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PASTEWNE I OGRODOWE
. Skład Apteczny J. ŻARSKIEGO.
POLECA

WYBORY

,

.

do Władz Towarzustwa
Kredyt. ZIBillSkie[o,
J
W ubiegły poniedziatek, d. 12 maja, po
po odprawionej w kościele popijarskim solennej,wotywie, przy towal'zyszen~u chórów
amatorskich i po odśpiewaniu" Veni Creator"
o godzinie 11 przed południem, zebrani
w liczbie 129 ziemianie naszej o"u bernii
przystąpili do wyboru członków'" władz
Towarzystwa Kredytowego.
Posiedzenie otworzył p. Wice-gubernator
w zastępstwie p. Naczelnika gubernii, poczem Prezes zgromadzenia p. Artur 'l'repka, właścioiel dóbr Borzyków i Wrońsko
po złożeniu odpowiedniej przysięgi, rozpo~
ezął wybory następującą do
wyborców
mową:
"Powołany

pl'zaz was punowie do przewodniczenia wyborom, dziękując wam za
uczyniony zuszezyt, przed rozpoczęciem
czynności pozwalam sobie zwrócić waszą
uwagę na ważność takowych wyborów.
Przed dwoma laty, poprzednik mój w pięknej i podniosłej mowie, między innemi
poruszył kwestyję kryzysu, jaki własność
ziemska przechodzi. Otóż przez ubiegłe
dwa lata nietylko ze się nie polepszyło
ekonomiczne położenie tejżę własności, lecz
przeciw,nie-do możebnych granic pogor8zyło, Stagnucyja handlowa, brak kredytu,
obniżenie taryf do przewozu zboża na kolejach wschodnieL, nieurodzaj ostatniego
roku, postawiły obywateli ziemskich w
tak krytycznem położeniu, w jakiem się
jeszoze nigdy, zs naszej pl,zynajmniej pamięci, nie znajdowali.
"Położenie nasze obecne, panowie, jest
trudnem, bardzo trudnem, lecz nie jest on o
bez wyjścid. Przy silnej woli, przy ograniczeniu wydatków, przy zdwojonej pracy,
możemy i powinniśmy się przy ziemi utrzymać, bo to jest świętym naszym 0bowiązkiem-spuściznę po dziadach przeka.
zać dzieciom naszym, któl'e mogą leps~ych
j pomyślniejszych pod względem ekonomicznym dożyć czasów. Brońmyż więc tego 'ojczystego zagona całą sił'} woli i praey, unguibus et rostro-i;l; rąk go nie wypuszczajmy.
.Dziś zebraliśmy się tutaj pano\vie, aby
z grona naszego wybrać mandataryjuszów,
którl:yby swojemi zasadami. Bwemi dążnoBejami, byli w zupełnej harmonii z naszemi uczuciami i chęciami, a zatem byli z
krwi i kości rolnikami, umiejącymi odczuć
to co nas boli, a cieszyć si'J tern, co nas
cieszyć może. Wzorem takowycI! jest czci -

Igodny Prezes Komitetu,

Aleksander O~tl·o- wnio1ki etowal'zyszonych przed dwom" lawski, który w niezmordowanych swoich dla ty na tutejszych wyboral.lD stawione.
ws~ółziemi~n usługach, niest~ty, starga t siPo odczytaniu sprawozdania dyrekcyi gł6ty l zdrOWie, tak, że obecOle, ponownego wne;, prezydujący przystąpił do sformonasz,ego wyboru. pomimo n8js~ezerszej chę- wania biul'a, powotując do urny wyborozej
ci przyjąć nie może, o czem z przykrością na asesol'ów pp. Karola Podczaskiego wł.
przyohodzi mi was, panowie, zawiadomić. dóbr Gorzkowiczki i bobaków, i Adama
W uznaniu tyloletnich, nie dających się z!\- Michalskiego wt. dóbl' Borowno, Ho na sepomnieć zasług, złóżmy bołd naszej wdzię- kretarza p. Edmunda Dobrzańskiego wł.
clmości dla Niego, panowie i uozcij my przez dóbr N adolna iKraszew , Następni~ prepowstanie tego naszego Nestora, ten wzór po- zes Dyrekcyi Szczegółowej p. Skórzewski
świ~cającego się dla dobra ogółu obywatela. dozy! do rąk prezydyjum wyburów spraMając przed oczami taki przykład pracy, ab- wozdanie tejża dyrekoyi za ostatnie dwa
negacyi, nieparcyjalności, starajmy się, lata jej dziaJalaości, oraz wszelkie księgi
patrząc nań, dopełnić wyborów nie we- dla stosownego rozpatrzenia takowych i podług osobistych sympatyj, ale według prze- czynieni!l odpowiednich u wag. Delegacyja,
konania o pożytku i rozumnym kierunku któm się tą czynnością zajęła, złożona. z
działalności naszych wybrańców. Dlatego pp. Jeziol'uńskiego, Kwiatkowskiego i Lobez zapoznania zasług dotycbczasowych na- skowskiego, zualazta takowe "N zupełnem
szych mandataryjuszów, przystąpmy pano- pOI·ząd!m.- W chwili kiedy się to dzieje, prewie _ w imieniu rozumu i sumienia do no- zes Skórzewski ogłasza zgrorhadzonym wiel:wych wyborów, a tym nowym mandat ary- ce żałobną, a tylko co otrzymaną przezeń, wiajuszom polećmy, aby w imieniu naszem uomość o śmieroi prezesa dYl'ekcyi szczechcieli mieć ciągle na uwadze, i:;; w tej gółowej w Ki.elct\ch p. Bronistawa Dobieprzejściowej i krytycznej epoce, mamy pra- ckiego; zgromadzeni więc, prze1: ogólne powo żądać i oczekiwać od Władz T. Kl'. wstanie z miejsc swoich, oddają hołd paZ. nietylko wszelkiej pomocy i ulg w za- mięci zmarłego.
k1'esie ustawą 1888 roku przewidzianych,
Pod wrażeniem tej smutnej wieści ro~
lecz mamy zasadę wyozekiwać, iż niezale- poczynają się wybory i kończą nadspo~
żnie od tej ustawy, władze Towarzystwa, dzielvanie szybko, bo w ciągu jednego dnią
jako jedynie reprezentujące większą wła- -chociaż nowo wprowadzoną i po raz
sn ość ziemską i dla jej ratowania pierwo- pienvszy stoso wana bardzo drobiazgowa
tnie zawiązane, zechcą się utrzymać na instrukcyja wybol'oza, zJawała się zapowiawysokości swego zadania przez podniesie- dać najmniej dwudniowe trwanie wybo~
nie inicyjatywy w sprawach ziemiańskich, rólv. Następuje więc dwanaście razy powtójak: np. przez postaranie się o wzięcie u- - rzone wotowanie, rezultat którego okad.ziału w zamierzonej obecnie zmianie za- zuje się następujący:
sad opodatkowania własności ziemskiej;
Obrani na radców ponownie na lat 4:
przez wyjednanie własnej z Towarzystwem
Do Komitetu na radcę p. Zygmunt
Kl'. Z. związanej instytucyi obowiązkowe- Płonczynski właściciel dóbl' Lubiatów i
go ubezpieczenia od ognia, gradu; bezse- Zakrzew (~3 głosami na 1~9 gtosujących).
ryjnych pożyczek i t. p.
Do Dyrekcyi Głównej p. Franciszek Si e"Z grona przedstawicieli naszych w osta- mienski wi. dóbr Masło ~·ice (6-7 głosami na
tnich cza~ach ubyło nam dwócb mężów, 129 gtosujących).
którzy byli ohlubą naszej instytucyi, a
Po skończeniu głosowania do Komitetu
mianowicie Ś. p.Adam Goltz radca Komitetu i Dyrekcyi Głównej,
skoro PrezyduTowarzystwa i ś. p. Aureli Grodzicki radca jący oznlljmit, że z czterech radców koń
Dyrekcyi Głównej. Uczcijmy ich pamięć, czących urzędowanie w Dyrekcyi Szczeprzez powstanie.
g6łowej, poddaje do balotowania p. Skó"Przemówienie to moje, panowie, pozwu- rzewskiego, obecnego prezesa tejże dyrekoyi,
lam sobie zakończyć nie wta~nemi, ale da- zgromadzeni jednogłośnie oświadczyli, źe
wnego naszego poety słowami: "Służmy po- nie chcą składania wotów, a!e wybierajlł
czoiwej sprawie i, jako kto może, do ogól- nadal tegoż p. Skórzewskiego, przez aklanego dobra nieohaj dupomoze." ,
macyję. Po zwróceniu jednak uwagi przez
Po przemówieniu powyższem , Prezesa Prezydującego, że wybó.r taki, jako
wyborów, radca Fr. Siemieński, wł. 'dóbr przeciwny ustawie, byłby nie ważny-przy
Masłowice, odczytał sprawozdanie dyre- stąpili dl) gtosowania, a rezultat wyborów
kcyi G-ej, którem objęte zostały dośćokazat się następujący:
8zezegótowe odpowiedzi tejże dyrekcyi na
Do Dyrekcyi Szczegółowej wybrani zostali
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ponownie: na lat 4: p. Bolesław, Skórzewski wł.
dóbr Chetmo i Tworowice (122 ~tosallji
na 127 gło,sujących); ~ p. August Kożu
chowski wł. dóbr Knmoitek (98 głosami
na 127 głosujących); - p. Henryk łłakowski
właśo.
dóbt· Solki Wale i Stt·ze.lneszno
(112 g-łosa mi na 117 głoSUjąCYllh) i p. Józef Wierzchlejski wł. dóbr' Stohiecko Szlacheckie (99 głoBami na 112 głosujących).
Nadto wybt'uno na zast~pców D!.\ lo.t 2: do
Komitetu p. Augusta Ostrowskiego wl. dóbr
13udzewo, Radoszewnica i Borowa (28 glo.
sami na 82 g-łosujących); do Dyrekcyi
Głównej p. Adama Michalskiego wf. dóbr
Borowno (32 głosami na 9ti I!losujących);
do Dyt"ekt1vi Szczegótow ~j p . Józefa Fiszera
ut. dóbr Szydlów AB <28 głosumi nu 90
głosujących) i p. Andrzeja Biesiekierskiego wto
dóbr ,1\' ola Blakowa B (41 głosami na 84
glosujących ).
N a prezesa przyszłych, za lat 2 naa tąpić
mającyoh wyborów, powołano p. Julijana
hr. Ostrowskiego wt dóbr Ujazd (39 gło
sami na 56 głosujących), a na zastępcę p.
Władysława Habdank Korzybskiego wł. dóbr
Rudniki (28 gtosami na 6J głosujących).
Zgl'omadzeni na wybory do władz Towarzystwu Kredytowego Ziemskiecro stowa·
rzyszeni oddziatu plOtrkowskiego,'" na zus!~
dzie urt. 27 Ustawy, złożyli' następujące
wnio8ki 00 władz naczelnych Towal·zystlvo.,
na ręce prezesa zebmnia:
1) Sto wnrzyszeni uznają rozmyślne ni~z
ozenie dóbr za czyn nieobywatelski i wy'
soce potępienia godny; pI,zekonali się jednak dowodnie, iż środki przeciw temu,
przez DYI'ekcyję SZ/jzegótową piotrkowską
przedsiębrane, zupełuy osiągały skutek, skoro w ostatniell1 dwuleciu żadne dobra w obrębie tej żo Dyt'ekcyi ztośli Ifej dewa9tacyi nie ulogły. U pr'aszaji} przeto VnlOdze
1'o\'fal'zystwa .) nienaruszanie mocy idu.
cha .§§ 252 i ~53 Ustawy, crdyż doświadczeme pl'zek'mato, iż każda . z Dyrekcyj
szczegółowych, stosują.c się 00 miejscowych
położeń i warunków, uajodpow:edniejsze
środki zlł!"ząozić potrafi.
2) Z zaprojektowanyoh f-luez Dyrekcyję
Główn(~ prz.episów tymczasowycb, obecnie
.zawieszonych, stowarzyszeni przekonali się,
że DYl'ekcyja Główna jednolltl'onnie zapatruje się na przyczyny dewastacyi, przypisując takową wyłącznic złej woli właści·
cieli; zebrani zaś, za moment rozpoczęcia
i decyduj ą oy punkt wyjścia dewastacyi poczytują sprzedaż in wenta l'za i zboża w
snopie, oddzielnie od dóbr, skutkiem egzekucyi prywatnej, czemu opierająo się na
ust~ wie p.ostępo Ivan ia sądo \vcgo cywilnego,
w mtel'eslC całości substancyi po~yozką ob·
ciążonej, skutecznie zapobiedz ' byłoby mo2<na i należałoby koniecznie. Z tych wychodząc puekonllń, stowarzyszeni proszą wła
dze Towarzystwa (I obmyślenie środków,
zapobiegających tej właśnie dla gospodarstw rolnych najszkodliwBzej dewastacyi i
ze s\Vej strony proponują, aby Dyrekcyja
Główna na podątawie § 59 Ustawy dała
pełnomocnict\vo: a) Dyrekcyjolll SzozeO'ólowym do czynnej w tego rodzaju spra~vach
intel' wencyi, bez potrzeby żądania upoważnienia od DG·ej na każdy dany wypadek,
b) DelegatoJll taksowym do robienia IV
protokóle komornika wnioskó w na rzecz
Towarzystwa, przy każdej eO'zekucyi prywatnej, skierowanej na rzeczy ~ uznane przez
prawo za nieruchomość z przeznaczenia.
3) Dostrzegł'6zy na.dto w powyżej powołanych przepisach tymczasowych, iż wła·
dze Towarzystwa tel'min zapisywania o.
strz~żeń o sprzcdaiy dóbr przyspieszyć
zamJel'zyły, stowarzyszeni poczytują to za
nader szkodliwą
dla nich zmiane• i dlatecro
.
c
upraszają O utrzymamie pod tym względem
~otycbczasowych terminów 31 maja i 30
lIstopada, gQ.yż ze względów gospodarczyoh,
każdy miesiąc puyspieszenil\ ostt-zeżeń ob·
niża ni~zmiernie zdolność platnioz4 dłużni
ków, co nie mogłoby się obejść bez szko~
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piel'lvszego) i dają jeszcze niższą cenę. Navr apelowaniu reszcie zjawia się pierwszy dzierżawca,leoz

od odmownych deoyzyj Dyrekoyi Gtównej
przy podaniach o ulgi, stowarzyszeni proszą o moty\vowanie decyzyj Dyr. Głównej
i komunikowanie motywów stronie z wię
kszem uwzględnieniem fuk,ów, podanyoh
przez Dyrekcyję Szczegółq\Vą i Delegatów
taksowych i z usunięciem wszelkich , po za
ścislcm rozpatrzeniem protokółu domniemań.

5) Stowarzyszeni jak najpl'ędsze uformo·
wanie ubezpieczeń od ognio. i gradu przy
Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem-i to
nie czekając na zatwiet'dzenie Pl,zerobionej
ustawy wzajemaego gllbemijalnego ubezpieczenia-za ullrdzo pilne poczytują.
6) Stowarzeszeni upraszają O poddanie
pilnym studyjom klvestyi zamiany LZ-ych
na bezseryjne i 4%, aby mieć możność szybkiego dokonania tej zmiany w chwili
sposobnej.
•
Oddając hołd 40-letniej blizko Pl'acy sęuziwego Prazesfl Komitetu Tow. Kred.
p. Aleksandra Ostrowskiego z Muluszy.
na, któt·y dalszych tl'Udów dla dobra instytueyi i stowarzyszonych podjąć dla braku zdrowia nie jest już w stanie, zebrani
na wybory ziemianie tutejsi wystosowali
doń 110.st~pujące pismo:
"Czcigodny prezesie! Stowarzyszeni oddziału PiotrkO\TSkiego, na wybory do władz
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego zebrani, ku wielkiej żałości swojej otrzymu·
ją z ust przewodniczącego wiadomość, jż
ciężką chorobą złożony, dalsze Twoje rrnce dla wspólnie umiłowanej przez nas Instytucyi zawiesić postanowiłeś.
"Zbyt są znane krajowi obywatelskie uzlug!;i, jakie dostojny Prezesie Towarzystwu
Kred. Ziemsko w Królestwie Pol!!kiem i ocrółowi ziemian na rozlicznyęh polach płod~ej
działalności Twojej złożyłeś, abyśmy tu je
wymieniać potrzebowali.
"Właściwa zasług tych ocena wyryła się
w pamię0i i sercach naszych głęboko; niechaj zaświadozy o niej prawdziwy hl z
Twego ustąpienia, no.jżywsza nasza wdzię·
czność i cześć, którą w naszem i-śmiemy powiedzieć -- ogółu stowarzyszonych
imieniu, uroczyśoie aktem tym wyrażamy.

NA CZASIE.
Zbliża się czas, w którym brodaci owocoznawc1" obchodzą wiejskie sady, w celu
zakupno. owoców na drzewaoh. Sprzeda:t
owoców no. drzewie, jest to samo, 00 sprzedawanie zboża no. pniuj wiemy kto na to.kich tranzakcyja<lh korzysta, a kto traci;
w~zystkim też wiadomo, do jakich sposobów uciekają się kupcy ohcąc dany sa(l
wydziel'żELwić, -Gdy drzewa okwitną i prawie napewno można obliczyć przybliżony
zbiór, w wiejskim dworku zjawia się żydek,
zwykle• mieszkaniec _ sąsiednieO'o
miaste·
l>
czka, I pyta: czy "wielmożny pan dżedżye
nie potrzebuje wydzierżawł'cz owoo?" "Pan
dżedżyc," który mówiąc nawiasem, najczęściej potrzebuje ... gotówki,ucieszony, że mu
się żydek nadarzył, oprowadza go po sadzie,
s.ądząc, ż~ targu w dwóch sto wach dobije.
Zyd z owocostanu nigdy zadowolony nie
jest: bo jeżeli rok urodzajny, to według
niego w mieście i dal'mo nie wezmą OWOCUj
gdy zaś drzewa mniej obrodzity, utt'zymuje,
2e na życie nawet nie zal·obi.
Po dtugich oglądaniach, zapytuje O cenę.
Właśoiciel, wobec utyskiwań pt·zygzłego
dzierżawcy, stawia. daleko niższą od zapro·
jektowan~j cenę. W tej chwili, jakby na rozkaz dr. Czyń8kiego, na twarzy pana kupco. maluje się zdziwienie, przeiItrach i politowunitlj po namyśle podaje cenę naj wy.
żej w czwal·tej ozęści
wartości i ulatnia
się; musi się naradzić z żoni} i ze wspólnikiem; obiecujo przyjść nazajutrz. Mija
tydzień i drugi a kupoa nie widać; natomiast 'przyohodzą inni (podstawieni przez

owoc nie wart znó\~ tyle, co on dawał-o.
i wspólnik ogromnie się na niego
gniewają, "że on taki głupi, że on się nic
nie zna, że oni wszystko stracąj" ale on taki
dżentelman, że nie chce zmienić swego stowa;
on da tyle co powiedziat, tylko npan dże
dżyo ma delikatny rozum, i nie chce, coby
biedny żydek straciŁ, pan dżedżyc mu um
od tego co opuści! .. "
W krótkim czasie żyd do ogrodu się wprowadza.Nie mówi!)c o tem,że Bad wygląua niby
obóz w czterdziestoletniej pielgrzymce, Ż6
firanki z żydo wskiej odzieży wiszą przy "bu·
dzie"sadownika,a ogród zamienia się w śmie
tnik-właściciel nie doliczy się już poto wy
cebuli w warzywnym ogródku, opróoz innych
jarzyn, rozmaitego drobiu, kawałków drzewa i t. d.Choąc uniknąć tych
wszystkioh przyjemnośoi; nie chcąc swoim groszem oudzych rąk no.petniać-nie wypuszczajmy "Sadów w l1zierżawę. Toż żyd tych owooów
sam detaliCznie nic sprzedaje, lecz gdy przywiezie do miasta, rozkupuj!) od nie.fo inni
handlarze: czyż i lny nie możemy'" w ten
sala eposób postępować? Do pilnowania
owoców nl1 drzewie przyjąć jednegl' lub
więcej stróżów; od czasu 0.0 czasu samemu
w nocy wyjść do sadu; niech stużba wie, '
że pan jest dbały, to i owoców niew iele
pI'zepadnie; to gdy się sadu nie wydzierżawi-to i w domu ma się owoców do·
syta i sąsiadowi moina postać, służbie rozdać, a ze sprzedaży reszty ott'zyma się duo
żono.

żo

większą sumę, niż dawał dzierżawclt.
Należy tylko owoce zrywać we właściwym
czasie, starannie pakować, a przywożąc na.
targ nie żądać zbyt wygórowanej oeny,
wyższej
od tej za jaką sprzedaj!) handil.il'ze; każdy w takim
razie, mując

owoc tani,
smuozny i nieprzebierany
przez podejrzanej czystolici ręce, chętnie
nabywać go będz.ie.
W - zeszłym roku na
lutejezym rynku widziałem caŁe wozy śli
-wek rozprzedane z pierwszej ręki na garn·
06 i kwarty; więc sprzedać można, byle,
dl" własnej korzyści, mieć trochę dobrej
chęci,

W niecltugim czasie kt-ajl)we wina, przynajmniej w domach st'edniej zo.możnosci,
wyrugują wino. zagraniczne. Nasze wino. z
jabłek, gl'uszek,
porzeczek, agrestu, a na·
wet jagód czarnyoh, s'} bo.rdzo smaczne,
i posiadaj:} przymioty wymagane przez znawców. Nie słuohajmy więc tych, którzy nam
sadów nie radzą zakładać; przeci wnie, dosadzajmy chociaż po kilka szczepów rooznie-koszt to niewielki, a może być źró
drom znacznych dochodów, może dla kraju
przynieść milijony. Tylko dobrej woli i
troohę trudu potrzeba!
F. Oieohomskt.

Słówko O tłomaczeniu

snów

przez lud.
Co to jest Ben? Zastanawio.ć, się nad tern
nie będziemy, Ze stanowiska fizyjologictlne.
go pytanie to w części zostało rozwiązanew;
my zaś jedynie ze stanowiska etn"ogt'afa
ohcemy dotknąć tej k westyi.
"Sen mU I'a , Bóg wio.rtl" i "Co się myśli,
to się przyś ni " -to przysłowia, z który\)h
latwiej możua wiel'zyć pierw~zemu, przyuaj~niej sądz~ tak ~ wll~Bne~o doś_w~adcz~ni~i
nIgdy bOWIem 'N życIu nIC wysmto mI Się
nic. Wiara w sny moono jest zakorzenioną
i rozpow8zechnioną w naszym narodzie, nie
wyłączając warstw inteligentnych; szczegól.
niej jednak lud przywiązuje do snó w wielką wiarę .: Wśród ludu do wyjątków prawie zaliczyć należy ludzi nie wiel'ząoych
IV sny.
Jak niema Dal'odu, któryby nie wierzył
w czary, zabobony, przesądy, zaklęcia,
wróżby, tak również niem" człowieka, starogo zwłailzcu, któryby nie miaŁ swoich
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specyjalnych pod tym względew sądów,
przekonań, wierzeń, zwyozajów. Znam bardzo wiele osób starych, zasługujących na
wiarę, które opowiadaiy mi, że w wielu
bardzo wypadkach proroctwa Zł! snów
sprn wdzały się w zupełnośo~.
, , ,
W różnyoh stronach na.Jro~ma.lcleJ tłomuczą jedne i te same liny. Otóż powodowany myślą zebrania. jak najwiQkszej liczby tłomaczeń snów z catego naszego obszaru etnoCJuficznelJ'o zwracam się z ue
., ,
T
.1 ' "
przejmą prośbą do czytelników" ygOullIa
aby zechcieli pod poniższym adr,esem mulsyłać mi Rwoje notatki na pytama: 1) Gzy
W danej miejscowości Zzuj wierzy w sny? 2)
w jaki sposób ie tłomaczy? 3) Czy niema tam
speeyjalnyoh tlomaczów lub, lłomaoze~ sn.ów
i jakie prorpatwa ze snów oz wysnuwa7Q? 1 4) Czy trajt"ajq się wśród ludu jasnowidząc!j
i jak lud się zapatruje na nich?
Tutuj porluję tl'omaczenia Ponów z ró~nych

zdaje się mieć za sobą pozostawienie, skiego, który na placu Towarzyl1 tW~l, opr~y projektowanym no\yym oddzinle izby bok gmachu tegoż, czynił nieustanne praskarbowej, inkusa weksli i czynności li- wie, przez dwa Jui trwające. próby ze

kwidacyjnej po b. banku polskim. ElLi- swoj:} szuflą kouną. Mieliśmy też spososzych szcl!ogółów mn>!:} zllsięgn:}ć intereso- bnosó pl'zekon;.tó się, czy wynal:lzek pana H.
może mieć i jakie praktyczne .t:astosnwanic.
wani od Ilzłon I.:ó w delegacyi,
się nie ule""ć
w~tpli\ł'ośui
- lIT ostnstniej chwłli, gdy numer Otóż zdllje
•
M ,
"t1
, że
jest już nll. prasie, dowiadujemy się iż w narzędZie to wielką lOa pI'zed sobą Pl'zyd, 16 U. m. nruleszła tu wiadomość, dająlla sztość, al" byn~jmniej nie przy kopaniu
pewne nl1dziejo pomyślnej decyzyi co (lo rowów, jak to doniosty niektól'e pisma
sprawy operacyj wekslowych. Ma ona na- warszawskie, Szufla pan" H. zastępuje z
kOl,zyś llią jednocześnie d Wll narzędzill ręcz
stąpić ostatecznie w dniu 20 b. m.
ne:
szpadel i taozki-i służy do nabierania i
- Uypad/d ospy naturalnej tak u
dzieci jak i u dorosłych w mieście OOI'IlZ natychmiastowego jednooześnie p9'zewoienia z
częściej 8ię pojuwiają, Radzimy szozepić mieJsoa lla miejsoe już spztlohm'onej ziemi,
dzieciom i tym, którzy już dawno podda- A zatem z korzyścią wielką i zaoszczędzeniem
wali się tej niewinn ej operacyi. MedycynIl czasu może być użyta: 1) do plantowania
dziś opierająca 8i~ na obserwacyi, przyszła ziemi w o~l'odallh i na polach, 2), do zbiedo przekonania iż tylko "kro willnkll" t. j. rania choćby naj liczniejszych kretowisk, 3)lymfa z cieląt zbierana jest najodpowiedniej - do usuwlluia ziemi ze świeżo skupanych
szą do szczepienill. Magistrat Piotrkowu, u· rowÓw uawnego systemu, 4) do wywoże·
miejscowości:
wz~lędniujlłc dzisiejtlze wymagania nllulci,po. nia szlamu z osuszonych JUż statVów-5) a
Ż Dąbrowy- Górniczej: l) gdy się śni ko- stanowił sprowadzić krowianki za rlil, ;j0, najobszerniejsze zdaju się Z:lstosowanie mościół, a IV nim organy grające
dużo by tą felczer miejski BIczepił biednym mie8Z~ głaby znaleźć przy wszelkich robotach·
szarwarkowych, pI'owad'wnych na większą
świec płonąoych, z pewnośoią. będZIe po- kańcom miasta naszego,
skalę; d latego to wielIle pożątlaną byłoby
grzeb,-2) ~dy się śni, że pies ukąsił, to
"lm
i
źle, trzeba siA więc strzeJz niepI'zyjaciela,
- JJJg~a'l1ł na rozpoczęty się w tym rzeczą, aby przedewszyiltkio'n wójci gmin
y
roku w d. 12 b. m. \y klasie 8-ej, w 4-tej
który cię zmoże; jeśli by się psa !Hzemo- i 6-ej w dniu 16 b. m. Ostatni egzamin baczną na to narzędzie zwrócili uwagę.
RJżnorodny wyżej wskazany użytek szufli
gl o, to znllczy odwrotnie: my zgnieciemy naznaczony podobno na dzień 14 ozet'wcu
konnej w gospodal'stwio fol wal'CZfi.effi sponieprzyjaciela,-3) gdy się śni, że kugoś bije- roku bieżącego,
my,przybije z pewności~ do domu f!ość,które_ W klasie S-e'; w poniedziałek 12 wodował lil'zno zllmówieuia jej, obecnych
na Pl'óbie ziemian, J edyay poważniejszy
'
będzl'Oluy,-4)
gdy
się
śni
chustka
b
k ończący
'J
radZI
mu
~
• ID. uuzniowie
gimnazyjum pi- zarzut, juki spotkat wynah&zcę, jest ten.
od nosa. brodzie
list
z
dobrą
no
winą,-5)
l'
'<I
,
tla I ówiczenia ruskie na temat: "Znaczenie
gdy się śni mięso wołowe, bęuziemy mleć komedyi Gribojedowa "Gore od uma" pod ~e... narzędzie to jest nieco za dro·",ie
jakąś nieprzyjemność, - 6) jeśli ktoś we względem liter~tul'y i sztuki". We wtorek (rs. 14). Pan HOl.'odyńtlki jednakże s!Jod;ieśnie pieśoi małe dzieciątko, bQdzie mial i środę odbyły się w tejże klasie egzamina \Va się. że cenę dotyohczasową będzie wstanie 'ł'krótce zmodyfikować, jeśli ilość za.
kłopoty,-7) widzieć we śnie ogórki, zmy- z g~eki i łuciny.
mówień z czasem się powiększy. Szuflę
lonll nadzieja,
Z Olkusza: 8) jaja,-będi} plotki, 9) po- Bozkład jazdy na kolei Wuraz.- pana H. można sprowadzać przez pośre(l
t"r,-bęuą złodzieje, 10) ztodzieje,-będzie Wied. na bieżąuy sezon letni 1890 r., co nictwo p. W. Zaleskiego,
p()żar, 11) śmierć _ będzie zdrowie, 12) do pociągów osobowyoh, pozostaje bez
- Jarmark we wtol'ek po ś-tyrn
Stllnitltawie odznacza! się niezwyldem ogdy śię śni, że ktoś kogoś bije, Z pewno- zmillny.
ścią ktoś obcy do domu zawita.
Chóry ko8cielne. W dniu 11 żywieniem, Inwentarza dowiezionn .sporo;
Ze Lwowa: 13) gdy w śnie .zostanie się maja r. b" \Y niedzielę, juko w uroczystość gosposie nasze miejskie kupo waty masami,
przebitym ostrem narzędziem. mówią, że N. M. P. Łaskawej, z powodu przypadll- t. z, kamienne gal'czki, ist,)tnie po bardzo
się ktoś przybije t. j. przybędzie w gości- jącego odpustu w miejscowym kościele po- nizkich cenach.
nę do tej osoby, _ 14) gdy się śni mate Piju,'skim, ohór amatorski, pl'zy tymże ko7'ygodnik ilUlJtI'owany w
dzieoko, z pcwnościlł wydarzy się nieszczę- ślliele istnieji}cy, wykonIlI pierwszy raz 8zel'egu obrazków ilustl'ująllyco wmzenia
ście, _ 16) snió znajomego umarłym, dlu Mszę (A. ,MIljor) skomponowllną przez Je- z Tutr Witkiewicza p. t, "Na PI'zoł~czy", poniego wielka pomyślność.
rzego Pichlera i ofiu.rowlln;! księdzu W oj- mieści t niezmier Cl ie wdzi 'J czny !Jortrellik
Z powiatu Zwinogródzkiego, gub. kijow- cieohowi Rożniewskiemu, kanonikowi KIl- jednej z l11łdob:lych mie<:!zkanek 11>\9Z0g()
skiej: 16) jeżeli się śni, że ząb wypadnie, tedr)' Włollłllwskiej, b. Asesorowi kolegi- ~l'odu,-P()d obrazkiem po,l pisano "Panna
okno wyleci lub piec się rozwali, ktoś uml·ze. jum katolillkiego w PetersbUl'gu i proł>o w przebruniu)l.
Także jeżeli stado pędzą z jakiego domu, szcwwi IV Bogdanowie, ktÓl'y celebrował su- ,Wid:oki urodz(Jj,ów zboż~ w
to w nim ktoś umrze. Widzieć we inie mę· Na offertoryjum p, Emilija Goleńska naszej okolICY są. bardzo pomyślno. Zyto
cdowieka nagiego zwiastuje śmierć tegoż. odśpiewała "Monstra Te esse Matrem" p, wllzesniej posiane już ",yktosiło si ę , psze17) Czesanie włosów we śnie _
droga. Neukom (sopran solo z towarzyszeniem nica nawet na lichszydl ~ l'untach p1'2ed18) si we włosy we śnie-honor, zaszczyt czterogłosowego chóru mieszanego i or- stawia si ę ual'dzo dobrze. Zboża jare także
pięknie !lnwiJcho(}ziły, Rolnicy utrzymują,
spotka, 19) st rzydz wlosy we śnie-strata, ganu).
20) dt:iecko mllłe śnić-nieprzyjemność, 21)
W uniu 12 maja. w poniedziałek rano, że jeśli nic uie przedzkodzi J oj l'zoniu zboża.
ser zgniły śnić z robakami lub jeśó- bogao- w tymże kościele odbyło się. jako w dniu w roku bieżącym uI'odzaj będzie dosyć obfitwo, 22) bić wszy na lilobie oznacza też wyborów , do Towutrzystwa Kredytowego ty i wynagrodzi IV znu\JZnej części klęskę
boguctwo, 20) widzieć we śnie mnóstwo Ziemskiego, nabożeństwo, na któl'em ohór zeszł ol'oczna.
wszy. - nędza, 24) widzieć we śnie dzikie odśpiewał Mszę Józefa. Elsnel'a (B. dur).
-- Pożar wynikły zeszłej niedzieli \ł
ptaki, _ nieziszczenie zamillrów, 25) kraść Ofiarowana za to i zlo~ona na ręoe prze- fabryce Heincla w Łodzi powstał w gMpłótno lub materyję,-droga, 26) jeśó we wodnika chóru p. Edmunda Gerbel'a przez wnym korpusie fabryki, gdzie pomieszczośnie,-dobrze, 27) obuwie śnić-zmiana po- Prezesa wyborów p. Artura Trepkę suma nil była tkalnia mechanicznu. Z powodu
mieszkania, 28) tańce, muzykę lub zabawQ rs. 15, z woli cztonkó_w chóru, została niedostatecznego ratunku miejscowej stmży
śnić, - nieprzyj emność, 29) grzmoty lub przelana do funduszów na rozpoczynającą ochotniczej, pomimo pomocy jak!} da wata
pioruny--smutna "iadomość, 30) śpiewy- się juz restauraoyję kościoła po-Pijarskiego straż ogniowa fabl'yczna Szejblerowskanieprzyjemność, 31) ogień, _ kłótnia, 32) i złożona administratorowi kościoła, X. Sa- POZ IU'U trudno byto Opi.IUOWaĆ, tak, że z
korpusu środkowego ocalał tylko plll'tel', i
śnieg we śnie-spełznięcie zamiarów. iJ3) łacińskiemu do dyspozycyi.
deszcz, _ przyuytek, 34) kopać i1zukając
Mszę celebrował ks, Hożniewski. ks. Sa- spalił się nadto s~sieJni budynek, mieszczfł
skarbu - nędza, 35) zgubić pierścionek- łaciński kwestował osobiście i o ileśmy cy także tkalnie, jak również naj wyisze
Btracić narzeczonego lub narzeczoną, 36) zauważyli zebrał przeszło 1001's. na tacę· piętro urugiego sąsiedniego budynku. Popaznogcie obcinaó ~ strata, 37) żar śnić
- Sta"Qżytny domek. P. Uni- żar rozpoczął się o 6 przed wieczoI'em. Ił
-kłótnia,38) pożar-gość przyjedzie.
szewski, wlaściciel drewnillnego domku, w zdotano go opanować zaledwie po północy,
1. S. Ziemba.
ziemię zapadniętego, potożonego przy nie- borykając się z nim do l'!\na, Straty w
W&I'sz&wa. Podw&! ~ 24 m, lO,
brukowanej uliczce, prowadzącej z uli- budynkaoh obliczają na sumę około 50,000
cy Słowiańskiej do o~rodu pana Ja- rs.; w maszynach zaś i towaraoh przeszło
strzębskiego, w tych dniach przystąpi! do na 400,000 rs. SpfllitO się około 42u warrozbiórki tego domu, Drzewo modrzewio- sztatów mechanicznych, przy których prawe okazało się zupełnie zdro,ve, n na bel- cowało przeszło 600 robotnikó IV. Ta część
Delegacyja piotrkowska, podej- ce, nad drzwiami wchodowemi, znaleziono jednak fabryki, i warsztatów, któl'e wratomująca w Petersburgu starania O pozosta- wyrznięty rok 1410-rok Grunwaldu!
wano, pozwalają na dalsze pt'Owadzeaie
wienie na miejsou tutejszej filii banku
- P"ólJy SZUfli konnej p. B. fubl'yki, bei wstrzymywania produk<lyi.
państwa, juź powróciła do naszego miasta. Horodyńskiego,-Zebrani na wybory zie- "Dziennik Łódzki" wobec całej tej kataStarania j ej, o ile dotyczą nieskuso wania mianie mieli sposobność, w poniedziałek strofy niedzielnej, wskazuje, jak niezbędną
tejżfl
filii bardzo mało majlł
szans po wyborach i . we wtorek zrana, spra w- jest w Łodzi choćby nielicznu. stała straż
powodzenia; natomillit wszelkie szanse dzać praktyczność pomysłu p. Horodyń- ogniowa. miejska, przy której stl'az ochot-
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Renllrda, v. KralOsty i Kużnickiego i S·ki,
danym w kllżdy~ razie sądzimy, ,że- nie są pozbabowiem wypadku, ta ot!tatnia stawiła się wione interesu dane o przemysłowyoh opado pożaru zbyt późno i nie w komplecie, racyjach tych towarzystw, otrzymane przez
gdyż pożar "ynikł w chwili, kiedy w naj- nas z zupełnie wiarol?odnel?o źródła. Głów
lepsze używano spacerów i rozrywek po Z!ł ne, pod względem wymiar6w i ilości dobymiastem, jako w dzień świąteczny.
wanego węgla, kopalnie należą do to wa- Z 'J'useyłla piszą do "Dzien. Łód." rzystwa v. Kramsty. Jedna kopalnia "JeW dniu 20 kwietnia r. b. w osadzie na- rzy", należąca do tego towarzystwa, dała
szej odbyło się zebranie gminne, na którem w 1888 roku 23,470,915 pudów wę~la karozstny:z:ano kwestyję utworzenia funduszu miennego, zatrudniając 1,047 ludzi i 10·mano. utrzymanie drugiego nauczyciela w szko- szyn pal·owych. W8zystkie kopalnio v.
le elementarnoj jednoklasowej ogólnej w Kramsty dały w 1888 roku 36,825,977 puTUBzyllie, oraz na powiększenie pensyi dla dów węgk Oprócz kopalni węgla kamienpierwszego nauc~yciela tejże szkoły. Ze- nego, do towarzystwa należy zakład cynbranie gminne, mając na uwadze, że do ko "y w pobliżu wsi Zagórze. w którym
IIzkoły elementarnej w Tuszynie uczęszcza, wytopiono w 1888 roku 130,766 pudów
zwłaszcza w porze zimowej, okoto 250 dzieci, cynku i 4,225 proszku cynkowego, tudzież
które w takich warunkach nie mogą roz- zakład .,Emma" w SosnowMu, który wywinąć się ani poJ względem umysłowym, rabia corocznie do 50,000 pudów bieli oynani religijnym, - postanQwiło postarać się kowej. Kopalnie hr. Renlm.la dawały w lau odnośnej władzy o zamianowanie dru~ie tu ch ostatnich do 18 milijonów pudów wę
go nauczyciela do szkoły w Tuszynie i o gla rocznie. Próoz tych hogatotw, w mapowiększenie pensyi dla pierwszego.
jątkach v. KrllIDsty, hr. Renarda i Kuźnic
~Ze Zgierza. Ruch handlowy oży ki~go i S-ki wydobywają 'oement, glinę owiać się cokolwiek zaczyna. Kupcy, dzięki gniotrwałą. i rudę żelazuą.
W ostatnich
zapewne pomyślnym widokom urodzajów czasach. Skutkiem znacznego padwyższenia
tegorocznych, zjawiają się częściej z zamó- cła od surowca zagranicznego, wytapianie
wieniami. Towar, na sldadach ubywa, mi- surowea w majątkach pomienionych ma
mo to jednak do zupełnego zażegnania Pl·ze- wszelkie widoki powodzenia.
silenia jest jeszcze daleko.-Od l.go lipca
- Senat skasował już w ostatnich ozamiaijto Zgierz miL posiąść nareszcie sąd po- sach kilka wyroków izb sądowych w krakoju na miejscu. Obecnie obywatele nara- ju pó1'nocno-zachodnim, które uznały obję
żeni są na ogromną nied"godność, gdyż cie przez wspótspudkobiercę polaka całego
sąd pokoju dla Zgierzlł konsystuje w Ło majątku ziemskiego, ze spłaceniem spadkodzi, a ilość spraw stosunkowo jest dość zna- bierców pozostatych, za sprzeciwiające !lię
czna: do 1,400 przecięciowo rocznie. Nie- ukazowi grudnio\vemu, zakazującemu poladogodność ta będzie usuniętą za kilka mie- kom nabywać ziemię w tym kraju. Kasasięcy z urządzeniem miejscowego sądu po- cyja była poparta nsstępujęcemi motywami.
koju.Prawo z dnia 10 O'I·udnia 1865 roku miało
- Pan preeydent miasta Łodzi na celu zatamow~~ia przypływu ludnoliei
ogłasza, że w obecności zarządu księstwa polskiej z pozostawieniem jednakże niełowickie)!o w m. Skierniewicach dnia 29 b. tkniętemi praw dotycbczasowycn właści
~'ll. o godzinie 10 rano odbędzie się licyta- cieli i ich spadkobierców prawnych, nie
<61yja na sprzedaż dl·zewa z poręby N. 12 może więc ono pozbawiać tych ostatnich
1V re\fir2e Miłochniewice leśnictwa, e:':ier- prawa zawierania umów działowych. Pra:1jliewickiego, od sumy rs. 8,202.
wo o działach nie mówi o samej tylko zie- Banga. Adam Barok, lekarz ~zpi mi, lecz żąda równych 00 do jakości i do·
tala św. Aleksandra w m. Łodzi, otrzy- godności cząstek spadku, dla każdego spadmał rane:ę l'adcy dworu.
kobiercy, dozwalając przez to samo na wy- Od d~ieci-dla dzieci. Otrzyma- równanie ich pieniędzmi, z czego łatwo
liśmy dla biednych dl\ieci rs . .1 kop. 50 od wyprowauzić \vnios~k, ~e zastąpienie ziemi
Matliusi, Zygmusia i Stasia Z.
przy podziale równoważną sumą pieniężnł
- Do dzisiejszego nnmeru dołącza się
dla wszystkicll prenumerator6w miejscowych i za.- jest w z~odzie zupełnej z prawem podziamiejscowych, ogłoszenie o mydle prowizora A. M. łowem, którego ukaz grudniowy wcale nie
Ostroumowa.
niszczy, co wyjaśnił już senat w r. 1872.
. Wreszcie popiera ten pogląd ukaz imienny
~ dnia 21 sierpnia 1818 r. dany w sprawie
Wiadomości Bieżące.
o dział spadku po br. Sołtohubie, którego
Bpadkobiercy oddali cały majątek jednemu
Podatek składowy. Ogólna sum:l- po- z pomiędzy siebie, starszemu bratu hr. Ledatku składowego z przedl'iębiorstw han- onowi Sołłohubowi, reszta zaś rodzeóstwa
dlowych i przemysłowych, opłacających miała być odpowiednio spłaconą. Umowa
świadectwa gildyjn'l w roku bieżącym, ta uznaną była za akt prawny.
dla guberni piotl'kowskiej wynosić będzie
= Komisy ja z łona rady petersburskich
rs. 128,000. Z tej sumy przypada na pow. adwokatów przysięgłych zdecydowała w dełódzki wra:l: z miustami: Łodzią i Zgierzem batach swych nad ustanowieniem nowych
rs. 74,060, na powiat będziński j z miastem przepisów o pomocnikach, pominąć zupeł
Będzinem rs. 2.8,500, na powiat Często- nie kwestyję wyznaniową.
chowski z m. Częstochową rB. 8000, na
powiat bl'zeziński z miastami: Brzezinami
= Zmniejszenie godzin pracy Na kolei nauliczba goi T omaszowem rs. 6,9 00,na powiat raw- wiślańskiej ma być zmnieJ' szona C
dzin
pracy
w
biurach
zarządu.
zynności
ski z m. Rawą rs. 240, na pow. noworad
domski z m. Noworadomskiem rs. 2,760, na biurowe zamiast do godziny 4 po połu niu
}1owiat łaski z m. Łaskiem i Pabijanicami trwać będą do godziny ~.
:: 8. 5,300.
= Rada medyczna zezwoliła prowizoCO> "Warszaw5kij dniewnik" pisze:Niedawno
ryc~nie na przyjmowanie do aptek uczepojawiły się w prasie pogłoski o przejściu nie przychodzących nawet tam, gdzie Bą
majątków v. }tramaty, hr. Renarcla. Kuź- i uczniowie.
niekiego i S-ki na własność nowozałożoneDepartament rolnictwa i przemysłu
go towarzystwa Bosnowickich kopalń węgla wiejskiego, w okólniku wydanym w ty~h
kamiennego, na którego czele stoi hr. de V!l- dniach, wzywa istniejące w Rosyi liczne
sal i które rozporządza kapitałami ruskie mi to w.arzystWll rolnicze do popierania nai zagranicznemi. Teraz mówią, że ~kcyjona. uczania ogrodnictwa i warzywnictwa \V
rliusze towarzystwa v. KralOsty nie zgadzają wiejskich szkółkach elementarnych, jakoteż
się na oddanie nowemu towarzystwu swych zakładania przy tych szkółkach ogrodów
kopalń i zakładów za proponowaną sumę 10 owoców i wal'zywnych, oraz szkółek drzemilijonów rubli. Jakiekolwiek jednak będą wnych.
rezultaty układów załozycieli nowego to- Ogólne zgromadzenia akcyjonaryjuszów
warzystwa z przedstawicielami firm: hr. kolei wat'szawsko-wiedeóikiej i bydgoskiej
nicza
niąc

mogłaby
funkcyję

swoją ~rogą
pomoeOlczą.

istnieć, peł

W

są naznaczone na dzień 6 i 7 cz enyca 1'0
ku bieżącego.
= Uhwalebny przykład uczynnośei są
lIiedzkiei i braterstwa dali 'lIiektórzy obywatele poW'.
Skierniewickego w niesieniu pomocy dotkniętemu
pogorzelą właśllicielowi folW'arku Lisowola S. G.
Pożar zniszczył owoc a-letniej pracy S. G., Który
maja,tek ten opnszczony doprowadził był do stanu
kwitnącego. Po udzieleniu doraźnej lIomoey, sąsiedzi,
szczególniej właśeiciele dóbr Hiob Pęko8zeweka,
Nowydwór i Babsk, postanol'l'i1i składać się aż do
lmpełnego odreparowauia szkody pogorzelca.

Przemysł

i Handel.

em ZarzCJd rlIjdowych ' zakładów górniczych wYPI·zedaje na przetopienie całe u- '
rządzenie zniesionej waloowni żelaza w Biato~onie. Urządzenie tl) waży 2,821 pudów
i 1 funt, a oeenione jest do sprzedaży na
rubli 1.705 kop. 27.
«>-> Podatki. "Kuryjer warllzawski" d()wiaduje się, ~e istnieje projekt wprowadzenia
podatku konsumcyjnegl) od cukru rafinowanego w stosunku 40 k. od puda. Podatek ten nie dotyczy zupetnie obecnej akcyzy od mączki cukrowej; wejdzie on w ży
cie prawdopodobnie we dwa lata po ogło
szeniu.
<.Q> Gazeta Handlowa
dowiaduje się że w
ostatnich ezas!ich przyłączyło się do syndykatu cukrowego wiele fabryk, położony"h
w dobl'3ch prywatnych Wielkich Książąt.
Okoliczność ta wpłynie d,o datnio na ogół
fabryk do związku należących.
em Z Buchary donoszą, że w ciągu ostatnich d wóch tygodni wyprawiono miejscowej bawełny ~4,000 pudów, głównie ula
łódzkiego okręgu fabrycznego. Ceny baweł
ny prasowanej v/ynoszą na miejscu od rs.
5 kop. 20 do 5 rub. 50 kop. za pud.
<.Q> Próby z bawełn!!
przysłan~ z Kamerumu i Togo, dały pomyślne rezultaty,
skutkiem czego dawny dyrektor planta.cyj
niemieckiego towarzystwa handlu i plantacyj uda się do T(l~o, aby na miejscu zbllda6
warunki uprawy bawełny.

Sprawy.ziemiańskie.

x Chmiel. Podług informacyj" Wiestnika
finansów," w tym roku spodziewane jest
oźywienie warsza wskiego rynku chmielowego i powodzenie jarmarku na chmiel J
ponieważ plantatorzy w Norymberdze zmniejszają swoje plantaeyje w tym roku o
10 %.
x ,,~wo5ti" dowiadują si~, że ministe.\"yjum epraw wewnętrznych wypracowało
nowy projekt prawa oohrony pól i łąk od
wypasów i szkód, który to projekt ma
znacznie zwiększać odpowiedzialność . za
wypas. Projektuje się prócz tego utrzymywanie przy zarządach gminnych specyjalnych stl·Óży polowych, podległych władzy
rewirowych naczelników ziemskich.
Z Bibijograjii.
- Pytania z Prawa Uywilllego obo-

wiązującego w Królestwie _Polskie .... ,
roztrzyguięte pl·zez kasa,cYJ oy UywIl-

ny Departament Rządzącego Seuatu
od IS76-ISS9 r. Zebrał Dyonizy Sknrzalski. IS90 r. cena rs. 1. Książka pod
powyższym tytułem, napisana w językn rosyjskim
świeżo opuściła prasę miejscowlij drukarni E. Pań
skiego. Znajdujemy tll treściwe i skodyfikowane,
na wzór zbioru 8yreya, orzeczenia Rządzącego Senatu, wy jaśniające rzeczywiste :omaczenie przepi,ów:
Kodeksu Cywilnego KróJ. 1825 r., Pra.wa o maHeń
stwil.' 1836 r., Kodeksll Cywilnego francuzkiego,
Ustaw Hypoteczuych 1818 i 1825 r.j Kedeksu Handlowego, niektórych a.rtykułów Procedury Cywilnej,
o ile te nie zostały pomieszczone w innych zbiorach Najwyższych Ukazów 1864 i 1866 r., POlitanowień Komitetu Unądzajllcego i innych przepisów
odnoszących si~ do prawa eywilnego materyjalnegoobowiązującego w na.szym kraju. O ile zauwaiyliś
m!, zbiór ten wyczerpnje ~okładnie materyj,ał jury'ilprudencyjny, odnoszący SH~ do prawa CyWIlnego
naszego kraju, zawarty w 14 rocznika~h Wyroków
Kasacyjnyoh o formie treśeiwej, leez jasnej. Układ
porządkiem a.rtykułó~ i chronologic2.ny, u~atwia
uzycie w praktyce tej pracy. Że zaś wyrokI Rzą
dzącego Senatu stanowią ul'Iędową i obOWiązują
cą interpretacyję prawa i w zbiorach urzędowych
nie dla każdego są dostępne i łatwe do odsz.ukania.

~
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2) Pr!:r~::r~~ e~z~m.Pl~r~y. i .ró~ dl~ rB. 15 k. 50
Z
zbożowe /TO
3) Afisze, programy r bilety I • • • l'S.
4 k. 10
g
4) Rozlepienie afiszów • • • • • • • rs. - k. 85
Łódź dnia 14 maja 1890
5) Wynajęcie teatr n • • • • • • • • rs. 20
Na stacyi towarowej sprzedano: pszenioy 600 kor6) Ol'kiolitra. • • • • • • • • • • • rs. 13
cy po rB. 5 kop. 90 do rs. 6 kop.-żyta 300 korcy
7) Oświetlenie teatru na przedstawie·
po rs. 4: kop. 35 do rs. 4 kop. 55; owsa 3,600 korniu i na prół)ach • • • • • • • rs. 14 k. 76 cy po rs. a kop. 30 do rs. 3 kop. 46. Na etarym
8) Fryzyjer • • • • • • • • • • • • rs.
6 k. 40 Rynkn sprzedano: pszeniey 300 korcy po n. 6 kop.9) Wino i obiad na. scen~, oraz przedo rs. 6 k. 10; żyta. 400 korcy po l'S. 4: k, 50 do re. 4:
kąska dla amatorów podczas
kop. 70 za korzec. Popyt wogóle bardzo słaby.
ską.-"Gonitwy ślubne u ,słowian południowychz
przedstawienia • • • • • • • • rs, 11 k. 75 Siano sprzedawano po rs, 1 kop. 16 do rs. 1 kop.
przes dra F. S. Krauesa,- "Na falach Bngu" przel
Zygmunta Glogera.-Do "Brzozy Grzyżyńskiej" przez 10) Wianek i wynajęcie roślin na scenę. rs. - k. 50 20j słomę;po rs. 1 kop. 20 do 1'8. 1 k<lp. 25 za centnar.
11) Krawcowi • • • • • • • • • • • rs. - k. 75
(.Dzien. Łódz."),
J. K.-List do red:l.kcyi 2: powodu "Jemioły" przez 12) Służbie za urządzenie sceny i odnieAndrzeja StoroienkE}. - O przezwiskach ludowych,
BUCJ4 pociągó 'w drogi żelaznej
sienie rekwizytów teatralnych,
prsoz J. S. Ziembę. - Podanie o "prawdzie osiecmeł)li, pianina i t. d• • • • • • rs. 12 k. 60 na stacyi Piotrków na sezon letni 1890
kiej' i przysłOWie "Ślusarz zawinil, a kowala po- 13) Drobne wydatki (wynajęcie szkła,
roku.
wieszono," przez Rafała LUbicza..-"Odrzwia ozdobwęgiel, szpagat, gwoździe etc.) • rs.
2
a) w kierunku od Warszawy god. min.
ne w chatach górali ruskich," przez d·ra I. Koperdo Granicy:
---Razem • • • • rs. 122 k. 11
nickiego. - .PrzYClynek do słowuictwa. szwargotu
PORÓWNANIE.
Knrjerski (2 klasy) przych. 12 43}
'1
złodziejskiego i kilka prół)ek poezyi złodZiejskiej
Przychodu było • • • • • • rs. 294 k. 70
"
" odchodzi 12 48 popo IlOcy.
w okolicy Dl!browy GórniczPj," przez J: S. Ziembę.
Rozchodu było • • • • • • rŁ!. 122 k. 11 Pospieszny (3 klasy) przych. 9 52}
d
ł d
"Systematyka pieśni ludu polskiego,' przez Jana
A więc czysty dochód z przedstawie" " odchodzi 10
prze po lf n
Karłowicza.-"Pnysłowia żydowskie," przez Samuł d '
ela Adalberga. - "Kobza i skrzypce," przez Jana nia wyniósł • • • • • • • • • • . • re. 172 k. 69 Osobowy (3 klasy) przych. a 40 I
"
•
odchodzi 3 52 (1.10 po u nlll
Karłowieza. "Posznkiwa.nia." - "Biblijograija," który w równych częściach, to jest po 86 rs. 291/,
kop, wniesiony został do kass Towarzystwa. Do- b) w kierunku od Grallicy do
.Krytylta,"-. Wiadomości bieżące."
broczynności i Stra.ży Ogniowej Ochotniczej.
Warsz(jWV'
Przy tej sposobnośei, Rada Towa.rzystwa Dobro- Kuryjerski (2 klasy) przych. 2 42
północy
czynności w 'imieniu Rady Nadzorczej Straży Og-I"
" odchodzi ;) 47
ROZMAITOŚCI.
niowej Ochotniczej, poczytuje sobie za miły obo- Pośpieszny (3 klasy) przych. ;; 59 lpo południu
wiązek złożyć publicznie serdeezne podziękowanie
~
" odchodzi
6 11
D Swiatło jako środek policyjny za- wszystkim pp. amatorkom i pp. amatorom, który Osobowy (3 klasy) przych, 1 64
południu
"
" odchodzi
~
4
stosowano w San·Francisco, skutkiem opartej na przyjęli clynny udział w przedstawieniu, za ich
doświadczeniu pewności, Ż" dolire oBwietlenie ele- pracę i cbętne poświęeenie swego czasu i usług dla c) POCIąg miejscowy (3 klaslj).
ktryczne lepiej wpływa na zmniejszenie się na.pa-I dobra obydwóch miejscowych instytucyj, w szclleWychortzi z Piotrkowa G 20 rano
dów i kradzieży nocnycb, niż zdwojenie personelu gólności zaś składa podziękowanie p. Stanisławowi
Pnyrhodzi I. War~zawr 10 ~"
wieczorem
polieyi W dzielnicy cbiilskiej w San·Francisco po- Wierzbowskiemu, ,. który wytrwałością swą i postanowiono wznieść sześć potężnych lamp elcktry- święceniem bez granic zorganizował przedstawienie
Piotrkowskiemu Duchowieństwu KatoliCkiemu, a
eznych na słupach wysokości 8(1 stóp,
amatorskie i pomimo tysiączne przeszl<ody i trudno· w szczególności księdzu Dmoehowskiemu jak róD '" tygodniku l"!!Izt>cbświat znajdnje. ści, doprowadził je do skntku.
wnież wszystkim tym, którzy oatatni'l posługf2 odmy szczegółowy wykaz zwierzostanu obecnego puszPrezes Rady Srzednicki.
dali bezinteresownie dnia 6 maja Ś. p. LUczy Białowiezkiej: żubrów w puszczy lnajduje się
Członek-Sekretarz p. Oiewiński.
D1VI KOl"I N01"ICKIEMU serdeczne 'pojuz tylko 341, w zwierzyńcu 12, w puszczy świsdziękowanie skła.d:! l:odzina.
lockiej 97, razem 450, gdy zwykle dotąd liczo,no 800
~ Poleca si~ pie1'W$Zorz~dny
do 900; łosiów w lasach Białowieży 263, w SwisłoLicytacyje W obrębie gubernii.
~ a tani Hotel Angielsk'
mey 107, jeleni w lasach 4 (1) w zwierzyńccu 260,
sarn IV zwierzyńcn 540, dzików 400. W ciągu roku
_ 11 (23) maja w kancelaryi wójta gminy 01- W '11ł. (}Z~stoch.owie, \V blizkości dworca
zes2tego ubito 3 wilki, 21 rysiów, 118 lisów; 112 kun, kusko.siewierskiej we "V@i - Gołonogu na sprzedaż kolei Wiedeńskiej.
111 borsuków, 19 orłów; innych ptaków drapieznych drzewa w 2,im okręgu straźy Trzebyczka od sumy ~~~~~~~~~::"':~~~~~~~~~~!!!!
1340. Ogółem 771 zwierząt ssących, 6122 różnego 394 rs. 68 kop.
ptactwa, 110 węzów. Za tępienie zwierząt s"ko·
- 18 (30) maja na rynkn w m. loodzi na spne•
•
dliwych, administracyja lasów wypłaciła nagród daż konia i bryczki od snmy 150 rs.
lekarz zakładu zdrojowego i szpitala S'go Mikołaja,
l'S. 4,996.
_ 8 (20) maja na nowym rynku w m. Łodzi na
BUSKU praktykuje przez ca.łą porę kąpielową.
sprr,edaż różnych mebli, od sumy 136 rs.
Tegoż wyszło z 'druku: "Bueko wody siarczano-słone.
- 22 maja (4 czerwca) w nrzędzie p-tu piotr- (Ra.. i FI'. NI 4332)
(6-2)
- Sł)rawozd~nie z przedstJ'wienia
amatorskiego, jakie się odbyło w m. kowskiego na spnedd na rozebranie karczmy we
Piotrkowie w teatrze Spano. d. 7 (19) wsi Lnbień gm. Łęczno.
D-r Józef Grabowski,
- 28 maja (9 czerwca) w magistracie m. Lodzi
kwietnia 1890 r.
na
budowę
oficyny
murowanej
i
przybudówki
dla
lekarz zdrojowy.
A) PRZYCHÓD.
stróźa przy gmachu aresztu policyjnego w m. Ło·
(4-1)
1) Ze sprzedaży biletów, oraz miejac
dzi od aumy 4420 rs. 90 kop.
wejścia otrzymano • •
• rs. 288 k. 25
_ 22 maja (4 czerwca) w urzędzie p-tu BrzezińPanu .RozeJlblatowi, dentyście w Piotrko·
2) Za progra.my . • . • • • • _.__._r_s_.-=,..,6--;-k:....
. . ,::4..:,6 skiego na reparaeyję bydłobójni w m. Brzezinach wie, niniejszem czuję się w obowiązku publicznie
podziękować lI!:a zupełnie dokładne zrobienie sztuRazem ' .
• ra. 294 k. 70 od sumy 371 rs. 11 kop.
Bl ROZCHÓD.
- 25 maja (6 czerwca.) w urzędzi e gubcrn. piotr· cznych zębów, któr,!: to robotę jeden z warsza1) Koszta ocemmrowani1 egzemplarzy
kowskim na przebrukowa.nio uli c: Wschodniej. wskich dentystów zupełnie źle mi wykonał.
(1-1)
G. D.
i marki stemplowe .
• • • TS. 20
Przejazd i Zialon ej od sumy 10G73 ra. 69 kop.

Spra.wozda.nia targu

praca pl'zetll p. S. osobom mająClym interesa pra.wne istotną konyść przynieść może,

-

"Wisły"

tom IV (za.

»tyczeń,

lnty, maFlec)
wyszedł z druku i za.wiera: wLudzie i kwiaty nad
Niemnem" przez Elizę Orzeazkową.-"Podania i
le~endy za.pisane u autorów 8taropolskich" przez
Bronisława
Grabowakiego.- "Chłopskie dziecko",
przez Karolinę SmoleńeównEJ,-"Bajki i ga.dki dzieś
eięce" przez Władysława Matlakowskiego.-" WieKryniee w TOlllaslowskiem" przez Kazimirę Skrzyń"
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DOM: ZD::ROV.TJ:.A
konees. przez Wys. c. k. Namiestnictwo galicyjskie

ZAKŁAD

LECZNICZY PRYWATNY
D-ra Jana Gwiazdomorskiego

..... W~RAKOWlf PRU UL łO~lOWS~lfJ po~ N.32

a.

narożny, w nowym wyłącznie na. I>elo lecznicze wedlIJg wymagań
nowl'czesnej hygleny stawianym budynku. Prz~j~uje chorych oboje; plc~, n~

dom

wszelkiego rodzajn choroby, wykonania operacyj

chorób

Apteka, poczta

tele-

graf, sklepy, 2·ie restaliracyje

o,

5 godzin
Warszawy
l godzina OQ ~ublina, 4
wiorsty od st. kol, Nad·
wiślańSkiej Nałęczów, Powozy i omnibusy na pociągi pocztowe.

zaraźliwyoh

i

l

ulDysłowycb.

t. p. z wykluczenle

Pokoje dla chorych należycie wentylowaue, ob9zerne, z komfortem unadzone _korytarze i schody opalane,-Czytelnia.-O~obna sala opera13yjna:-W iecie ogród spacerowy dla choryeb. •
.

Staranna opieka j wszelkle wygo(ly zapewnIOne.
lVszelkle kąpiele w miejscu.
.
Ceny wraz z Ol}ieką leJi:arskl\ l zupełnem utr~yma
niem al,teka j k08zt~łmi opatrunków chirurg: od 4 złr.
do 7 'złr. na dobę. Prospekta na żądanie przesyła Ilię.- Ustnych wy-

W zdrowej i malowniczej miejscowości, urz~dzony wykwintnie i wyja~nień udziob, na miejSCU lekar/; i właśl'iuiel zakładu.
f;odnie. Środki lecznicze: 1) Instytut hydropatyczny urządzony wzo(Raj. i Fr. M 2198)
(22-8)
rowo z zastosowaniem elektryczności, ma.ilR3żu, wód mineralnych i kuracy i
dyjetetycznej, cal" rok otwarty pod ' kierunkiem D.ra Ch lDieewDo wynajęcia od Ś·o Jana na 1 piE}trze.
skiego. 2) Łazienki do kąpieli żelaz istych i borowinowycb Nałęczow
skicb, odpowiadających morbarlom w Franzensbadzie, igliwiowych i wszystkieh sztucznych. Woda Nałęczowska odpowiadająca źródłom żelazistym w
Spa, gimnastylta lecznicza., kumy!', kefir i t. d. w e:lloui e letnilIl od
16 maja. do 1ó października.
za n. 60 z oBobnem wejściem, albo
W Nałęczowie leczą I!l~ skutecznie: cboroby nerwowe, żołądko-kiszko.
we, katary dróg oddeehowyclJ, wycieńczenia, otyłość, blednica, choroby koz patentem, poszukuje na W81
bi eee i t. d.
I
z osobnem wejściem za rs. 75
W letnim sezonie wBpóhie z dyrektorem zakładu leczą konsultan ei lub lekoyi w mieście.
aper.yjaliśei: Dr H. Nussbaum, Doliński, Chełchowski. Cało·
Bliższa wiadomość w księgarni F. JE}ddenne utrzymanie z kuracyją od 3 rubli dzienllie,-w sezonie zimowym
Wiadomość u W -go Oholewi- drzejewicza.
ceny zuiżone.-Bliższych objasnień udziela na. miejscu administraeyja Zakła· ckiego ulica "Moskiewska" dom Tamże do sprzef]ania: ~ cbomonta
dUj w Warszawie dr. W. La.socki, Warecka ]a 15 mieszko 6.
(3-1)
W ygl·zywalskiego.
(3-1) szor angielski.
(Raj. i Fr. X! 3333)
,
(2-2)

nAUCZYCIELKA
POLKA

POKOJ

PUKOJ Z KUCHNI4

T Y D Z I E N.

X2 20"

-z:
<

~

N

en

-

LLI

,D zienniki

Książki

ZGUBA!

Znaleziono d. 22 kwietnia portmonetkę z kilkndziesiąt ltopiojkarni, która
jest do odebrania w Redakcyi "Ty·
godnia.
(2-2)

OPOCZYŃSKI

JEST DO SPRZEDANIA

. 406 sztuk Owiec
Negretti, młodych, zdl'owycb,
zdatnych do chowu, w skład których wcbodz:, ffl(f,cio'l'Y, dwu-

latki,

jagnięta,

leczą

itryId.

~""_""I"'''''_I+_~

GUYOTA

wartą·
Uważać

naloty na podpis trzechkolorowy.

sprzedaż

I

(Róg alei Aleksaadryjskiej)
Oe .."y

Korzec węgli kamiennych
grubych 240 (t. . . • • 85 k.
Kerzec węgli kamienuych
grubych na skrzynie 10
korcowe, ~mnknięte(prze;;;
Magistrat Warszawski
ostemplowane) • . . . • 83 k.
Pnd koksu (korzec 4 pudy) • 35 k.
Korzec węgli drzewnych . 1 rs.
Uwaga. Na miasto rozsyła
liię w
koszach pół koreo Ryeh
(13- 9 )
wagi 130 rń.

W

(6-6)

(Raj. i Fr. 1526)

ZEBów PELLETIER'A

CZŁONKA PARYZKlE"J AKADEMII LEKARSKIEJ

ELlXIR PELLETI ER

IVadaj e białości zębom bez psucia ema· Wzmacnia dziąsla, uśmierza ból
Iii i wstrzymuje próchnienie.
bów, perfumuje usta.
czątkątuwydruko- cz~tkątuwydrukowaną, w czterech waną, w czterech

eectlchetdoit
Mre exige comme
garan'ird'origine
'.

zę·

Każde pudełko
Kazdy flakouik grllIIIIIlJllllllDmm~
zalepione jest pie- oblepiony jest pieDElITJl'au:ts

DENTIPłUCES

PELLETIER

kolorach.

kolorach.

Fabryka ... doma L. Fr.re19 no Jacob W Paryżu ,

• p-od ' t,

zek ameryk~lIiski.

Szczotki mecbaniczne
l. dywanów,
same

do

I
+

I

zabierające

II+
I
+
+
I
Antoni Erlich. I
+
+
śmieci.

l wiele innych przed- •
miotów, które :Gostały odznaczone wysokiemi
nagrodami na
Wystawie Paryzkiej.

(R. i Fr. 3998)

Dwa domy

ODONTVNA PELLETIER'A

ł

l Wystawy Paryzkiej
Hamaki najno'n'szej konstrukcyi, mogące służyć w pokoju i na powietrzu, wynaJa-

]-i

152,

(3-3)

I

~""_""I_I""_I""_~

hurtowa

P a ryż u.

I PROSZKI DO

ł

+

I

we wszystkich aptekach.
19, rue Jacob

,
I

Warszawa, Marszałkowska

ZNAJDUJĄ SIĘ

Fabryka i

NOWOŚCI

,

zazywając

Kapwlki te dawniej były czarne i nieprzyjemne do połykania,
obecnie są białe podobne elo wbe,'ków,
Na każdej kapsułce odbity fest podpis Guyot,
.Na,jdelikatn-iejszy żołądek znosi smol@ w Kapsułlcach GUJoła za-

na miej-

WłoGzimierza SapińsKiego

s' ię

KAPSUŁKI

żądanie owce m0l!'ą być
zabrane ~ara~, luh po st,·~y

Skład , Węgli

składzie.

KATARY, ZATKANIE KANAŁÓW ODDECHOWYCH,
SUCHOTY, ASTMA

Na

~y. Bliższa wiadomość

sznurowe zawsze na

CAP 'S ULES G U Y O T.

~~m81&Qllll

ZAMECZEK

Ka.sowe, Pensyi Ordyna.ryi

robociznę - i

Kwity na

ozynnośoi

PELLETIER

Cecachetdoit
etre wge comme
garantie d'origine
du produit, _

flmmg;;~!llC U wszystkich Aptekarzy I w Składach perlum, C!IIIilI!lUll!ll!!!g~
(Raj. i Fr. 1527)

s oLE C

(6-6)

piętrowe

mUI'owane i trzeci parterowy drewniany, zaliczone do jednej nieruchomości-
pomieszczone w środ.ku miasta w Wło
eławkn przy uliey Zabiej róg Brzeskiej;
są do nabycia zaraz za 15,000 tysi~ey
rubli gotówką-lub na zamianę na.
nieruchomości w Petrokowie albo w
Warszawie, 'IV takiejże samej cenie
lub mało większej. Hypoteki są d wie,.
hypoteka na miejscu w Włocławku
przy sądzie zjazdowym.-Bliższą informacyję
mozna powziąć: n Jaksy
KWiatkowskiego w domu W -go Krafta
pod .h. 609, za parowym młynem w
Petrokowie zaciieszkałego.-Tamie potrzeba rs. 6,300 na 6% lub 7010 procent
dla spłacenia pierwsz~go numeru hypotecznego.

Pracownia J. Kwiatkawskiei

przy ulilly "Petersburskier'IV domu W·go
Krafta pod :ti 6Q9 za parowym młynem
w Petrokowie-wyrabia z angielskich
bibułek motyle, baletnice, patarafki i
inne t. p. w zakres wchodzące roboty,
oraz abażury z papieru brystol i 8Uw gobernii Kieleckiej, l)owiecie Stopnickim.
Dom W -go Adama Gołembowskiego
szonych kwiatów naturalnych. Wszel.
Najsilniejsze i najskuteczniejs~e ze :&nanych wody SIA.RCZA.NO kie obstaluki wykony\vają si~ z guwprost Poczty
SŁONE, jod i brom zawierające, kąpiele mineralne, mułowe, massaz i ele- stem t podług najświezszej mody, w oktroterapia. Lekarz zdrojowy WŁODZIMIERZ DANIEWSKI, asystent szpi- znaczonym terminie i po możliwie przytala D-ka Jezus w Warszawie. - Bale. reuniony, czytelnia, fortepian, mu- stllPnych cenach-tak do sklepów ga·
zyka w 2-00 sezonie. Mieszkania wygodne, hotel, restauracyj a, po cenach n'izkich. lanterYin.ych i magazynów mód, jak
zarówno osobom prywatnym.-Nadto,
ktoby zechciał pobieraćlekcyje naobznajmiona z gospodarstwem i szyoki koronek ręcznych(igłą na ceratciem, z pewnemi rekomendacyj aUli,
Droga do Kielc koleją, zkąd mil 8 karetką pocztową lub dorożką.
ee), tamze może się uczyć, opłacając za.
poszukuje od 1 lipca miejsca do dziekurs cały w przeciągu jednego miesiliNB. Do 6·ciu łazienek wsta.wiono wanny emalijowane.
ci albo do pomocy w goSpodarstwie. ,
ca. rubli 15.
(R. i Fr. 2341)
(9-5)
Wiadomość w Reda.kcyi. ·
(6-2)

Włoilzimierim Sapińskie[o

Wynajem Pojazdów

Karety, Powozy, Bryki, Konie.

Osoba

młoda

Sezon od 20 Maja do 15 Września.
Redaktor i wydawca.

)J. OOllO.llellO D;euoypolO.

Mirosław Dobrzański.

W drukarni E. Paliskiego w Petrokow
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W ten spos6b wszelkie usiłowania wydobycia z
niego prawdy pełzły na niczew. Od owego dnia uspokoił się zupełnie. Najciężej było mu znieść brak:
wiadomości z kraju. Na kilka listów pisanych do oj-(la nie odebrał żadnej odpowiedzi.
•
N akoniec wyałużył karę. Tego sawego dnia popłynął Jodzi!! na pełne morze i zabrawszy się na pokład angielskiego parowca dopłynął do Australii. Po
raz to pierwszy od lat dziewit:ciu poczuł się wolnym,
po raz pierwszy odetcbn=łł swobodnie. Mimo palącej
tęsknoty nie udał się do Franoyi, ohciał uniknąć przykrego mu nadzoru. Czuł zresztą, że nie zostanie tam
dobrze przyjęty. Czyż nie najlepszym tego dowodem
było milczenie, którem ojciec na listy jego ./)dpowiadał?.
Postanowił tedy przez pięć lat pracować i powrócić
wtedy dopiero, gdy się dorobi Jyle, by mógł wynagrodzić zrządzoną. panu Lazace krzywdę.
Zebrany na galerach zarobek pozwolit mu ro.2ejrzeć się i wybrać @posób pracy, któryby mu naj.
'Większą mógł przynieść korzyść. Po głębokim namyśle udał się do Nowej Galii do kopalń złota.-Gro2iło. mu tam śmierć, ufał jednak źe zwycięży i zdobędzie upragniony majątek. Istotnie udało mu się
świetnie, pracował też wytrwale, nie mając przez cały ten ens ani kochanki, ani przyjaciela, nikogo,
nie widział przed sob4 nie-prócz celu, ku kt6rewu
dązył.
Miał stałe

eałe pięć

lut.

postanowienie pracować tak przez
Po dw6ch jednak latach rozchorował

.l!ię ciężko.

Praca bez wytchnienia, wilgotny grunt i okro-
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~

- Nie poznaje mnie pan?
- Nie ... a jednak musiałem panu widzieć gdzieś.
,
Nagle uderzony jakąś myślą-zawołał z prze-strachem.
- Janie Soh~ne ... Czego chcesz odemnie?
- Przed jedenastu laty-odparł spokojnie przybyły-ukradłem panu trzy tysiące franków. Dziś je
odnoszę·
•
Nie czekając odpowiedzi pana Lazacc, Jan Solene wszedt do gabinetu i zamknął drzwi za sobą,
położył na stole kapelusz, usiadł i wyjąwszy z kieszeni pulares, położył na atole pięć biletów tysiąco
frankowych. Gospodarz dowu patrzył na niego w
milczeniu. Trudno mu było uwierzyć temu, na co
przecież patrzył własnemi oczyma.
- Ukradłem panu trzy tysii)oe franków - mówit SoHme - przed laty, wtedy gdy pan mieszkałeś
przy ulicy Mont·Parnase. Musisz to pan dobrze pa"J!liętać, skoro skazałeś mnie za to do ciężkich robót •
Przed dwoma laty skończyłem karę.
- Janie Solene-przerwał--Lazace-niesłusznie
wymawiasz mi to, że zostQłeś skazany. Skradziono
mi trzy tysiące franków i podałem skargę, nie wiedząc kto był winowajcą.
Gdybym był podejrzywał
ciebie, byłbym się niezawodnie zawahaqByłeś zawsze
uczciwym robotnikiem. Byłbym usiłował wprow:.l.dzić
cię na dobrą drogę.
- Mniejsza o to-przerwał chłodno Jun Solene.-Fakty pozostaj!! faktami: ukradłem, pochwycono
mnie i skazano. Spłaciłem już dług krajowi i społeŻmija.
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czeństwu,

jak mówią; dziś przychodzę spłacić go
panu.-Racz mi pan nie przerywać. To, żo działa
łem w chwili szalu, że bylem raczej
ofiarą niż winnym, że mimo to, iż jestem złouziejem, pozostałem
uczci wym człowiekiem. wszystko to mnie jedynie dotyczy. Nie iądaw pańskiego szacunku, a chcę mu
tylko zrządzoną krzywdę wynagrodzić. Skradzione
pieniądze wraz z procentem sidadllnyw stanowiq. pięć
tysięcy frankow. Proszę o pokwitowanie.
Ale ... zkąd te pieniądze pochodzą?
Zapracowałem je.
W cią.gu dwóch lat?
Zarobiłem ich znacznie więcej. Racz pau
pośpieszyć, gdyż mi pilno.
- Przyjmuj ę, ale tylko trzy tysiące.
_ Nie, przyjmiesz pan wszystko, bo ja tego
ządam.-JeŚli wola, możesz to potem obrócić na ce"
le dobroc7:ynne, ale przyjąć musisz wszystko. Tylko
błagam pana
pospiech, czeka mnie daleka podróż
i spóźnienie kilkominutowe może mi popsuć zupeł
nie szyki.
Głos przybyłego był tak atanowczy, że pan Lazace, jak zahypnotyzowany napisał żądany kwit i wrę
czył go Janowi Solene
- Dziękuję.
Złożył starannie dokument i wsunął go do bonnej kieszeni tużurka, poczew skłonił się gospodarzowi domu.
_ Janie Solene-powiedział tenże wzruszony-p 0zwM mi wyrazić radośc moją. Cieszę się, cieszę z całego serca, nie tyle z odzyskanej sumy, na którą już
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ciężkich

robót i pięć lat dozoru policyjnego. Przez
ten czas powrót do Paryża został mu surowo
wzbronIony.
Po wyroku, postępowanie Jana Solene jeszcze
dziwniejszem się stało. Z ponurą rezygnacyj/} przyjął
wiadomość strasznym wyroku. Posłano go do nowej Kaledonii. Tu sprawował się wzorowo, pracował
z całych sił, by oszczędzić cośkolwiek. Pierwiastkowo
postanowił sobie tn:ymać się zdala od towarzyszy niedoli, po namyśle jednak zmienił postępowanie.
cały
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wnież

Ukradłem

tak jak
jak oni winien.

W

oni-pomyślał-jestem

ró-

dzień pracował

w spokoju ale nocami przyna niego eh wile dzikiej rozpaczy.
- Ha! cierpieć tak jak ja cierpię, za chwilę szału, za kradzież, z której nie skorzystałem nawet!.• wolał i rozpaczliwie rwał krępujące go łańcuohy. J eden ze 8Lrażników u8łyllzał kiedyś tę skargę i powtó"
rzył stowa wi~źnia dyrektoruwi kolonii. Ten wezwał
do siebie Jana Solene.
- Czy nie masz co zeznaĆ na swoją obronę?
chodziły

%Bpytał.

. Galernik spojrzał na niego zdziwiony.
- Ja?. nie. I cóż bym mógł powiedzieć.
- Może teraz wyjaśnisz powód, który cię skło!lił do kradzieży?
.. - Nie-odparł Jan Solene z gł«}bokiem wcstcbnieniem.- Wszystko co mogłem w tej sprawie powiedzieć-powiedziałem. Dziś dodam tylko, że jestem
więcej może nieszez«lśliwy niż winny. -..
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