja 8-mio. ją stosowne mowy, lub wyprallowania, po- wierzch młoda dziewka, poparzeniem z 1e
kla~owe, ~rzekształco.ne ~ da w~ych szkół l czem wygłaszają . się .im~o~a za8zczycony~h targu obudzona, i 8ohronhvszy się do wody. 
w?Jewódzk1ch, :- .zt1lezn~nu od. D1cb szk~ła- I promooyją i wydają Slę sWladectwa z ?ko~- I)calała. 
m1 obwodoweml l parafiJalnym1. Samodz1el. I czenia kursu oraz naO'rody. UczmowIe, Rząd 8ultyjacki ustanowił był w Galicyi 
na przedtem Kom. Rządowa Oświecenia pu- I kosztem skarbu utrzymy~ani, mają zostawać drugi kordon nad Sołą i WisŁoką, celem 
hlicznego od r. 1833 zlewa się w jedną ca- w jednej klasie nie więcoj nad 2 lata, u- zabezpieczenia przynajmniej Galillyi zacho
łość z Kom. Rządową Spraw Wewnętrznych, trzymująoy się z funduszow dobroczynnych dniej; w Węgrzech zaś aż 4 kordony; i 
do pomocy której dodaje się tak zwana ra- 3 lata a z własnY\lh funduszów 4 lata.. ogłosił był 15 czerwca 1831 roku lll& tych 
da wyo~owania. ~:lj.wy.ższll ta f?ag~Rtratura I "D;rektor jeat gospod!~rzem gi~nazyj~m i kordonach sąd doraźny. W szyatko to jednak 
edukaCYjna rządz1 SIę lDstrukcYJam1 nadse- zwierzchnikiem wezystklch szkol znaJdu- nie pomogło. Już we wrleśniu w:Y'buchła 
łanemi z ministeryjum z Petersburga. jącyeh się w wojewóuztwie, tak rzą.dowyoh, zaraza z niemałą ~wattownością w Wiedniu, 

Cel i ustrój wewnętrzny now?powstały?h jak i pry~atnych. Dyrektor zostaje P?d na W ęgl'zech zaś sl'ożyła się od lata. W 
zakładów n~ukow~ch wy~zerpuJlłco ok~esla l:ezpośrednią Władzą. ~ad~ Wychowama. październiku tego samego roku przerzuciła 
"U~~awa G~mnazljJ6w szkol ob1f1odowych l pa- Inspekto~ jest, pomocm~lem l zastępcą dy- się cholera z Hamburga do ~ngliij "! roku 
raf'lJal~y'ch, . 0~108zona w 1833 roku. Oto rektora; lllSpegtor 0?Ow1ązany,. opr?cz og?l- , 1B32 panuwała we Francyi, Połnocnej Ame
-gł6wmeJsze J.ej s~czeg6t! ( ). . . nego dozoru młodzl~ż~, cod~lenU1e ZW1e· I ryce i w Meksyku, w latach zaś następnych 

"Urzlłdz~m,e gll~nazYJów m~ cel dWOjaki: dzać wszystkie klasy l pll.nowac! aby na~czy: nietylko Vi E'H'opia dalej się rozdzerzałll, 
dOB~arcz~me sro~~ow przyzwOl~ego ukszt~t: ciele ściśle wykonywal~ ~woje ObO~ląZ.k.I. lecz nawet do północnej Afryki dotarła. 
cema tej młodzlezy,. dla któreJ. w~dle J~J Nauczyciele każdego mleS1ąca podaJ,ą 1I~. przez Maltę, gdzie 1/3 ; część ludnoś\}l p3.
atan~, dos~ateozna .Jest ~dukacYJ~, Jaką Się spektorowi wiadom~śó. o spraWOWaUl? Sl~ dła jej ofiarą. Dopier() "IV r. 18a7 oparłszy 
"IV glmnazYJach odbIera, I uspoeoblCUle przy- uczniów ich postępIe 1 karach wym1erzo- się po ru wtóry znowu O Berlin wyCJ'Qsta. 
1lotowawcze tych, kt6rzyhy ukończywszy nych. Inspektor przedstawia te wiadomości na całym w dotychczasowym 'poch~dzia 
kursa ~imnazyjalne, pragnęli nabywać wyż· radzie gimnazyjalnej. Do kar. szkolnych nawiedzonym obszarzc. Podczas tej wę
szyoh Jeszcze nauk... . należą: napomnienie, zawstydz~me, poz~a- dl'ówki pominęła niektóre kt-aje, jak np . 
. "W ~ażdym. wOJewództw1e ~aznac,za .81ę wienie wyższego miejsca. w kla~le, wystaw1e- Daniję, Szwajearyję i Niemcy południowo 
Jedno glmnazYJU~lJ, w Warszawle moze lch nie nazwiska na cza.rneJ tabhcy, zamknę- zachodnie' natomiast zaś niektóre jak 
hy~ kilk.a, l?cz ~edno*!yl~o nazywać s.ię. hę- cie na kilka godzi? w klasie, .nieinao~ej Niemcy północne i Galioyję, nawiedziła 
{).Zle wOJewodzklem (' ) 1 dyrektorow1 Jego wszakże jak we dnte, za poprzedmem UW1a- dwa razy, Kraków w r. 1831 i 1836. Od 
podlegać będą wszystkie inne w wojewódz- uomięniem rodziców o przedsięwzięciu tego ! r. lB26 do lBiJ7 blizko 20 milijonów ludzi 
twie szkoły... . środka i o jego powoda.ch. Gd'y te środki nie · w Europie zabrała. 
_ "Do zarządu! dawama n~uk \V glmnazy- odnoszą skutku, rada ~lmnazYJalna n~,znacza I Nastałe zawieszenie broni trw:lło d<> pa
Jach. nazn~:~~ SIę dyrektor, lUspekt;>r, .na~- karę c~elesną, dla, nczmów 4-ch .klas. D1zsz~ch; miętnego w dziejach Galicyi roku 184:6, w 
-Gzyolei reh,.,ll (~e . stanu d!lchowneo.o) l plC- '!' wyzszycb. zas klasach naJwyzBzą karą I kt{lrym rozpoczęta .się trzecia w~dl'6wka 
tna~tu nauczyCIelI. nauk! 8ztuk. pIęknyc? Jest oddaleme ze ~zkoły.. .. I cholery, wio kaca się z mf\temi p:.'zerwa.mi 
Pro oz tego przy kazdem glmnazYJu.m b~dZ1e I "Rada gimnazYJ~ln~, zb1eraJąca Slę przy- aż do roku 18Em. Tym r~zem wyszła epi
honorowy ~~rato,· przcz rad~ WOjewódzką najmniej raz n~ ~ll1es1ąc, roztrząsa metYl- I demija z Indyj, dostała się do EUI'opy w 1'_ 

z obywateh wybrany a za~w1erdz.ony pr~e~ I ko sprawy s~oJe] szkoły, l~cz nadto wy- 1848 i rozprzestrzeRita się niemal na caŁej 
~ona.rchę. Kurs ~auk w glmn"zYJach d,zlelI ezukuj.e środk1 ku polepszemu stanu wBzyst: I północnej kółku li ziemskiej, sięgając n!1 po
Slę na 8 klas. P1erwsze 4 klasy tlą te~ sa: , k~ch lU~tytutów ,naukowych ~o d.r:rekcY1 ludniowej aż do 250 8zerokości na. starym, 
me, .co w sz~ołach obwo~o"ych. W 5-eJ glmna~YJu~ n~le~:}cych. ~?sledzcma ra- a do iJO o na nowym l~dzie i nawiedzając, 
k}asle przedmlo~y nauk tez sa",le, co .w kla- ' dy odoywaJą ,Slę w obeenos.<11 kur~tora bo- kraje, któl'e dotychczas pominęła była. "IV 
8le 4-eJ, o.d 6.eJ klas,f prze?mlOty.dz1elą na : norowego, ktory ~a prawo l obowiązek po- latach 1849/50 1B53/55 najsilniej gl'agOwata. 
{).wn wydZIał!: filologI~z;ny 1 techmczn,Y.. I da~ać swe ~nioS~l,. dotyc~ące sraw peda. W roku 1H48 od\viedziła Be1·1in, w r. zaś 

"N~ ~y~zlale filologicznym 9,wy kła.daJą SIę: goglcznydh 1 admmlBtracyJnych. 1849 przez l:J miesięcy srożyła się w Paryżu 
l) religiJ a l ~auka .mor~lna, ,,) 10glka, ~y- (d. c. n.) i w naszym kraju. Wystawne też grzeba.nie 
mowa; poe~YJa, ćW1czem~, "IV. stylu .p~l~kll~, I zmarłych i dzwonienie w czasie konduktu. 
3ł ĆWIczema w stylu łacms~u~l, obJaSU1e~Ia ! Wobec ePI'deml'I'. dla zmniejszenia paniki byŁo wówozas 
pIsarzy kl?sycz~y~h w .tymz~ Języku .. ~) Ję· wzbronione. . ' 
zyk greckI, 5) CWlczema w Języku l lItera- , . 
turze rosyjskiej, 6) język francuzki, albo .cz1}Ja~'ta ~'~waz1JJa cholery przypada na 
niemiecki, 7) matematyka, 8) historyj a i (Dalszy ciąg-patrz NI 34). dZlee1ęmolecle 1865 - 1B74 • . Za~aza. wy-
statystyka. Na wiosnę z wielką zjadliwością panowa·· ~tępowała w tych czasach epldemlczm.e, t. 

"Na wydziale technicznym: 1) religij a i ła też w Mekce i Medynie. Ztąd przez pą.- ~. tako. powszec~n!t choroba ludowa l .ró
moralność, 2) ćwiczenia w stylu polskim, tników przeniesiona do Egiptu, srożyła się zOIła 81ę w dwo.ch punk.taoh, od wszystkIch 
3) ćwiczenia w stylu rosyjskim, 4) język niepomiernie w Kairze, i przełamała tam trzech poprzednich •. NaJprzod droga, którą. 
niemiecki, 5) matematyka, t. j. arytmetyka potrójny kordon, który Ibrahim basza do- postępowa.ła, była mezwykta, ~ pot~m czas 
i prawidła buchhalteryi, algiebra, jeometry- kola swego haremu kazał pociągnąć. W llnport~eyl daleko ~rótszy. P!erweJ p08U
ja włącznie z trygonometryją., jeometryja Rosyi coraz większe obejmowała.. obs~ary i wała !!lę ona z rod;;mnego kl:aju swego, .lą:
wykreślna, geodezyj a, geografij a fizyozna, dotarła az do Petersburga, gdZIe DIebez· dem ,do Eu~opy przez Afga~lstan, Per~yję l 
-6) mechanika, budowa maszyn i sporządza- pieczny rozruchl1udowy. spowodowała. Ró· RosYJę aZYJa~ycką} teraz zas .dostała SH~ I?-!' 
nie modelów, 7) fizyka i chemij a, 8) histo- wnocześnie, na połudmu tego rozległego okręt bezposredmo z Bomb~Ju. ,do .ArablI~ 
ryja naturalna i technologij a, 9) gospodar- państwa, szerzyła się w dwóch kierunkach, za,wleczona rr~ez mabo~etans~lcn plelgrzy
atwo wiejskie, 10) prawodawstwo, a w na Multanach i w Kongresówce, do której mow do Mekkl, ztąd zas, ~aleJ drogą. mor7 
Bzc:Jególności znajomość procedury cywilnej, wkraczająca w roku 1831 armij a rosyjska ską d~. tEuropy, , V! OZęSCI przez Mal~ę ~ 
kryminalnej i handlowej. ją z sobą przyniosła. W czerwcu t.r. prze- MarsyhJę, w CZęSCI p.r~ez AleksandrYJę l 

"Uczniowie do gimnazyjum przyjmują się kroczyła ~ranicę pruską, najsamprz6d koło Konstantynopol. D a ,,:meJ, ,zal·aza. potrzebo
raz w rok przed rozpocz~ciem kursów. Kalisza, potem drugim szlakiem idą.c z Ry- wała ro~ oały ~ub WlęC?J .leszcze czasu na 
Opleta od uczniów stanowi w pier'Nszych Cli do Mitawy, a ztamtąd do Gdańska. C:l- przeby~le drog1. z lndYJ do .Europy, t~raz 
4-ch klasach po złp. 50, a w 4-ch wyż- fe Prusy i Szlązk były "'iV krótce nią ula- st~~o Slę to w kllku .. tygodmach.- Epld~
szych po zip. 200. l-iauki w szkołach dają. ne. Posuwając się brzegiem Odry, dotarła m1J~,. p,ró~z Australu, dot~nęła wszystlne 
się rok cały, wyjąwllzy tylko czaS zwyczaj- przez KiiCltrin i Fl'ankfurt nad O. uo Berlina, OZ.~SCI SWI~t~ . . W rok~ 18?~ zabrała w ?r-

gdzie po raz pierwszy d. 31 sie1'pnh, 1831 mn prUSklej 1 aUitryjaok1eJ bardzo w1ele 
r. pomimo urządzonego przez d-rA Rusta ofiar, powtarzając się w niektórych kra
kordonu zawitała. W lipou i sierpniu liczne jach i m.iaitach, u nas. W Galicyi wBcho
zabierając ofiary po miastach i weiaoh Pol- dniej srożyła się po wsiach w r. IBn i 
&ki, na Litwie, Wołyniu, Pod"lu i Galioyi, je$zcze w pi~ć · lat później w górskich ok()-

('lo) Patr~: Zbiór przepisów administrae. Wydlliał 
Oświcce.nia. T. III 1868. 

(**) Od r. 1837, po zamianie województw na gu
bernije, gimnazyja wojewódzkie tytułują si~ guber
nijalllcrui. 



licach znowu się pojawiła, jak gdyby chcia
ła już zostą.d u naa chorobą epidemiczną. 

Pil}ty naTeszcie cbv~cry najazd, który 
obecnie j~szcze nie jest pokonany, rozpo
czął się w roku 188i:l. Zarazę panuj!łclł 
przedtem już zjadliwie . w .lndyjacb, przy
wieźli w czerwcu anglicy z Bombaju do 
Damietty, zkąd się w kt-ótce przeniosła do 
Nansury, Kairu i Alekeundryi i spiesznie 
potem w Egipcie rozszerzyła, pozbawiając 
życia. przeszło 30,000 ludzi.- Pod wpły
wem niebezpieczeństwa, grożącego Europie, 
rządy: franc!.lzki i niemiecki wYIlI'awity je
dnocześnie misy je lekarskie do Egiptu dla 
zbadania zarazy na lniejscu i wspierania 
Rudy zuro,wia krajowej. aby, ile moiności, 
zarazę powstrzymać, lub przynajmniej zlo· 
kalizować, co się też n:;\l'eazcie udało. Mi
syja francu"1:ka, straciwszy kierownika d-ra 
Thuiliera, asystenta Paseura, który sam 
uległ cholerze, powróciła do domu, bez 
nllukowego rezultatu; niemiecka zaś, z Ko· 
cha, Gastkego, Fischera i Treskowa (che
mika) złożona, była szczęśliwszą, gdyż 
wówczas zaraza już ustępowuła, i wnet udało 
się jej w j elitach ludzi, zmarlych na cho
lerę, odnaleźć mikroby, które zdaniem 
Kocha, pozostaj;!. w związku ze sprawą sa-
Jllej choroby. (dok. nast.) 

ROZMAITOŚCI. 

T l 1) i; ... E K. 
liczbie depozytaryjus~ów b"nku by;ł *ak~e pqłkownik 
B., który wniósł w papierąch PNcen.towy"ch powątną 
sumę około 220,000 1'8. Wi~ęj ni,t ppl;, rqku p. B. 
nie przychodził do haI:ll!:u i nie pox,uB~al wkłądu, po· 
niewaZ procenty w kUPQll<lch za rok nbiegły ot,rzy
mał był w styczniu; termin zaś płatności kuponów 
za pierwS2;e półrocze roku bieżącego przypadał do· 
piero 13 lipca. 7 sierpnia p. B. przybył do banku i 
przygotowawszy podanie właściwe o wypłacenie mu 
wkładu, podał je urzędnikowi. Podan~e poczęło prze
chodZIĆ przez rózne in~tancyje buchalteryi, i kiedy 
wróciło, urzędnik zwrócił się do p. B. z pytaniem, 
pelnym zdziwienia: 

- Cóż to, pan po raz drugi pragnie swój wkła.d 
otrzymać? 

-Jakto po raz dmgi? Ja nic jeszcze nie brałem
odpowiedzial B. 

- Na Boga, wsz:\k wkład wydanym został pań· 
skiemu pełnomocnikowi. 

- Ja nie mam żadnego pełnomocnika i nie dawa
łem nikomu polecenia do odbioru. 
Nastąpiło zamięszanie. Pan B. przedstawił kwit 

banku z odbioru wkładu" który całkowicie został 
'\'\"yptacony w sumie 220,000 rs. niejakiemu S. z ple
nipotencyi B., poświadczonej przez notaryjlls:ila co do 
to~samo:ici osoby i podpisu. 

Dowody te, po sprawdzeniu, okazały się sfałszo
wanymi. 

- Znikanie dziewczynek. Od niejakiego 
czasu codziennie zdarza się czytać w pismach war
szawskich wiadomości o znik aniu dzieci w wieku 
10 - 14 lat. Ofiarami są prawie wył",cznit: dziew
clynld. W ostatnim numerze "Kur. Codz." czytamy 
o zniknięcu dziesięcioletniej dziewczynki i dwuna
stoletniego chłopca. 

- Ogłoszenie. \1' jeducm z pism warszaw-
skich czytamy następne ogłoszenie: "Poszukuje się 

) 
pokoju umeblowanego ze stołem, przy familii, (lIa 
m~żczyzny w średnim wieku, lecz z apetytem mło
dzieńczym, za cenę 45-50 rs. ,miesięcznie: ~anUlek 

. _. . . konieczny: czysta woda na kazde zawołanic I porzą-
. .~hlt~Jko\l':skl ~lroJe~t. pom~lI~a. dla ll~lC' dnie ut;'zymany waterklozet w odległości nie bliższej 

kleWlCza n!e ~a Widocznie szcz~scla. S~lezo -, Ja~ nad 20, nie dalszej nad 30 kroków. Lokator chę 
})isze "KTaJ"-Jedno z humorystycznych pism gahcYJ- tnic znosi h1łasy dziecinnie (nawet w porze nocnej) 
15kich zamie.ściło d01\"Cipn'y "Głos .J\1ickiewicza" któ: i gotów jest słllchali mnzyki i śpiewu pr7.ez dzień 
l'Y: wyrz.eka'Ją~ na uczyoiOUll! sobie krzywdę, mówI cały. Nie z!los.i dymu tytoniowego, nizkicj temper~
JlIlędz~ .lll.neml : .... . tlll'y, nirproszonych wizyt osób dorosły~h? a co naJ' 

~Dzls!aJ z deszczn pod ry.n~ę ~plow.adzlć mię maCie, główniej sza-plotek." To się nazywa sClsłem okre-
A nawet parasola l!: litoscl me daCie; śleniem swych żaclall . 
I grzQ8ZnC moje cialo cz)"niac widowiskiem, , . ' _- .. _ 
Mnie nagiego, robicie ludu i)osmiewiskiem! - Ihebezlnec~lla ~lel'JlOSC lł.sa. 'v. Pem-
Kom~ przyszedł ten koncept, bym nagoscią Hwiecił brey w .CnrtJ?arthenselr.e, IHI~ll fachowc.o.w. zajętych 
Nie pytam. Lecz Ilozwólllle, abyII' Was oświeci!: by~o probanll z dynalUltcl:l I aby os~clz~l: Silę mate-
Dopókim żrł, polakiem hyłcm i poeta, rYJah~ ,~yb.u~howego PO(l.t~l! wyrzuconeJ. przez. eks-
Nigdy za~ rzymianinem! i nigdy atletą-! ploz~Ję IlOSCl wody, wr~l1clh. do sa~z.~Wk~ nabój dy-
Mogłem być cza~e.n goły jak turecki święty, llalUlt.owy z p~lący~~ SIę plzez ~I~C ~\llt:t. lontem. 
Ale mialem czcm okryć i głowę i pietv' ,y teJże samej chlVll~. nadszedł mysltwy Jakls z psem, 
Lubiłem różne ptaki, ale nigdy z sową' kt6ri. dostrzeglszy, II!: wrzucono. coś d~ wody, w~ko-
Nie miałem nic wspólneo-o ni scrcem ni głową .. czył JednyD:'- susem d.o sadzawki! wrÓCił try~l1lfu:Jąco 

• " ' .. "?' • na brzeg, mosąc zabÓJCZY dynanllt w pysku I skle!'o-
- Ks. Bismarck, dowl.cclzmwBzy. S% ze ktos wal ~ię wprost ku swojemu panu. Badający dynamit 

w Czech~ch nadał sw~m ll psf! Jegtl nazwl~~o-\Vyra- rozpierzchli się na wszystkie strony, a my~liwy, któ 
ził bię, iz uie leży :w Jego mocy. UChr?nlC cJ:Iorych ry napl'óżno okrzylqlmi starał si~ odwieźli psa od 
umr~łowo. od chron~cznych napadowo MImo to J~dna], aportowania, gradem kamieni trzymał niebexpieczne 
zr?~ll '\'\"ll~osek,. mający .w drodze JlrawodM~'cz~J .zn.a- w tej chwili zwierzę w oddaleniu. Po upływie z10-
1ezc.l'ozwląza~lIc, .aby me "'olno było llldzkleml IIUIO- 'l'l"rogieh 5 minut, nabój eksplodował i rozerwał bie
llanu nazywac zwwrząt. Rzeez ta za .. pomocą prawa dnego psa na kawałki, nie VI yrządzając Ż3(]nych 
międzynarodowo-prywatnego ma weJ~ć pod deuaty innych szkó d. 
i~b IV illDych 1110 cat·titwach. '\T ten sposób jeden pies _ . _ . • _. ' 

- Bisw",rck i Scbweininger. KlIiąŻ8 
kanclerz poznał się po ra~ pierwszy ze 8IVoiQl leka
rzem w Karolowych Warach. Czując się słabym, 
kazał go poprosie do siebie. Eskulal> przybył i ba
dał bez końca korpulentnego paeyjenta,_ aż tenie 
znieeierpliwiony krzyknął na nidgo jak kirasyjer; 
.Fragen ::Jie nicht $0 viel." Ale Schweininger wcale 
się nie przeląkł aui, nie zraził, i odpowiedział spokoj
nie: "Jestem do nsłllg waszej książęcej mości, je
dnakże ... jeżeli ksiąze cbcesz się wyleczyć bez pytań, 
to sprowadź .obie zamiast doktora, konowała, który 
nawykłym jest do podobnych kuracyi. ~ Kanclerz 
oniemiał z gniewu, podniósł się jak Jowisz, gotów 
dl) rzucenia piorunu, sapnął i ... usiadł. Schweinin
ger siedział spokojuie. Nastało (nugie milczenie, po
czem kanclerz, odzyslmwdzy zimllą krew, odezwał 
się nareszcie: 

- No, jeżeli tak być musi koniecznie, to pytaj 
mnie pan dalej, spodziewam się wszelako, iż okażesz. 
się równie wielkim doktorem, jakim jesteś grubija
ninem. 

- Komitet Towarzystwa Zach~ty 
Sztuk Pięknych w Królestwie Pol
skiem podaje do wiadomości wykaz składek., otrzy
manych na kupno placu i budowę dOffin dla Towa
l'zystwa, za czas od 1 Lutego do 20 Sierpnia r. b., 
a mianowicie: Urzędy Starszych Zgromadzeil: pp. 
Felczerów rs. 15; pp. Nozowników 1'8. 67; pp. Bla
charzy rs. 43; pp. Szpilkarzy i Pilnikarzy rs. 10 
kop. 20; pp. Jnbilerów i Złotników rs. l; pp. Gar
barzy 1'9. 1; pp. Szewców rs. 7 KOp. 70; pp. Rzeźni
ków rs. 80: pp. Rymarzy 1'8. 2; z Redakcyi gazety 
Wiek rs. 5; z Redakcyi gazety Kaliszanin rs. 1; p. 
Jadwiga Szyszłowa 1'8. 25; p. Anna Hirschfeldow& 
rs. 300; za pośrednictwem p. Bronisława Mikietty w 
Gzowicach rs. 11; p. Tomasza B,~togowskiego w 
Kielcach 1'5. 37; p. Tadeusza Duwgirda IV Wa.rsza
wie rs. 23; p. JózMa Górnickiego w Warszawie rs. 
10. p. Justyna RylJaczkowa IV Warszawie rs. 26; p. 
Salomona Lewentala w'Varszawie l[op. 50; p. Woj
ciech,L Gersolia w 'Var~zaw ie z przed,tawieuh ży
wych obrazó\v w Teatrze Wielkim rB. 261 kop. 60; 
p. Stefana Gillera w Kaliszu 1'3 . 6; p. Antoniego JIl
drzejewicza w " -:tr.szawie rB. 5: p. \Voj riecha Gerso
na w '\'arszawie 1'5, lii; p. Juljana l!'uchsa w War
szawie rB. 23; p. Ronstautego KOllOjl'~ckiego VI' Ło
wiczu rs. 25; p. Aleks,tndra Zielltarskill,4"O w War
sl.awie kop. 30; p. Mieczysława Pronaszki IV War
szawie rs, 5: p. J3Ult Polaczka w Wlocł.L\"ku r5. 1; 
p. III'. Branicka w Paryztl ze sprzedanej akwarelli 
Hernaudera n. 67 kop. 50; k~. Zygmunt Chełmicki 
IV \Varszawie ze sprzedanego obrazu Greiu:\ .Golgo
ta" rs. 7&; p. Marcin Olszyitski w \Va1'81.<\wie rg, 3 
ogółem 1'81'. 1152 kOI!. 80. 

- J{oJnitet Towal'z,}'td,,'a Zachę>y 
Sztuk Pięknych w Kl'ólel!!twie Pol
skiem podaje do wiodomo:ici, iż w poczet Czton
ków Rzeczywistych Towarzystwa przyjęci zostali 
h.siądz Dziekan Fr. J{ołaczelvski, D-r lIIi~!Jał IIlalicki 
pp. Jguacy Wróblewski, Karol Rajcl:elt, Edward 
KopczYllski, Eugeniiu,z Geyer, J0zef RozelI blatt, 
August Ostro\nki, LuLlwik lIIogllnicki, E-niIij:lll So
bolewbki, Vldwik De,nuowski, Karol Sn.kowicz. Obo
wiązki członków kores[>unJentów Towal'zy~twa p~'zy
jąć raczyli pp. nole~law l\lonitnzko IV Zytomiel'ztt, 
Zyg. Trqtowski w Kijowie, ks. Wiktor Mro:iiils';:j w 
Siedlcach. 

dJł impuls do zamiany not dyplomatyc7.nych. - Flfl sliazany na smlerc •. Sąd. przy-
r. ••• • • sięgłych w"'ertialu wydał wyrok skazllJący stedem- • • 

:- ZJ'~cz~łle ~ pIęknie Sl~ zn:tl~zła slynna nastoletniego bandytę. który dnia 14 Lil)Ca r. p. Z:l- - BucIł, poculgow drogi żelazuąl 
splewaczka nlan~hl. ~Iedy zaanga~zowaneJ do tea.tru mordował nadzorcę więzi ,mia, na karę śmicrci. Slca-j M stacyi Piotrków od 1 (13) Maja 1885 
lIar~dowego w~glerskleg.o w Paryzu na sezon . czte: zany Luuis PtlrSan był slawnym ua cały Paryż ga- k 
l'oilllesięczny, l'rzedstawlono kontrakt do podpISU l menem a jeszcze sławni'ejszym lokatorem wiezienia ro u. 
}1l'zeczytab w tymże dodatk?",.y. ustęp, .w któ.rytn w któr~l;l po kilkanaście ra?-y przesiadywał.' Przy~ I 
intendentura teatru pr~yzua~e JeJ. zn;lCzUle ~vyzs.ze domek ~Fifi" otrzymał w tcatrze Montmartre, gdzie a) w lcierunk!t od TVIlI'szawy 
wynllgrod~enic. za odśplewalue kazdeJ par.t~1 w J~- sprzedając napoje wdzięcznym nader głosem WYII'01/-1 do Granicy: 
zykn \"\'~glCrJkl~l-aT .t.ys~ka pod~tck w~ln'e~h!a, m.o- wal: Ol'geat, limonade, Fifi-sirop. Za' kradziez ra- Knrjerski (2 klasy) przycb. 
wiąc: "Za przYJ~mn~sc, Jaką mi spra~la s'plewam~ piera Ludwika XI, który sprzedał za 10 sous został • • o.lchodzi 
w języku węglcrskl:n, '\'ynagrodzen:a Ule przYJ- z teatm wyp<:dzony. \Ynet dostał się dJ Menażeryi, Pospieszny (3 klasy) przych . 
mu.ię.~ .. . . . gdzie skradł drogocenną m~lpkę Ollistiti, której sła- • ~ • odchodzi 

BezwątplCllIll, z~ artystka, ktora I b.ez tego talen- wny naturalista Geofroy de S. Hilaire przyjmował Osobowy (3 klasy) przyclJ. 
tem swym zusłu~uJc na .zupełne uznaUle - do reszty największy ze znanych sobie zwierząt przypisywal i " . • vdC!lOdzi 
tem serca węgrow po(llJlła. instynkt, a raczej rozum. Po odsiedzeniu za tę kra- b) w klerltn~u od Gralllcy do 

12 
12 
9 

10 
4 
4 

- Pogrzcb !(ahdieg~. Gdy tylko 1hhdi dziez i różne. i~ne, wi.ęzienia, I~ając niepospoli1y ?łos : 7 • l~rarszawy: 
zamknął powieki, nowy kalif Abdullah zdjął pier- tenorowy, Flfl wstąpił do C:lfre.char:tant, lecz I .tu I KurYJerski (2 klasy) przych: 2 
ścień z jl/go palca i połamał na k:lw:~łki, poczem Merkury nową go ull:tchnął do kuplCctwa bez pw· . ~, • odchodZI 2 
oznajmiono wiernym o śmierci Mahdiego i objęcin niędz) werwą, tak, iz ostatecznie 13 Lutego r. b. na Pospieszny (3 klasy) przych. 5 
TZądów przez Abdullaha. Do za.ięeia się pogrzebem ośmuascie miesięcy więzienia skazany został. ,,~ odchodzi 5 
wyznaczono 70 osób. Z zaebodem słońca rozpoczął Czując zasoby talentu, a nadto wzbogacony rc- Osobowy (3 klasy) IJrzych. 12 
si~ obrzęd pogrzebowy w~l'ód huku wystrzałów. pertoarem mnó3twa kupletów z lat kilkunastu-śpie- ~ .. ~ odchodzi 12 
Zwłoki nidsione były przez 12 osób z!!,ieniający:()h \\"al.,. Doz01:ca wid~~c, że coraz ~zqst~ze egzercycyj e I e) PO~tąg mle}~cowy (3 klasy). 

Hl 
50 {popółllocy. 

5-1 l 
2 r ,przed pohuln. 

l! ~ po południu 

40 l{ po póluocy 
46 
40 } po poludniu 
48 
44 l po pohldniu 
M( 

się (JO 30 kroków, wśród szpale1'l1 z WOjska wyClą- prz~szkadzaJą,'p.r~c~Jącym! oBa~zlł splewak!" ~v ?SO-j \\ ychodzl.z P~otrkowa I 4 
<rnieteo-o aż clo Nilu gdzie poddano zwłoki obmyciu bneJ klatce. 1! Ifl SInewał I tutaj. Karauy rożnie I po PrzychodZI z \\ arszawy 11 25 
~elig.ij~emu_ Dwaj S'yuowie JIlancliego, idąc za zwło- razy kilka, 11 je przestaw al l'obić swego, oświadczając, ~~ __ ..... _________ ....,~~~~~~!!!!!, 

rano 
wieczorem. 

Licytacyje W obrębie gubernii. 
katni rozdawali jl!.lll1tlŻllt:. Za nimi jcchało 60 emi- że się nadzorcy wywdzięczy za dokuczanie mn. .Ja- ':: 
rów 'z [!ałaszami spus7czonemi ku ziemi, a w po- l(oż pewnego wieczora, jJrzygoto.wawszy dllzy nóż I 

środku ~ich n~'.'I'y kldif. ~astępnie 6 wielblądów ni~- kuchen.ny, Ujl~t~'zył sto50WIU!: chWilę, napatU na dO-I 
sących zywnosc dla ubug!Ch. Po obmyciu trupa OWI- zorcę I na mIeJscu trupem go J?oło~ył. . 
llięto go w turban i zanie~iono do namiotu, który Prz~d sądom wyz~al otwal'ClC, ze post~nowl~ rOl- _ W dniu 20 WI·ześ. (2 paźd .) w sądzie okręgo-
leostał spalony ll'ltyclnuia::;t. myś.hlle zamordo"',ac. d?zorcę, spo.dzlCwaJąc . Się, że wym"Ul m. Petrokowie na. sprzedaż nieruchomości w 

-'l" banku },aństwa przed paru tygodniami Ch~c ska~aIlY. na, sl~lerc, l~łaskawlOny .b~d~,e. Sąd m. Petrokowie przy ul. Dońskiej plld .N! 103/479 od 
jak donoszą "Pet. Wiegom" odkryto wypadkiem kra- postau.o"',ll, .azeb~ e"zekucYJa odbyła Sj(~ plzed bla- sumy 400 :s'.. . . . 
cJzicż bardzo znacznej sumy. 1Iianowicie 20 marca mą WIęZienIU. _. , . I ---: Tegoz dma tamze na spl'ze~a~ ZiemI na tery
r. b. wydano za sfałszowanym (lokumentem 220,000 - Cygara hawauskle. Konsul anglelsln z I torYJum m. Petrokowa przestrzem 3 m. 100 pr. id 
l'ubli. Wniosek składał sie z biletów 5% pożyczki Knby wystosował do swego rząd n raport, w którym I Bumy 2001's. 
wschodniej i należał do fabl:ykanta brom. Ślcdztwo donosi, Że jui od 4 lat wszystkie prawie cygara. - Tegoż dnia tamże na sprzedaż nieruchomości 
zostało zarzą.dzolle. ~Nowosti· W tym samym przed- sprzedawane za haw~ńskie ~ą fałszywe. Z?iór tyt":- w m. Brzezinach pod ]i dawnym 260, obecnie 18 od 
miocie piszą, co następuje: niu od lat cztcrec~ ro~na .SI.ę praWie zeru I prawdzl- 500 rS. . '. '. • 

~Nad1TŻycie to popełnionem zostało jeszcze '~mar- we hawana kosztllJ~ naJmn~eJ po ~.O centł:mow 5ztll- - Te~oz dma tamze na sprzedaz mel'ucbolUOŚCł 
CU, a odkryto je dzięki prostemu wypadkOWI. W ka. W r. b. oczekiwanym Jest zbiOr obfhSZY. w osadZie Wolborzu od sumy 200. rB .• 
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-- 12 (2ł) lietopada w sądzie okręg. Petrokow
ekim na sprzedaż majątku Ptaszkowice w pow. La
skim od snmy 43,334 rs. 

- 21 sierp. (2 wrzM.) na przeebodnim pogra.niez
nym punkcie "tV Podłęzu n. sprzed&ż skonfiskowane
go spirytusu od sumy 220 rs. 

p-cie Brzezińsldm nil S-ch letllilł dzieriawę 57 pu
stych placów, należącyeh do kasy miejskiej, 4,7 o
grodów i 13 łąk. 

- 28 sierp. (9 wrześ.) w urzędzie p-tu Łaskiego 
za reparacyją 2 mostów w m. Pablja.nieach od sumy 
239 rs. 27 kop. (in minus). 

- 4- (16) wrzes. "tV urzędzie gm. Riew p-tu Łódz
kiego na 3-eh letnią dzierzawę dochodów bóżnicz
nych, a taicie dostawę świee i drzewa.. 

- 28 paźd. (9 lietop.) w kancel. hypoteezny m. 
Łod.zi .na. ~przeda~ nieruchomości w m. Łodzi przy 
ul. Widnej pod N 1l08E od sumy 22,800 rs. 

- 19 (31) eierp. w osadzie TUBzynie na 3-ch 
letnią dzierżawę dochodów z łaźni żydowskiej od 
re. ·38 rocznie; z czytaniu rodoła od rs. 32. 

- 9 (21) wrześ. w urzędzie p-tu Brzezińskiego 
na 3·eh letnią dzierżawę z bydłobójni w m. Brze
zinach od sumy 1202 rs. 50 kop. 

- g (Hi) wrzes. w magistracie m. Tomaszowa w 

- 13 (25) wl'ześ, tamże na sprzedaż nieruchomo
ści w m. Łodzi przy ul. Aleksandryjskiej pod Xi 55A. 
od sumy 7509 rs. 

o G- Ł o 

Niniejszem mam honor zawiadomić Szanowną PubJicz:ność, 
iż z dniem 27 t. m. otworzyłem przy ulicy Piotrowskiej w domu 
p. AlekijaLdrowicza w mieście tutejszem pod firlllą 

"S. Noffok" sprzedaż wyrobów tabacznych 
z najcelniejszych fabryk, i drobiazgów, mających związek z pa
leniem. Zadaniem mojem jest, aby zadawalniając się jak najmniej
szym zyskiem, módz za to przedstawić rzeczywiście wyroby dobre 
i oryginalne. Wyroby z niektórych fabryk ja wyłącznie tylko 
posiadam, o czem Szan. Publiczność przekonać się zechce. (3-1) 

KONKURENCYJA NIEMOŻLIWA! 

s 

Fabrykant wyrobów tytuniowycb w Petersburgu 
,,,A_ N_ SZAPOSZNIKO'"W'" 

poleca Szanownej Publiczności NOWE papierosy zwijane, odznacza
jące się wyborowym smakiem: 

Powszechne" Cena: 100 szt. l r~,; 25 sz!. 25 kop.; 10 szt. 10 k.; 
" o sztuk ;) kop. 

"c A I d O n. a':, { 100 sztuk 60 kop., 25 sztuk Iii kop. 
" zarowmca 

(z przepowiedniami 10 sztuk 6 kop., 5 sztuk 3 kop. 
i zagadkami), 

Wszystkie składy i dystrybucyj e w miastach Królestwa Polskiego 
sprzedają powyższe papierosy. Celem zabezpieczenia publiczności od 
falsyfikatów, proszę zwracać uwagę na moją firmę "A. N. SZAPOSZt,lIKOW." 

(R. i Fr. Nt 8314) (10-2) 

J. SPORNY JNŻENIER 
WarSlaWSKie Prleosi~~ierstwo Asfaltowe i faDr~Ka TeKtur 

l? o l e o a: 
Asf'alt (mastic) tekturę i lak asfaltowy, smołę 

oczyszczoną bitum l gudron, oraz wykonywa roboty asfal
towe i dol,arskie, po cenach nader umiarkowanych. 

Oprócz zwyczajnych tektur do krycia dachów, w różnych ga
tunkach, Przed~iębierstwo produkuje tektury francuzki~ 
nie wymagające lakowania, tafle izolacyjne (i~olir-pl&ty) l 
wszelkie materyjały potrzebne do krycia. dachów, jako to: li
stwy trójkątne, paski, gwoździe i t. p. 

... Zamówienia przyjmują się w kantorze Przedsiębierstwa 
nlica Erywańska (plac Zielony) Nr. S. 

R. i Fr. (4-

Istniejące 

ZAKLADY 
od r. 1818 

MECHANICZNE 
obecnie pod firmą 

Bormann Szwede 
& Temler 

W Warszawie Srebrna M 14, 
polecają się do kompletnych 
urzadzeń lub przebudowań: 

BRO'WARÓW, GORZELNI 
i DYSTYLARNI. 

Przeszło 100 gorzelni urządziła powyżSZ& 
firma w ciągu 10 ostatni lat. 
Plany, katalogi ilustrowane 
maszyn wysyłamy na żądanie. 

Najnowsze aparaty działające bez przerwy 
z regulatorem do pary systemu Bor

manna. 
(R. i Fr. 13,339) (26-20) 

z E I A .. 

JH:H::Ja-OO-o-OOnE:H:3oo-...,..,.-..,...~ 

O Fabryka Tektury Asfaltowej do pokrycia dachów 

ment, Asf'alt i Lak asfn,Jtowy, po możliwie nizkich ce-

i 
nach, podejmnje się całkowitego pokrycia dachów, ręcząc za do
bre wykończenie urzedsięwziętych robót. 

(R. i Fr. 7753) (4-4) 

OuO-o-oao-oo-~ 
Potrzeba jest 

10 KRÓW 
Magazyn mój, mając uzdolnioną oso

bę do kroju z pierwszorzędRego zakła.
du wardzawskiego, przyjmuje do roboty 
suknie, salopy, żakiety i ca
łe wyprawy, które wykończają się 

z dobrze utrzyma.nej obory. Pożądane m z całą elegancyją i gustem-ceny nader 
by było pół krwi holenderskiej. Wia- nizkie. Mając 
domoŚĆ w Piotl'k,owie, . ul. Peters?urs,ka FILIJĘ JUoLENA 
dom D-ra Strzyzowsklego, drugie plę- , 
tro. (3-1) przyjmuję do f'arby, prania i 0-
--------------- czyszczania chemicznego wszelkie 

przedmiot:l. W tymże magazynip. moż
na odebrać pieczątkę herbową, zamienio
ną na pOCZCie, za zwrotem tamtej z lite
rami A. J. stanowiącej drogą pamiątkę. 

TECHNIK 
usuwa wilgoć z mieszkań, fabryk i pla
ców przez drenowanie swojemi rurami. 
Bliższa wiadomość u właściciela dóbr (3-1) K. JACEWSKA.. 
Kociołki, stacyj a Wadlew. (3-3) 

-;;;;;;;;;;;;;;;;;~ DO NABYCIA 
!I HE 4 U Gebethnera i Wolffa 

SKŁAD WĘGLI 

Włodzimierza ~apińskie~o 
przy rogu Aleksandryjskiej alei. 
Sprzedaje wegle w dobrym ga

tunku z dosta.wą do drwalni po ce
nie: Korzec grubego wagi 240 rti. 
kop 85,-(rozsyła się w koszach 
lj,korcowych wagi 130 (t.) Na mia
re w skrzynia.ch zamkniętyeh przel 
magistrat warszawski opieczęto
wanych) po 5, 10 i 20 korcy, p6 
83 kop. Na całe wagony z d osła
w~ przed drwalnię, po cenach od
pOWiednich do cen kopalnianych. 

W ęgiel kowalski korzec po k. 70. 
Koks najlepszy zagra.niczny pud 25 
k. (franko skład). Drzewny w~glel 
kurzony korzez rs, 1. W składzie 
sprzedaje się każdą iloŚś. Zwózki 
węgla obcego dopełnia po rs. 5 za 
furmankę od wagonu, 

Zamówienia wszelkie należy ro
bić w składzie z góry opłacaj,!c. 

(13-7) 

w Warszawie 

ŁUBIN 
jego uprawa j zużytkowanie

napisał 

Stanisław Wrofiski i Jarosław Slasti. 
WARSZAWA 1885. 

I (Jena kop. 60. 
(R. i Fr. ]e 8283), 2-2 

PORTRHY KREDKOWE 
z fotografij 

NATURALNEJ WIELKOŚCI 
wykonywa, specyjalnie w tym 
kierunkn wykształcona, paD! J. G. 
po cenie rs. 10 od sztuki . .Adres 
bliższy w Redakcyi lub w miej
scowych księgarniach. (10-10) 

Feliks luniewski 
JEOMETRA PRZYSIĘGŁY 

DO WYNAJĘCIA KLASY II-ej. 
Karet;y, Powozy, Bryki na :.Iawiadamia osoby interesowane, ze )10-

.' zostawszy wolnym od za.jęć rządowych, 
resorach I KonIe. przyjmuje wszelkie czynności prywatne, 

Zamawiać można w składzie węgla jakoto: pomiaryiklasyflkacyie 
Włod. Sapińskiego, na rogu dóbr, pOdziały kolonijalne i 
alei Aleksandryjskiej, oraz w mieszkaniu ))łodozmienne tychże, urządza-o 
i stajniach tegoż, w domu W-go Gołem- nie lasów, etc. etc. Adres: "Pe
bowskiego, ulica "Petersbnrska" wprost troków," ul. Moskiewska dom Spana. 
Poczty. Karety i powozy !la wesela., (0-29) 
ehr.zty,. pogrzeby., Na spacery-wyna~- BIURO OGt08ZEN 
mUJą Się na godzmy. Na. balach pubh-
cZl1ych na. kursa. (13-7) 

PENSYJA PRYWATNA 
do odstąpienia w mieście powia
towem za rl!!. 2:iO, z powodu zmia
ny położenia. Wiadomość u W·nej Chy
Iicl!kowskiej. ulica Moskiewska w domu 
Gasparego. (3-2) 

dla wszystkich dzienników krajowych 
i zagranicznych 

Rajchman i Frendler 
w Warszawie, ulica Senatorska J& 18. 

~ Do dzisiejszego numeru 
dołącza się arkusz 7 powieści . 
p. t. "Za krzywdę własną." 

Redaktor i wydawca Mir08ław Dobrzański. 

)l;OBlIOJlellO D;eB8YPolO. W drnka.rni E. PaJi8k.iego w Petrokowie. 
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Rzucił się w końcu GO otwal'tego wagonu i usiadł, 
nie patrząc przed siebie, ponury i milczący. , 

Po chwili ozwał się znów dzwonek, pociąg za
ebwiał się i ruszył, 

Robert nie drgnął. Usiło wał zebrać myśli i zdać 
Bobie sprawę z tego, co działo się z nim przed chwilą. 
A więc tak ... chciał się rzucić pod szyny ... chciał um
rzeć ... i gdyby nie ten człowiek, w tej chwili wszys
tko by już teraz było skończone. 

Pociąg szedł coraz to prędzej i powiew chłodne
go wiatru roztrzeźwił do reszty nieszczęśliwego mor
dercę. Po chwili uspokoił się trochę; jakiś szept zwró
cił jego uwagę, Na prawo od niego, w drugim 
końcu wagonu, dwoje młodych ludzi siedziało naprze-

.. ciw siebie. Młoda kobieta, jasna blondynka, mi at:l. w 
oczach wyraz nieopisanego szczęścia, radosnego jakie
goś upojenia, Młodzieniec patrzył jej w oczy i oboje 
Ilzeptali do siebie, zapominając o otaczającym ich świe
cie, Do uszu Roberta doszło parę urywanych zdań; 
zrozumiał z nich, że było to młode małżeństwo, wra
cające z poślubnej podr'óży. 

Przedstawiali obraz zupełnie szczęśliwej pary. 
_Była to lstna sielanka pierwszej miłości. 

Okrutna ironij a tego spotkania wykrzywiła mu 
usta w boleęny uśmiech. 

W tej chwili młoda kobieta zwróciła wzrok w 
jego stronę i zadrżała. Mąż jej spojrzał także. Na 

. szczęście Robert odwrócił zawczasu oczy i przymknął 
je, Wejrzenia szczęśliwej pary nie spotkały się z oczy
ma Roberta, l'Na szczęście"I ... bo oczy, te zwierciadŁa 
duszy, straszlIwe c~asem kryją w głębinach swych ta
jemnice i zdradzić je mogą łatwo. 

Po chwili szept rozpoczął się na nowo; młodzi 
,ludzie nie zwracali już uwagi na towarzysza podróży, 
. a mimo to Robert nie otworzył już oczów i do koń
,ea drogi pozostał pogrążony w głębukiej zadumie. 
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~była prawda. Kochał, uwielbiał, pragnął posiąść ko
bietę ukochaną, całą. potęgą. ducha i sit. Teraz on~ 
była' jego żona, własnością jego, doszedł do celu ma
rzeń i-naraz, między nim a nią, leży przepaść stra
szna, przepaść hańby, której żadna siła ludzka wy
równać nie jest w etanie, Jakiż Bóg, jukiż szatan 
zdołał był wymyśleć i w czyn wprowadzić podobny 

,-rodzaj tortury?... Jakże strasznem było odtąd życi6 
jego!... 

A więc życie składa się z takich przejść, z ta
kich istot ztożona jest ludzkość!.. 

- Ty marzycielu-myślał-wierz silnie w cnotę~ 
w szlachetność, daj się uwieść w krainę ułudy, w kra
inę ideału, kochaj, ufaj, spoglądaj na świat, jakO nf\ 

-dzie.ło cudownego piękna i harmonii, po to tylko, byś 
w końcu doznał najstraszniejszego rozczarowania, po
dłej zdrady, byś z obłoków wpa dt w kałużę naj
wgtrE,jtniejszych występków. 

Oh! teraz godził on się zupełnie ze zdaniem sce
ptyków. 

- Precz z ułudą-wołał-precz z wiarą, z cno
tą, z miłością!.. Najwyższem bożyszczem świata tego
,to użycie; ono przynajmniej dostarcza uciech nieza
wodnych, ono nie łudzi pozorem cnoty, ono jest sam6 
Bobie celem. 

Zresztą, cóż mógł wobec tego mówić kobiecie9 

,którą miał przed sobą, Jest piękną, więc z tej urody 
chciała wyciągnąć wszelką możliwą korzyść - kochała 

,innego, bo tak jej było dogodniej, poszła za drugiego 
bo on był męiem jakiego pr:l.gnęła. Poszła za głosem 
Jlatury, zerwawszy nici konwenansu, krępujące nas na 
tym świecie. Dobrze więc zrobiła i miała słuszność. 
. miała słuszność, bo miała za sobą glos natury i pra-
wdę, a prawdą jedyną jest jej piękność niezaprzec2o
.na, nieprzeparty gros instynktu, pragnienie użycia i 
młodość, i ten wdzięk niepojęty, któremu on, jej 

Za krzy1Vd~ własną. 7 
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mąż zdradzony, sha ńbiony, dziś jeszcze, mimo woli i 
wiedzy ulega. ... Prawdą niezawodną jest to tylko-cią
gnął dalej -że ja, szaleniec może, zbrodniarz i opęta
ny, kocham cię kobioto dziś jeszcze, pomimo, że tobą.. 
gardzę, że cię nienawidzę ... 

I bezwiednie zerwał się i ujął Blankę w uśeisk 
długi." namiętny ... 

Po chwili powstał, straszny. nieprzytomny i pa
tril'ąc na nią, zawołał gtosem donośnym. 

- Blanko! wszak w tym samym pokoju byłaś 
kochanką pana de Tohon? 

Blanka zerwała się i usiadła na łóżku. 
Robert uchwycił świecę i przysunął ją do twa

rzy młodej kobiety. 
Gdyby wątpił jeszcze, w tej chwili wszelka wą· 

tpliwość byłaby znikt!l.. Blanka z oczyma blędnemi~ 
sin!l., przeratona była i strae.zna, 

- Wiem wszystko-powiedział Robert. 
- Wszystko? .. - powt6rzyła młoda kobieta. 

Tak, powtarzam ci, wiem wszystko! 
Uo wi.esz, powiedz, co wiedzieć możesz? .. 

- To tylko, że jesteś istotą upadłą. 
- Ah! więc wiesz wszystko, wszystko wiedzia-

łeś i mimo to przyszedłeś tu... by pić z czary miło
ści-zawołała młoda kobieta dotknięta obelgą. -I te
raz, dopiero teraz, chcesz być sędzią moim! 

- Tak, chcę być sędzią twoim - zawolał Ro
bert z dzikiem wejrzeniem 

- l jakim prawem - zawołała Bla nka. - kto z 
nas upadł niżej, powiedz mi? 

- Blanko! - zawołał Robert, a '" głosie jego 
brzmiała grozba. 

- Oh! nie lękam się ciebie- odpowiedziała mło
da kobieta - nie lękam się tych, kt6rymi gardzę! ... 

Ona mówiła o pogardzie! ... Ona! ... 
Robert przybliżył się do niej, Blanka uniesiona nie 

zdawała sobie sprawy z grożącego niebezpieczeństwa. 
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Wracając do sali, zawa'hał się na pro~u. Zdawało mu 
się, że starzec patrzył na niego dziwnie, że uderzyło
go dziwne zachowanie się jego. A kto wie?... Może 
to było widoeznem, że on był mordercą? ... 

W s~edł jednak i usiadł na da wnam miej scu. 
- Sliczny mamy poranek - zauważył starzec,. 

spoglądając w okno, w kt6rem odbijały się pierwsze
promienie księżyca. 

- Tak, śliczny-potwierdził Robert. 
- Pociąg nadchodzi - .zauważył starzec, po-

wstając. 
Wyszli na peron. 
Grono os6b oczekiwało już nadejścia pociągu, 
Z oddali dochodził odgłos kół toczących się po 

szynach; od czasu do czasu da wał się słyszeć coraz 
to wyraźniej łoskot jakiś głuchy. N areszcie przeraźli
wy świst rozdarł powietrze i ukazała się \V dali ma
Sl!yna, rzucająca ostatnie kłęby białego dymu, i ro
woli, spokojnie, jakby z poczuciem majestatu olbrzy
miej swej siły, pociąg posuwał się po szynach, a za
palone jeszcze latarnie wśród białego dnia, rzucały 
krwawe światło dokola. Potw6r zbliżał się coraz t() 
potężniejszy! 

Robert pochylony tuż po nad szynami, wpa
trywał się w krwawe światło, a olbrzym ziejący parę 
dziwnie przyeiągał :zo do siebie! Jakby to było do
brze-myślał - rzucić się pod koł,) i w jednej chwili 

'skończyć to życic straszne!... Co by to byłu za roz· 
kOBZ nie istnieć już, nie czuć, nie myśleć i nie pamię· 
tać nic!.., Myśl ta opanowała go, powoli ogarniała. 
umysł jego z nieprzep:utą siłą, Pocbylał się coraz to 
więcej i więcej, i już ... już ... gotów się był rZlłcić pod 
koła, gdy nagle ręlm jakaś odtrąciła go silnie w tył. 

- Cóż to pan myślisz Bobie - za \vołał tuż nad 
nim urzędnik kolejowy-chcesz się pau zabić, czy co?' 

I odszedł dalej, a Robert patrzył za nim ja~ 
obląkany. 
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