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W każdą Niedzielę

przekła.d.zie:

całemu

ogółowi
mieszkańców
głęboko odczutą wdtię
czność, za gorące współczucie w
nieszczęściu, jakiego dali dowody przy nabożeństwach i pogrzebie zmarłej ich żony i matki.

miasta

Z Sosnowca.
(Korespondencyja "Tygod1lia.")
Miejscowy handel exportowy.-Sklep spozywczy.Sklep z produktami wiejskiemi.-Tombola. - Dochód z zabawy.

Nowe taryfy zbożowe dla wywozu zboża
rosyjskiego do Austryi, z opłatą przewozową tańszą niż dla zboża do Prus przeznaczonego, wpłynęły na znaczne oiywienie
się ruchu zbożowego na stacyi Granica drogi iwangrodzkiej: przybywa tam obecnie
około 20 wagonów dziennie, to jest tyle,
ile do st. Sosnowca tejże drogi. Przeważ
nie nadchodzi owies, który w wielu prowincyjach Aush'o - Węgier zupełnie nie dopisał. Zarząd drogi iwangrodzkiej, w nadziei jeszcze większego ruchu, rozszerza linije na rzeczonej stacyi,
a jednocześnie budowa rampy przeładun
kowej jest już prawie na ukończeniu;
wkrótce st. Granica drogi iwangrodzkiej,
będzie w zupełności przygotowaną do przeładowywania chociażby 100 wagonów dziennie, gdyby tam kiedy w takiej ilości nadchodziły,
Należy jednak sądzić, że rachuba ta, na tak znaczny eksport zboża do
Austryi, może zawieść w zupełności; spodziewane ustępstwa celne ze strony Prus,
mogą cały ruch zbożowy skierować do Sosnowca, a Granica może zostać tem, czem była dawniej-pośredniczką w imporcie kilku
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dziennie koksu austryjackiego.
jest rzeczą, że w Niemczech, a szczególniej na Szlązku Pruskim,
zbiory tegoroczne wydały rezultaty llieszczególne i, gdyby tylko cło od zboża ruskiego obniżonem zostało (co już niedalcka przyszłości pokaże), rnch zbożowy może w Sosnowcu
spotęgować się do taki ch rozmiarów jak w roku 1889, w
którym 100 wagonów dziennie, przeważnie
żyta, nadchodziło do Sosnowca.
Tymczasem idą ztąd do Prus wszystkie gatunki
ziarna, oprócz żyta i pszenicy, które to
produkty nie mogą tam mieć zbytu; cło
bowiem od jednego korca wynosi tyle, ile
kosztuje u nas jego produkcyja. Na stacyi Sosnowiec, jeżeli nastąpi wzajemna ugoda, ma być budowanym drugi magazyn
zbozowy, bo dotychczas tu egzystujący
może pomieścić tylko 100 wagonów.
Od dwóch miesięey założony tu sklep
spozywczy przez p. B., obywatela z powiatu miechowskiego, przeważnie z artykuła
mi wiejskiemi, prosperuje dobrze. Mleko
wiejskie sprzedawane jest w nim o kopiejkę
na kwarcie taniej niż u przckupniów, u
których produkt ten zwykle jest wą.tpliwej
dobroci. Dlatego to rzeczony sklep sprzedaje całą produkcyję mleka tymczasowo
z jednego majątku. W pierwszych dniach
założenia sklepu, straganiarki tutejsze usiłowały wykupić wszystkie warzywa, które były nierównie taIlsze; zamach ten jednak w porę przez wła ś ciciela sklepu spostrzeżonym został.
Podobny sklep, wyłą
cznie tylko z produktami wiejskiemi , jest
tu pierwszym i jest on istotnie potrzebnym,
albowiem nie mamy tutaj żadnych targów,
a wszystko co posiadamy, jest sprowadzane przez przekupniów z dalszych stacyj
drogi wiedeńskiej i iwangrodzkiej. Sprzedaż więc artykułów pierwszych potrzeb
życia dokonY'"' ała się dotąd z trzeciej ręki,
to jest od handlarzy mniejszego kalibru, którzy trzymają takową wyłącznie w swoim
ręku, nakładając na wszystko dowolne ceny. Owoce np. są tu dwa razy droższe
nii w Kielcach; funt licbych jabłek w porze jesiennej kosztuje 15 kop.
Urządzona tu w d. 24 września tombola,
na powiększenie funduszów budowy miejscowego kościoła, przyniosła rezultat nieoczekiwany. Komitet budowy kościoła, obliczywszy w przybliżeniu ewentualne koszta
urządzenia tomboli,
wahał si ę, czy ze
względu na spóżnioną porę nie byłoby korzystniej urządzenie zabawy do roku przyszłego odłożyć? Tymczasem w bardzo
krótkim czasie zdołano zebrać 1000 rs.
i. zaofiarowano kilka tysięcy fantów.
Zona jednego z dyrektorów, pani M., zło
żyła na ten cel 500 rs., a pan K., główny
agent kopalni br. Renarda, złożył bony na
100 korcy węgla. Oprócz tego, zebrano
wiele fantów przedstawiających wartości
od paru, do kilku rubli, a niektóre znacznie droższe, a pp. Jermułowicz i Bergman
Zresztą. wiadomą
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Konstanty KOI1stantynowicz
Miller wraz z dziećmi składa
przyjaciołom swoim, znajomym,
współpracownikom w urzędzie,
jak również szanownemu duchowieństwu, chórom amatorskim i
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nietylko bezinteresownie wydrukowali bilety, afisze i t. d. na tombolę, ale złożyli
deklaracyję,że również bezpłatnie drukowa ć
będą wszelkie inne druki potrzebne przy
urządzeniu zabaw na kościół.
Zabawa rozpoczęta o godzinie 2-ej
po południu, została przerwana deszczem ulewnym, który iilpadł o godzinie 4-ej;
w przeciągu tych dwóch godzin niespełna,
park sielecki zapełniły tłumy publiczności,
pragnącej udziałami swojemi przyczynić si~
do powodzenia zabawy.
W tym krótkim
czasie sprzedano 5,000 biletów wejścia, a
w dniach poprzedzaj ących tombolę, drugą
takąż samą ilość; w tych więc dwóch pogodnych godzinach, weszło a raczej przecisnęło się do parku ] 0,000 osób. W ązkie
furtki nie były wstanie tych tłumów idą
cych w zwartym szeregu pomieśeić. Ła
mano nogi u stolików, na których kładano
pieniądze
za uilety wejścia, a panów,
którzy sprzedaż biletów pruwadzili, tak
przyparto do parkanu, że chwilami sprzedaż musiała być zawieszaną. Kilka tysię
cy osób, w których posiadauiu l';najdowało
si~ 8,000 biletów tombolowych w przecią
gu pół godziny nabytych, znalazło się odrazu przed namiotami z fantami, żądając
ich wydania. Baryjery, okalające owe uamioty z fantami, pękały formalnie pod ciś
nieniem płynącej fali narodu. Do ogólnego zamieszania wielce przyczynił się deszcz
ulewny, który dalszą zabawę uniemoże
bnił, a zarazem ostudził zapał posiadaczy
biletów tombolowych, zmuszonych wycofać się z ogrodu i wygrane fanty odebrać dopiero dni następnych. Czysty
dochód po odtrąceniu wydatków przyniósł
około 5,300 rubli, które już wpłynęły do
kasy komitetu budowy kościoła. Zawdzię
czając tak znacznemu wpływowi funduszów z tomboli, komitet posiada obecnie
przeszło 30,000 rs. gotowizną; jest to prawie trzecia część sumy potrzebnej do zupełnego ukończenia nowej świątyni. Przyznać należy, że komitet ad hoc uformowany do zorgallizowr.nia zabawy, która tak
świetny i niepraktykowany nigdzie przyniosła rezultat, złożył dowody umiejętnej
i gorliwej działalności, skoro trudy okolo
tomboli podj~te opłaciły się tak sowicie.
Z obowiązku sprawozdawczego muszę
też zaznaczyć, że llależy się szczera podzięka paniom do zbierania fa.ntów uproszonym; wielki też okazały takt, że podczas deszczu z zajętyeh kiosków nie ustą
piły i z narażeniem własnego zdrowia prowadziły sprzedaż w takich wyjątkowych
warunkach. Zawdzieczać też bardzo wiele należy panu Hilchen, ·na organizatora tej zabawy z grona komitetu wybranemu, który
umiejętnem wzięciem się do tyle mozolnego
przedsięwzięcia wiele bardzo zdziałał dobrego. Równe zasługi położyli członkowie
komitetu, a mianowicie: ksiądz Milbert, panowie Surzycki, Appel, Statler i Święto
chowski, którzy cały swój czas wolny od
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zajęć poświęcili zmudnej pracy urządzeniu ten cel postanowiono zamknąć istniej ące w stanie ograuiczyć produkcyi tego zooza, gd)'ż nie
na to warunki klimatyczne.
tomboli, we wszystkich jej najdrobniejszycb tu progiIDnazyja męzkie, a natomiast otwo- pozwal'lją
Na dowód, że przywóz Rosyi zastfwiły inne krarzyć szkoły: 'handlową, oraz mechaniczno- ie, plzyt~cza nNord. Ailg. ztg," że w r. 1991 Ul
szczegółach.
Jastl'zębicc.
budowlano-techniczną w Warszawie, szko- 548,599 ton przysłanego do Niemiec :7. y ta, ruskiego
łę ogrodniczą również w Warszawie, szko- było tylko 1211387 ton, w pi~)'wBzym z~ś @emestrze
ły rolnicze w gub. suwalskiej, w Marjam- 1893 r; na 91,553 ton, tylko 22,161, tak, iż już dziś
m~zna ~triało twierdLi'~, że po za Rosy ją, inntl ryn·
polu i Końskiej- Woli (około Nowej-Ale- zbożowe mogą dostarczyć Niemcom cał-ł potrzebną
ksa.ndryi), szkołę górniczo - techniczną w im ilość SOf) tysięcy ton zyta, a uawet są w st:lllie
Urodzaj kartofli.- Cena i fabl'ykacyja okowity.- gub. kieleckiej, dalej zreformować wyższą pO\'l'iększyć swą produkcyję, j..:\1i zapewnioną im
Czy się opłacają gorzelnie?
szkołe rzemieślniczą w Łodzi i przemienić będzie obrona przelI konkurtlllcyją ruaką. Dalej utrzymuje nNord. Allg. Ztg," że jeŚli wykluczenie
ją na ·szkołę przemysłowo-techniczną, odpo- Rosyi z rynków nif'mieckir.h potrwa dłużej, w S/loPo niepogodnym końcu lata, mamy ohe- wiednio do potrzeb okręgu fabrycznego łód mych Niemczeth produkcyja żytl\ znaczuie się pocnie bardzo ładny początek jesieni; pom i- zkiego, powiększyć wreszcie liczbę istnieją więl<szy, do c:tego już zacllęciły Iliezmierllie wysomo to jednak, słońce nie może już dosta- cych w kraju szkół miejskich 3 i 4-klasowych kie ceuy r. 1891; w końcu zaś dochodzi do koukl"tecznie ogrzać masy owoców i dlatego są o 15 nowych, i nakoniec wprowadzić do zyi, że Niemcy nie mają bynajmniej potrzeby. w interesie swoich konsumentów ~yta przyznawac I Roone pozbawione właściwego sobie smaku; szkół miejski<lh wykład rzemiosł.
syi praw na.joardziej uprzywi!tljowauego 1lI0Car3twa.
ale też za to wyborne są kartofle i, według
Na utrzymanie projektowanych szkół, Poni.l\vaż zaś z drugiej strony zmniejszenie cd na
słów ziemian-obrodziły, jak nigdy.
według tymczasowego obliczenia, potrzeba zboże ruskie nie wywołohy oOlliżki C~1l zboża na.
W majątkach, gdzie są gorzelnie i gdzie bedzie około 210,000 rs. rocznie, nie wli- rynkach lliem'tlckich, pI'zeto owe ulgi spl'1;~eiwi,.ją
intereMom przemysłn niemieckiego i dlatego po:
przychód kartofli prowadzi się dokładuie, cz·ając w tę sumę kosztów utrzymania szko- dię
trzeba, by RORyja, ola uZYllkania ~ak jej niezbę~ne.'
urodzaj z zebranej dotąd morgi dochodzi ły ogrodniczej, na co ma być uzyskany równości celnej, poczyniła ze swojej strony oipowled80 korcy. Przy takim urodzaju i przy dość kredyt oddzielny. Takiemi są, naszkicowa- nie ulltępstwa dla przywozu niemieckiego.
dobrej cenie okowity na eksport (72 kop. ne w ogólnych rysach, plany reform szkolW odpowiedzi na te I artykuł p. Lwowa zwraca
za wiadro 80-cio stopniowego spirytusu nych w okręgu naukowym tutejszym. Ze u wngę, że jeśł i Niemcy, bez względu na ogromnł
ceł i na tak wielki<l, jak twierrlzi aN Ali.
przy 1,000 % na ususzkę, z dostawą do swej strony ministeryjum dóbr państwa rózuICę
Ztg.," zaofiarowanie mnych krajów, wcil\z jeszcz.e
Skierniewic i bez wywozowej premii) go- otwiera w powiecie garwolińskim, w gub. II, częśG potnebnego im zyta musz ·l brac z ROMy!.
rzelnie nasze już zaczynają fabrykaeyję, siedleckiej, niższą szkołę rolniczą, z fun- to widocznie zboże to jelit dla n ich nieodzownem.
która potrwa do czerwca.
duszów zapisany eh przcz hr. Kickiego i Z drugiej zaś strony, jeśli istotnie Rosyja uie moCzęsto daje się słyszeć, że produkcyja zamierza rozszerzyć program szkoły gór- że już wytrzymać konkurencyi z innym! ?osta\v?a:
lDi i wywóz jej z każdym rokiem ~USI 'Ię zmnt?Jokowity przy wysokim podatku, z powo- niczej w Dąbrowie.
s~ać, to po tlÓŻ poniesione straty ma Jeszcz" pOWlę
du ciągłej rządowej kontroli, przynosi maOtwarcie całego szeregu nowych szkół ksza(: obniżka ceł na towary niemieckie? Prlytem
sę nieprzyjemności a żadnych prawie zy- profesyjonalnych i rozszerzenie programn mimo swego półurzędowego cnarakteru, artykuł. N.
n
sków nie daje. Twierdzenie to wobec 13 istniejących wywoła niewątpliwie zwrot w AlI. Ztg. zawiera twierdzenie nader ryzykowne.
Do takich należy up. to, że l~osyja .nie. może. ogragorzelni w naszym powiecie, jest chyba żyuiu kraj u tutejszego, ponieważ dotych- niczyć swej pl'vdukcyi żyta. PrzeClwllle, Większa
bezpodstawne, bo właściciele gorzelni po- czas wykształcenie profesyjonalne było w połowa Rosyi europejskiej zarówuo dla swej gleoy,
zamykaliby zapewne takowe, gdyby nie gnbernijach Królestwa Polskiego zorgani- jak i klimatu możo doskouale przejść od żyta do
przenicy i "·szelkiego zboża, prOdukowanego w pot.
Przypuszczn.jąc nawet, że zowane bardzo słabo.
mieli zysków.
Oprócz instytutu nocnych Niemczecb. N:ulto, gdzie udaje się ż Ito,
jeżeli zyski nie płyną czysto z handlu o- agronomii i leśnictwa w Nowej Aleksan- tam udają się r6wnie doorze kartofle i y~czmi~ń,
kowitą (podług mnie jest to także nie mo- dryi, wyższej szkoły rzemieślniczej w Ło którego Niemcy nie ~ą w stanie wyrzec Się, gdyz l
żebne, bo zyski przy 6% prawie dla go- dzi, t>raz otwartej w r. 1889 szkoły górni- dziś II ie bior1\ odeń 1 1/ 2 marki ró &nicy, ale tyll~o 25
rzelni przerabiających 500,000% być mu- czej w Dąbrowie , były tu zaledwie trzy fenig6w na sto kilo. W'u8zcie od kultury zt:lroa
łatwo przejŚĆ do gospodarstwa pas~wiskol'\'e~o! c~
szą), to samo przeżywienie inwentarza wy- szkoły rządowe rzemieślnicze, jedna pry~ię też dzieje w wielu miejscowośc.lacb, gJyw: Jeśli
warami, przy braku łąk i przy gruntach watna i również prywatna szkoła ogrodni- Niemcy cheą się p.>zbyć <lbo~a rl1Skle~O, t.? n~~za
na których koniczyny rzadko się udają, cza. I zwrot ten będzie tem silniejszy, iż iem i Rosyja prllgnętaby się wybić z ~alezno~cl od
rynków nielllieclticb, gdzie C(lny na zboze r.uskle .byjuż poważnie wpływa na ekonomiczny stan oprócz otwarcia wymienionych
nowych
tak nizkie, iż po opłall P niu przewuzu I kotmsn,
gospodarstwa, a bezzawodnie podnosić mu- szkół i rozszerzenia programu już istnie- ły
uie zwracały prawie kosztów produk'IYI.
si i kulture ziemi.
jących szkół profesyjonalnych, istnieje proLwow przecty dalej, ahy Niemcy mogły powię't!:Otóż młodzi ziemianie, pp. Majewski i jekt skłonienia tutejszych fabrykantów, 8ZYĆ ~wą produkcyję żyta. GOipOU fll'StWlI. ich Sł
Jackowski, obliczywszy zapewne pro i COl/- oraz cechów rzemieślniczych do otwierania, doprowad!1lOne do takiPj kultury, że daltlj już pO~tl
b'a, wybudowali w swych majątkach (Ko- przy fabrykach, niższych szkół profesyjo- DąĆ się nie mog~, a Rosy ja i za lat 50 nie stanie
nopnicy i Gostomii) gorzelnie i wprowa- nalnych, w celu wykwalifikowania odpo- na podobnym st.opnil wysokości. 'vV Niemczech krełatwi(Jjs~y, maszyny t . ńlze, pro.tsze i. leP.8ze!
dzili najnowszego systemu aparaty gorzel- wiednich majstrów. Urzeczywistnienie tych dyt
a j~śli mimo to borykają się jednak z wltllkld~~
nicze i o ile wiem, nie żałują znacznych wszystkich reform niewątpliwie wywrze trudnościamI, to j<ld)'nie dlatego, że grunta wogole
nakładów. Gorzelnie te warte sa zwiedze- silny wpływ na podnicsienie rolnictwa i O'orsze niż w Rosyi. R ·,botnik niemiecki jest zdoI·
nia i dowiedzenia się na gruncie, co daje rozwój przemysłu w kraju tutejszym; dla- ~liejszym od rU8kiego, ale tak samo zy,,,i si~ obldbem zytnim i praekłada go nad pszeniczny. Autor
przemysł gorzelniczy, racyjonalllie zastoso- tego tez wszyscy gorąco pragllą, aby pro- przeko1lał się naocznie w Pn.sacb, że w gos'p0"
wany i prowadzony..
jektowane zmiany mogły się urzeczywistnić dar8twacn tamtejszych kazdy kawałek gruntu Jdst

z Rawskiego

Zdzz'slaw Leliwa.

Plany reform SZkolnych
w okręgu naukowym warszawskim.

"Now. Wrem." w korespondencyi z War.szawy pisze: "Kresy tutejsze znajdują się
w przededniu całego szeregu reform, których niejako zapowiedzią jest zreformowanie instytutu rolniczo-leśllego w Nowej Aleksandryi (Puławach),oraz tranzlokacyja szkoły realnej z miasta powiatowego gub. warszawskiej, Włocławka, do miast gub. Kalisza. Mieszkańcy gub. kaliskiej, jednej z pierwszych w kraju tutejszym pod względem
ludnoHci i obrotów handlowych, oddawna
już starali się o to i petycyja ich miała
po swej strollie słuszllość zupełllą, ponieważ w gub. warszawskiej do chwili obecnej były trzy szkoły realne w blizkiej
od siebie odległości (Warszawa, Łowicz i
Włocławek), guhernija zaś kaliska llie posiadała żadnej i tylko jedno gimnazyjum
klasyczne.
W zamian szkoły, przeniesionej z Włocławka, istnieje projekt otwarcia tam 3 lub 4-klasowej szkoły miejskiej,
oraz takiej samej szkoły w sąsiednim Gostyninie.
Zasadniczym celem wszystkich projektowanych reform jest podniesienie poziomn
wykształcenia profesyjonaluego w gub erllijach Królestwa Pulskiego. Aby osiągnąi:

t:lk dot,rztl wyzyskauy, iż o powiększauitl eksploatacyi nie może być mowy. Zdrenowano tam n:Lwet
niziny i błota, a wogóle przewaza kierunek spa3ania zboża inwontanem i sprzedawaui:! 1;0 o Wiele w
dochodniejs'ej formiI': mleka, sera, ma"ła, mię:!a it~.
Sianoby tam żyta je,zcztl mniej, l!dyby są~lednla
gub. suwalska i inne pogranic<lue, nie zalew.aly
Broszum wydana w P etersbnrgn p. t. nO zbożu prus wolnemi od cła kartoflami, dostarezanellll w
ruskiem i szansach jago wywozu," wywołała od po- tak olbrzymych ilościach, że urodzaj kartofli :"
wiedź półurzędowtJj. "Nord. AlIg. Ztg", VI' jakiej tych gubel'Uijach stanowi o icb Mnie w Prusac~.
dowodzi, iż Niemcy zgoła Jui :.!boża ruskiego n ie Gdyby tego przywozu zabral~ło, mllsiauoby o,~raOl
potrzebują i m'Jgą.
się do~konale bez niego obejść. czyć produltCyj~ żyta, a na to miejsce .sad~lc. kar·
W odpowiedzi na ów altykl1ł, Rprawę podi'l,ł w tollp niezbe llne dla karmu inweutarza, zywleul:1 lu"Now. Wrem.': p. E. Lwow i, na podstawie przy- dnoŚ"ci, gor~!jlni itd. Nadto, didęki różnic~?l ~li~l.
toczonych cyfr, doszedł d" onmienllego wniosku.
tycznym, żyto rJskic jest bardziej BUl,he .1l1Z n.lemleWedług uNord. AJlg. Ztg," W osta/uicb latach ckie i I)y mieć dobrą mąkę, trzeba kome"ZIlI(\ palł.08yjll z~władnęła prawie niepodzielnie rynkam i wną. część tego właśnie ziarua domies.zać. Z d~u
zbożowemi Niemiec, usunąwszy wszystkich niem_l gi~j zaś strony, w razie stałego zamknięCi" gran.,cy
wzpółzawodnikÓw. Złożyły zię na to: ro~w6j dróg ruskiej, t:lki" miasta, jak: Gdali~~, S~czeclU,. Kroleżelaznych w Rosyi ora7. względna tauiość produk- wiec upadłyby doszczętm6.
Juz IlzlS panuje t~m
cyi ruskiej. Zapanowało też w oAtatnieln dziesięcio- ogromna stagnncyja w intert1slćh, a \Vi.ele oo~ow
leciu w Niemczech przekonanie, iż zboże ruskie iest sprowad:6a ze stratą zboże ruskie, aby n le usta~ ZIIdla nich niezbędnem. Przekonanie to jeduak obalone pełniło. Zresztą zamknięcie graniey nie przynosI byr. 1891, gdy p. Wyszniegi'adlki, :.I pow<Jdu głodu, najmniej korZyŚC I ub(lgit>j ludności. Mimo sPldku
zamkuął dla wywozu granicę. W r. 1892 przyszła c~n pszenicy i żyta, bu!}honek chleh:" który w Ro·
podwyżka ceł uielllieckich. Od tego czasu wy\<'óz ~vi kosztuje 6 kop ., pł!łci Si~ vr .Belyni~ a~ f~n.!
zboża ruskiego do Niemiec spadł o!!romDie, a w czyli 9 kop. złottlm, fi, 14 paplel"l/U', me mowl~c JUz
pierwszej połowie r. b. zeszedł do minimum. Miejsce () innych produktach, prqwożonyycb. z ROSYI, n~.
Ro~yi na rynkach. niemieck ich zajęły Stany Zjed. Jajacb, których para kosztUje obAeme w BerllDHj
.
..
i Austryja, a następnie Tnrcyja i państewka bałk/lń· · 25 fen., cz)"1i 6 kop. jed?o.
skie. Wprawdzie różnica w ele wYllosiła zbyt wienN. Ali. Ztg." twierdZI,. że .Nlemcy mogił,: z,ast~ple
le, aby Rosy ja byla w stanie wytrzymać konkuren - żyto ruskie ż;'tem lloustrYJMklem I amerykan311:l!;m.
e.l'j~ z temi państwami, alo ostatecznie mogła 011[1. TymCZAsem taż sama tabela sta.t,Ystrczna, na ~to~ą
obniżyć swe ceny. Na to j ednak trzeba było znacz· powołuje s i ę półurzędowlec berllD3kl, wrkulIJe, z.o
nych zapasów, a tych na razie w Rusyi zorakło; w r. 1891, kiedy ~ustl'yja ni? z~żYVl'ała J esz~ze ilzlwiec woJ,ec ceł różniczkowych pozo~tała OBa hez- siejszych przywil<'jow, przywoz je) wyuoslł 389,0~O
bronną i musiała szukać nowych dróg zbytu, co podwójnych centnarów, w 1'. zaś 1892, po zal\"arCltl
nie moie się obejŚĆ beJ znacznych strat, na\vet ua traktatu, spadł na 343,000, a w ubIegłym półroc~u
owsie, pszeBicy i kukurydzy. Co :.Iaś do żyta; to z o. r. wyniósł tylku 1,200 pud. cen!.n. Na. odwrot
góry możlla przewidzieć, iż Rosyja nie znajdzie dla zaś, w głodo wym rok~l 1891 R05YJ~ UOWlOZ~II. do
niego iunych po za Niemcami rynków; nie jest zaś Niemiec 5 milj. podwóJu. ceutll. pazemcy, w miejsce

jaknajprędzej. r.

Z walki

cłowej.
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<I milj. dostarczonych w r. 1890, trzy Clwarte ilośei lenia się lub złego pakunku w wodoskazie działu prawnego przy rządzie gubernijalowen i 6 milij. podw. cent. w miejsce 7, przywie- podlega zmianom i wprowadza w błąd pa- nym piotrkowskim.
zionych w r. 1890. Czyli o milijon lub '/r częsc,
_ Z 'l ltiany W duchowieństulie.
mniej, ni~ w latach urodzajuych, o milijon Więll"j, lacza. Zastąpienie t~ż takiego niepewnegtl
niż w następnym roku dostarDzono wogóle do Nie- przyrządu był?by WIelce pożądanem. Apa- Wikaryjusz ks. Michał Laudański przeniemi~e, a o 4 milij. więcej 0<1 pr7.ywozu wszy"tki~h
rat, przedstaWIOny przez. p. ~eumar.ka~ po- siony został do parafii Koziegłowy W pow.
1Iajbardziej uprr:ylejowanych mocarstw. Wykazuj~
lega na tern, że wykaZUje lIczbami bJeżą- bedziilskim.
dalej tai tabela, że Niemcy · nie dostają zyta ani z
•
.
Patagonii ani Argt'ntyny i Indyi Wschodnich; że w cemi na cyferblatach brak lub nadmiar
- Na~zelnik okr~g'U w~rszawskleeią!!u ostatnich li lat pl'zywóz zyta był uie o wiele wody w kotle i w ohu wypadkach alarmutelegrafu ogłasz~, ze otwarte
większy od przywozu pszenicy, co do której z czte- je dzwonkami elekstrycznemi jednocześnie go poczt l
rec·h najbardziej przez Niemcy uprzylejl)wanych palacza oraz właściciela fabryki,
który zostały z, d: 10 (22) wrześllIa r. b. kasy
państw (Ameryki, Austryi, Rumunii i Tun' yi), piprdzwonek swój może umieścić, gdzie mu si\} osz~zędn?scl przy urzę~ach pocztowych
wsze po Ameryce mil>jace zajmuje TurcYJa, drul!"itl
Rumunija, a dopiero ostatuie Austryja. Nadto na- podoba. Wykazując brak wocły, zapobiega Gorzk~wlcach, ZąbkOWICach, Kłobucku I
leży z,nócić uwagę, że nieprawdziwem jest twier- ekzplozyi; wykazując zaś nadmiar, przyczy- KłomUIcach.
dzenie .N. Ali. Ztg.," iż do r. 1891 Rosy ja uniemo· nia się do zaoszczędzenia paliwa i chroni
- W'!Jjazd Nądu. W ubiegły czwarżliwiała na rynkach niemieckich konkurencyję z innym krajpm. Przeciwnie, kraje te UliWOŻą Niemcom kocioł od zniszczenia; nadto aparat daje tę tek drugi wydział piotrkowskiego sądu
żyto od r. lE88, a mo ze i \TczE'śniei.
Austryja i dogodność, iżlnie pęka podczRs mrozów, tak, okręgowego rozpoczął w Łodzi kadencyję,
Rumunija pr~y" oziły go do r. 1891 zuacznie wię jak szkiełka w dzisiejszych wodoskazach.
trwać mającą do d. 7-go b. m.
cej, aniżeli teraz.
- Sprzedano przy udziale Ban- Pożar. W dniu 2 b. m. około goZ te~o wynika, kończy p. Lwów, 1) ze wymie·
nione powyż!'j mocalstwa przywożą, jak przywozi- ku wloŃciooNkiego§ przed notaryju- dziny lO-ej wieczorem, tutejsza straż ogn.
szem K. Filipskim w Piotrkowie:
ochotnicza, zaalarmowaną została przez
ły dawnitlj, wszystko, CI) tylko były w stanie przy
wozić; 2) że nietylko Niemcy nie mogą obejść się
l) Za aktem z d. l5 maj a 1893, r. do- dzwonki i trąbki pożarne i okazało się, że
bez zboża ruskiego (zwłaszcza Żyt3), ale i nie ob- bra Laski, p-t Turecki Ignacego Swinar- pali się drewniane domostwo za miastem
chodzą się bcz niego nawet tt>raz i ze zatem jest
ono dla nich bezwarunkowo nitlzb'tdllem, a przywóz ski ego, przestrzeni 317 diesiatyn 814 sąż- na szosie kaliskiej, na granicy wsi Belzatjego będzie ustawicznie wnastał, naWet gdyby to ni, za rs. 35195. Udzielono kupującym ki. Pomimo gwałtowności pożaru, przy-

w:

zboże obłożono jes~cze wyższem cłem.

Zllpotr:&~bo

rośnil', będzie rosło, a przywóz pójdzie albo
bezpośrednio, przyczcm ciężar ceł spadnie na konsu·

wanie

niemieckich, lub pośrednio, przez granicę
co nietylko Niemcy będą, jak uotychczas, tolerowa ły, ale z czasem będą musiały wprost
protegować.
Skoro zaś tak jest, to nie Rosyjll powinna obniżać swe taryfy, ale Niemcy, które, mó'
wiąc sprawiedliwi!', podjęły tę walkę i kt órYll1 ła
twiej poczynie ustępstwa, I1dyż, ze względu na fiskalny charakter swych cel, poniosą olle tylko bel!'
po';rednie stra ty, podczas gdy Rosyja, dla protek·
cyjnego ducha svrej taryfy, traCI nietylko nbyteJ, \V
dochodach II ceł, lecz naraża na długie hlta rozwój
swego przemysłu.
mentów

austryjacką,

Z Miasta i Okolic.
t w dniu 4 b. m., o godzilJie 9t z rana, zmarła w tutejszem mieście, po dłu
gIe] i ciężkiej chorobie, w wieku lat 52,
Ń. p. Alek.vandra z Honceuliczów
Miller, małżonka JW. Gubernatora Piotrkowskiego. Wyprowadzenie zwłok zmarłej i złożenie na miejscowym cmentarzu
odbyło się dnia 6 b. m. o godzinie 4-ej po
południu. Smutnemu konduktowi pogrzebowemu, prowadzonemu przez licznie zebrane duchowieństwo, towarzyszyły tłumy
miesz.kańców miasta, oraz wszystkie cechy
rzemieślnicze, a nad grobem chóry amatorskie wykonały nabożne żałobne pienia.
Przed trumną niesiono 18 olbrzymich wień
ców z białemi i czaruemi szarfami, z których 5 bez napisów; na innych zaś widniały
napisy: Od obywateli miasta Piotrkowa,Od cecbów rzemieślniczych,- Od urzędni
ków rządu gubernijalnego, - Od towarzystwa śpiewackiego w Łodzi,- Orl głęboko
bolejących pl'zyjaciół,-Od dyrektora gimnazyjum,-Od prezydenta miasta Łodzi,
Od wiernego współziomka i wiele innych.

-

Członkowie piotrkow.łkiej koobecności kilku

tni.'yi fab'l'ycznej~ w

techników, badali w zakładach scheiblerowskich na Księżym Młynie aparat, zabezpieczający kotły od eksplozyi, o którego opatentowanie ubiega się przemysło
wiec łódzki, p. Gustaw Neumark. Model
tego aparatu, p. N. - jak zapewnia "Kur.
W arsz." -nabył od jednego z konstruktorów maszyn w Magdeburgu, a po zbudowaniu aparatu w Łodzi, przedstawił go komisyi fabrycznej, na której życzenie poddano przyrząd próbie przy kotle w zakła
dach scheiblel'owskich, gdzie funkcyjonował
prawidłowo około dwócb miesięcy. Aparat,
o którym mowa, wielce się różni od dotychczas praktykowanych przyrządów, zabezpieczających kotły od wybuchu. Eksplozyja,
jak stwierdziło doświadczenie, następuje
bardzo często z braku w kotle odpowiedniej ilości; dotychczas do sprawdz.ania iloś
ci wody służy wodoskaz szklanny, połączo
ny . rurką z kotłem. Rurka wskutek zamu-

włościanom pożyczki przez Bank włości ański rs. 31400 i za aktem kwitu z dnia 1
września 1893 r. wypłacono Towarz. Kl'.
Ziem. rs. 12760 kop. 99; resztę zaś innym
wierzycielom i właścicielowi.
2) za aktem z d. 22 czerwca 1893 r.,
dobra Kowalew-Pękosław A. p-t miechowski, Bolesława Radwańskiego, przestrzeni
711 mórg 205 pr. za rs. 44868 k. 16. Udzielono kupującym włościano pożyczki
przez Bank włościański rs. 37200 i za aktem kwitu z d. 7 września 1893 r. wypłacono Tow. Kl'. Ziemskiemu rs. 16328 kop.
67, resztę zaś innym wierzycielom i wła-

ścicielowi.

3) za aktem z d. 11 stycznia 1893 roku
dobra Miłkowice, p-t turecki, Izraela Fryde i Lejby Cedrowskiego, przestrzeni 1428
mor. 120 pr. za rs. 9t660. Udzielono knpującym włościanom pożyczki przez Bank
włościański rs. 7'77000 i za aktem kwitu
z d. 7 września 1893 r. wypłacono Towarz.
Kred. Ziem. 1'8. 25816 kop. 31; resztę zaś
właścicielom dóbr.
4) za aktem z d. 26 stycznia lb93 roku
dobra Stolec, pow. sieradzki, Stanisławy
Rzeszotarskiej, przestrzeni 185 mórg 141
pr. za rs. 12000. Udzielono kupującym
włościanom pożyczki przez Bank włości ański rs. 9580 i za aktem kwitu z d. 9 sierpnia 1893 r., wypłacono sJrarbowi jako
wierzycielowi hipotecznemu rs. 1000; resztę zaś sprzedającej właścicielce.

5) za aktem z d. 22 marca 1893 r. z 0gólnej przestrzeni dóbr Gledz.ianowa pow.
łęezycki. Władysława Brodowskiego, 255
mor. 7 pl'. za rubli 249,:;6. Udzielono kuPU]· a.cym włościanom przez Bank włości ański poiycz.ki 1'8. 20500 i za aktem kwitu
z d. 17 czerwca 11j93 l'. wypłacono Towarzystwu Kredyt. Ziemskiemu rs. U 000; resztę zaś innym wierzycielom i właścicielowi.
- Naj,.vyż.,ze nagrody. Otrzymali ordery: Sw. Włodzimierza 3 stopnia p.
o. inspektora ,lekarskiego, radca stanu,
Dobrzelewski; Sw. Włodzimierza 4-go st.
wicegubernator piotrkowski, szambelan, radca stanu, Ozierow; Św. Stanisława 2-go st.
radca rząd}l gubernijalnego, radca stanu,
Lesienko; Sw. Anny 3-go sto naczelnik p-tu
brzezi,ńskiego, radca kolegijall1Y, Bazilewski; Sw. Stanisława S-go st: starszy refe·
rent rządu gubernijalnego piotrkowskiego,
radca dworu, Kulesza; starszy pomocnik
referenta tegoż rządu gubernijalnego, Muraszko; dziennikal'z tegoż rządu Rennel, 0raz referent p-tu częstochowskiego, asesor
kolegijalny Fiszer i pomocnik naczelnika
p-tu rawskiego, sekretarz kolegijalny, Podwysocki. Oprócz, tego naczelnik straży ziemskiej i policroajster m. Piotrkowa sztabskapitan Krotkow otrzymał rangę kapitana.
- 'ZImiany .d,użbowe. Franciszek
Bysieński mianowany został kancelistą wy-

byli na miejsce stmżacy zdołali część domu rozebrać i ogień do tego stopnia stłumić,
że wszystkie sąsiednie budynki ocalały
w całości.
_ Kradzież. Dnia 28 z. m. przed
wieczorem, do sklepu tutejszego rękawicz
nika Heberta wpadł niezauważony chwilowo złodziej i ze stojącego nieopodal drzwi
stolika schwycił 3 pudełka. pełne krawatów, zmikając w mgnieniu oka z tym łu
pem, jak kamień w wodzie. Wszelki pościg za złodziejem okazał się bezowocnym.

- Z rs. 1lj~ zaofiarowanych miejscowemu chórowi amatorskiemu do jego rozporządzenia, za odśpiewanie mszy żałobnej
na nabożeństwie za duszę ś. p. doktorowej
Rompalskiej, rs. 5 tenże chór obrócił na
kupno odzieży dla jednego z biedaków, a
rs. 10 ofiarował na kOHciół po-pijarski.
- Wyrok. W ubiegłą środę izba są
dowa warszawska roztrząsała sprawę budowniczego łódzkiego, p. Gustawa Landau
Gubintigera, wytoczoną z powodu głośnej
swego czasu katastrofy w domu Bławata
przy ulicr Zachodniej w Łodzi. P. L. skazany został na 2 miesiące wieży.
- Ntl licytacyi publicznej przyprzedsiębiorstwie przebrukowania gl'untowllego w Łodzi kamieniem polowym ulic:
Piotrkowskiej na całej jej długości, Dzielnej i Skwerowej do dworca kolei, oraz wybrukowania zupełnie na nowo ulicy Skwerowej do Cegielnianej, utrzymał się entreprener Hertz z Częstochowy za sumę rs.
34,000.
- Z Dąbro'wy Górniczej "Kur.
Cod Z. " don OSI,
. .ze nJe]a
' . k·
n'10 t r71 p. II e l ... Z .c
kowa, zakłada tam od d. l-go stycznia r.b.
fabrykę zapałek szwed:t,kieh na kolonii
Stara Dąbro\\'a.- W niedzielę d. l-go b. m.
o godz. 9-ej rano, spłonęła płóczka galmanowa, stanowiąca własność Towarzystwa
hut cynkowych. Dzięki tylko energicznemu ratunkowi i kierownictwu pp. H. i K.,
pożar nie przcniósł się na liczne w pobliżu
budowle, lecz ograniczył cię na płonącym
budynku. - Wśród licznego grona tamtejszych cyklistów, powstała myśl zawiązania
miejscowego stowarzyszenia; opracowana
w tym celu ustawa, na wzór podobnych
stowarzyszeń, podana będzie do zatwierdzenia władzy.
- Pond~dz'!J Otku.,zenł i Strzemieszycami otwarty został nowy przystanek kolejowy Slawk6w, w odległości
dwóch wiorst od osady tegoż nazwiska.
Osada Slllwk,;w liczaca 2000 mieszkań
ców, jest głównem siedliskiem kopalń galmanu, ciągnących się od Siewiet'za przez
Strzemieszyce, Sławków, Bukowno i Starczynów do Olkusza. Galman i ruda cynkowa spotyka się tutaj pod pustacią gniazd
i żył; dobywa się zaś robotą odkrywkową
lub ma]emi szybikami. W pobliżu Sław-
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kowa, pod Bolesławiem, grubość pokładów
dochodzi 8 sażni. W Sławkowie mieści sie
walcownia bl;lChy cynkowej i piece hutni:
cze, w których się wypalają okruchy 0(1padków galmanu i zamieniają na cynkweis.
- Prze'U'óz 'U'ęgla. Z powodu zbliżającego się sezonu zwiększonego przewozu węgla kamieunego koleją warszawskowiedeńską, zwiększa się i kradzież tego
produktu z węglarek podczas jazdy. Z tego powodu kilka firm, prowadzących en
g1'OS ten towar, zażądało, aby węglarki
przykrywane były oponami, a nadto, na pociągach węglowych powiększona służba. Jedna z firm obliczyła, iż w roku zeszłym, w
ciągu czterech miesięcy, na każdym wagonie brakowało węgla około 10-ciu pudów, a wagonów tych sprowadzono 1,500;
strata więc była wcale poważną.

- P,'ojekt 'U'y.fJtau'Y. Zaprojektowano urządzenie w Łodzi, jeszcze w tym
roku, wystawy wyrobów tkackich, wyłącz
nie przez fabryki łódzkie produktowanych.
- JJ7~J'lm)z z Łodzi. W cdług statystyki kolejowej, w ciągu dwóch najruchliwszyeh miesięcy minionego sezonu handlowo-przemysłowego, t. j. w lipcu i sierpniu wywieziono z Łodzi 725,665 pudów
różnych towarów tkackich,
czyli o 131,
pudów więcej niż w tymże okresie roku
zeszłego.

- Łódzka kolej kon.na. Juź po raz
drugi grono przemysłowców łódzkich odbyło naradę, celem utworzenia kOllsorcyjum,
mającego podjąć się budowy kolei konnej.
Postanowili oni podjąć się zarówno budowy, jak i eksploatacyi tramwajów w Ło
dzi. Fabrykanci mają nadzieję, iż po uformowaniu konsorcyjum z przedstawicieli
przemysłu łódzkiego, uzyska ono pierwszeństwo przed innymi przedsiębiorc:l.mi,
ubiegającymi się także o koncesyję na
tramwaje łódzkie. Biorący udział w naradzie zadeklarowali kil~aset tysięcy rubli
na kapitał dla przedsiębiorstwa, przyczem
uchwalono, ii do konsorcyjum przystąpić
może każdy z kapitalistów, wnoszący najmniej 15,000 r8. Po ostatecznem porozumieniu się przemysłowców, nastąpi zawarcie aktu, na mocy którego konsorcyjum
funkcyjonować zacznie.
Na zapewnienie
budowy tramwajów mają złożyć w depozycie Banku państwa kaucyję w kwocie
60,000 rs., z których jedną połowę konsOl'cyjum będzie miało prawo otrzymać po
rozpoczęciu robót, drugą zaś po ukończeniu.
- W1Jpudek. W zeszłą sobotę o g.
4-ej po południu w fabryce wyrobów bawełnianych Tow. akc. Reinzel i Kunitzer
w Widzewie, na kotle parowym pękł wentyl i wydobywaj~ca się para tak silnie poparzyła palacza Antoniego Janiaka, ii tenźe w strasznych męczarniach w dniu następnym umarł. Inny robotnik, nazwiskiem
Antoni Łepczyliśki, zrzucony z kotła, uległ
zwichnięciu ręki i nogi.

6,000 robotników, iloŚĆ ł6żek WIęC wyniesie 60.
W
nHelenowie" lódzki'll'~
właściciel tegoż p. Anstadt doczekał się
w tym roku pierwszego zbioru cytryn. Cytryny są prawie takiej samej wielkości,
jak importowane z zagranicy, w smaku
nie ustępują oryginalnym, a wyróżniają się
jeszcze tem, ie zawierają w sobie bardzo
małą ilość pestek.

my korespondencyi, dodać jedn:1k muszę, IZ wiele znam okolic kraju, ale takiej, jak tutejsza rzadko znaleźć.
Lud tutejszy, to nie ten idealizowany w powiastl<ach i powieściach poczciwy
nasz chłopek. Aui to chłop, ani mieszczanin, coś
czemu trudno wynaleźli nazwę, .same mechaniki
i inzyniery", jak mówią o sobie. Wolne chwile
trawią na bójkach i pijaństwie; noce żwłaszczll
ciemne i deszczowe na kradzieży, a gdy się trafi
wesele, co obecnie po źuiwach bywa niemal dzień
po dniu, to już muiejsze fabryczki stauowczo odpoczywać muszą, bo panowie .illzyuiery i mechaniki" z zasady trzy dui z rzędu tailcują. A co to
za orgie po tych weselach się odbywają, co za
nieludzkie ryki, mające śpiew imitować, się rozW d. ~ b. m. zmarła w mieście na- legają, to doprawdy ze Zgl'OZą i zdumieniem trzeszem ś. p. Józefa Hleszczow.,ka~ ba się przysłuchiwać, i nszom i oczom nie wierzyć, ze rozbestwione tłumy, to ma być nasz lukobieta wielkich choć cichych zasług, na- dek.
Przykro kreślić coś podobuegp, lecz doprależąca do rzędu owych szlacbetnych entu- wdy, jest to tylko słabą kopiją rzeczywisto:!ci.
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zyjastek, wrażliwych na bratnią niedolę,
gotowych zawsze spieszyć z pomocą współ
braciom, zapominających o sobie i pełnią
cych sumiennie obowiązki społeczne, których liczne szeregi zaznaczyły się wybitnie
w połowie bieżącego wieku. Serce jej do
ofiar zdolne otwierało przed nią zawsze nowe jakieś pole działalności, a światły umysł nie pozwalał zasklepić się w dusznej
atmosferze małomiasteczkowych plotek i intryg; przyjmowała za to czynny i chętny
udział w każdej pracy donioślejszego i ogólnego znaczenia. Z jej śmiercią, z szereg'u naszych kobiet ubyła jedna z rzadkich już dziś prawdziwych matron polskich
i obywatelek. Niech więc ta ziemia, tak
gorąco przez nią ukochana, lekką jej będzie!
Za trumną zmarłej w d_ 5 b. m. widzieliśmy postępującą całą miejscową inteligencyję i wielu biedaków, któremi opiekowała się za iycia; cichą zaś jej mogiłę ozdobił wieniec z napisem: "Czynami swojemi
zasłużyła.';

na czeM

naszą!

27 września
piszą do .Gaz. "Varsz.'":
.
Umilkły wesołe gwary zniwiarzy, po rżyskach i
łąkach; w głębi lasów cienistych wiatr jesienną
-

Z

Za,,"'iercia pod dniem

szumi i roznosi echa strzałów m)·i\liwskich.
zwierzostan okoliczny nie przedstawia się
zbyt imponująco. wskutek rozwielmożuionego raubszycowstwa, to jednak obszerne lasy nalezące
do Rokitna Szlacheckiego, własność p. lIfichała
Poleskiego, dają jaki taki przytułek zwierzyuie.
Są tam sarny, zające, cietrzewie, a lisów i borsuków moc niesłychana. Mamy tu f:1brykę mączki
kościanej w Łazach, będącą w rękach spółki ży
dowskiej, którą reprezentuje Szlamu Berustein.
Fabryka ta,
mówiąc
nawiaRem,
przeniesiona do ;r,az z Ochoty pod Warszawą, przerabia
rocznic kilkaset wagonów kości, które sprowadza
z gnb. Królestwa Polskiego, z głębi Cesarstwa, a
takze z Rumunii. Gotowy prodnkt, to jest mączka
kościana biała i kości palone wysyłają do Niemiec, odpadki zaś, jako to tłuszcz nabywają na krajowe mydła. Fabryka zatrudnia przeszło pięćdzie
sięciu robotników, zarabiających średnio dziennie
po 45 kopiejek.
Obok fabryki mączki, wznosi się druga, fabryka parowa cegły zwyczajnej i maszynowej, będą
ca w dzierżawie p. 111. Ungsterna.
Cegielnia ta
zatrudnia około stu l'obotników płci obojej i zaopatruje przewaznie kopalnie dąbrowskie, Milowickie i sosnowicltie. Druga cegielnia również parowa, wypala cegłę głównie na potrzehę fabryki
cementu Wysoka, należącej do p. Wilhelma Landau
z Częstochowy i sukcesorów Jakóba Eigera. Fabryka cementu Wysoka, największa u nas, prezentuje się imponująco, zatrudnia setki robotników,
wyrabia przeszło dW.lkroć sto tysięcy beczek ce- Gro.iba zauJulenia. Dnia 28 z. m., mentu rocznie i mimo tej olbrzymiej produkcyi
w Łodzi, wskutek podkopania się pod fun- nie jest w stanie zadowolić wszystkich odbiorców;
tez właściciele powiększają obecnie całą fadamenta domu Srebnika, pod 1\2 493-cim więc
bn'ke i maja zamiar w rolm przyszłym zduhloprzy ulicy Południowej, w czasie kopania wać ilość beczek cemeutu, W ostatnich czasach
fundamentów pod wznoszoną w sąsiedztwie na gruntach f'lbrycznych odkryto węgiel, W bok
kamienicę, odchyliła się od samego parteru wysokiej, na Knźnicy, jest rlruga kopa.lnia węgla,
własność p. Mi~hała Poleskiego, wydzierżawiona
aŻ do trzeciego piętra boczna ści aHa pop. Stefanierou.
mienionego domu, grożąc zawaleniem.
Nie od rzeczy będzie tu wspomnieć o wiosce
Wcześnie przedsięwzięte środki, a miano- Chutki, bardzo malowniczo połoźonej wśród skał,
wicie podparcie belkami tej ściany na ra- gór i lasów; kompetentni ntrzymują, ze żródła
zie zażegnały katastrofę, mogącą pociągnąć tamtejsze mają własność wód szczawnickich, a dla
poszukiwaczy nafty, nie bez interesu byłoby zbaza sobą straszne następstwa.
dać jeduo ze źródlisk, z którego pono ropa się

- Szpital dla robotników. Cztery wielkie firmy łódzkie fabryczne, a mianowicie: Leon Allart i Spółka, Desermont,
Silberstein i Birnbaum, nabyły wspólnie
jedną z kamienic przy ulicy Przejazd, w
w celu urządzenia w niej stałego dla swych
pracowników ~zpitala. Za normę przyjęto
jedno łóżko na 100 robotników; ponieważ
zaś wszystkie te firmy zatrudniają ogółem

pieśń
Choć

sączy.

Ludność

okoliczna przeważnie fabryczna mało
oddaje rolnictwu. Po wsiach siedzą gęsto ży
dzi utrzymujący sklepiki, trudnią się takze rzemiosłem i faktorstwem.
Ilość zamieszkalej dziatwy Izraela poprę cyframi. Wie~ Rokitno posiada
ich 14-u, Grabowa 4-ch, Niegowoniczki 19-u, Niegowonice 31, Młynek Rokicki i Łazy 44-ch, Wysoka 72-ch, Chruszczobród 63-ch, Cięgowice 17-u.
Karczem, składów piwa i t. p. zakładów nie wyliczam, bo to zabardzoby rozszerzyło szczupłe ra-

się

- Z TOll.l.aSzo-VVR Ha"",skiego czytamy w .Gaz. Warsz.":
Okolica nasza miała w tym roku urodzaje bardzo dobre. Niema zboZa, któreby w muiejszym lub
większym stopniu niezadowoliło dość dużych nawet wymagań rolników. Jeden z folwarków, bliżej Tomaszowa połoźonych z 13'12 korca wysiauych na 18 morgach pszenicy dał 26<1 korce, co
stanowi niebywały urodzaj, wynoszący około 20-ta
ziarn. Na tymze folwarku zyto dało 10 ziarn. Urodzaj kartofli odpowiada powyższemu; otrzymujemy średnio po 80 korcy z morgi. Urod'zaj zapowiada długą kompaniję gorzelniczą, która w nadchodzącym miesiącn rozpocznie się, prawie jednocze·
śnie we wszystkich gorzelniach.
Zapasy zboża i
okowity znaczne. Nizkość cen, a przytem zupełny
brak popytu, stawia ziemian naszych w krytyczncm
położeniu, O kredycie bankowym na zast:lw zboża nic do tej pory pewnego niema, a z resztą kr~
dyt ten tylko w czasie obecnym i na zastaw zboza w słomie przyniósłby jaką taką ulgę rolnikom.
Ziarno gotowe, wobec utrudniouej manipulacyi
bankowej, chętniej nawet za nizką cenę będzie
sprzedawane kupcom, którzy łat\dej dadzą sobie
rad\! z kredytem bankowym i uastępnie oczekiwać
będą lepszych cen.
Ruch fabryczny w Tomaszowie znaczny; zapasów towarów brak zupełny, cała produkcyja niezwłocznie zuajduje naby""ców.
Stan sanitamy miasta zadawalający, gwałto
wnych wypadków chorób źołądkowych nie było.
Z urządzeń miejskich, godne jest zaznaezenia urządzenie chodników kamiennych na nlicach posiadających brnk; szkoda jednak, ze ulic brnkowanych mało, zatem i na przyszłość będziemy wykręcali nogi na śpiczastych kamieniach. Oświetle
nie 'I.'omaszowa zadowolić nie może nawet naj_
mniej wymagających. Miasto liczące 20,000 mie8zkailców oświetla 10, wyrażnie dziesięć nafcianych latami. Oświetlenie to, wobec zastosowania
VI' niektórych fabrykach
elektryczności i gazu,
jeszcze niklej wygląda.

:••••••••••••••••••••••••••••+:
: Z powodu ukoitczonego kwar~ talu III uprzejmie prosimy sz.
: prenumeratorów o spieszne na• deslanie przedpłaty na kwar: tal bieżący-i ostateczne uregułowanie rachunków.
:

:
:

+
;
:
:

:.............................:
Wiadomości Bieżące.
"Birż. Wied." don oszą : W komisyi towarzysza ministra dóbr państwa D. S. Sipiagina, naradzającej się nad reformą ministeryjum, przy projektowaniu etatów ministeryjum rolnictwa poruszono kwestyję
polepszenia bytu urzędników, zwłaszcza posiadających rodzinę. Według projektu postanowiono wogóle podwyższyć pensyje urzędników fam ilijnych, otrzymujących mniej
niż 1,500 rs. rocznie o 10%, następnie przy
urodzeniu pierwszego dziecka o 15 % i przy
urodzeniu trzeciego dziecka o 25 %. Pod\)bny projekt znajduje się również w departamencie rachunkowości kolejowej przy kontroli państwa . Oprócz podwyiki w razie
powiększenia się rodziny, ostatni projekt
obejmuje podwyikę za czas pobytu w służ
bie, a mianowicie: za 5 lat o 5%, za 10
lat-lO%, za 25 lat-25%.
= Projekt szkół rz emi e ślni czych. Jak donoszą dzienniki, radzie państwa przedstawiono do zaopiniowania proj ekt nowego
typu szkół rzemieśluiczych . Przeznaczeniem
tych szkół byłoby kształcenie chłopców w
ich fachu zaraz po ukończeniu kursu szko-
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ły początkowej, to jest w cbwili, gdy zazwyczaj udają się wtedy na nauk<t do majstra. Niemniej po wyjścin ze szkoły uczniowie oddawani będą do majstrów na ukoń
czenie nauki w danem rzemiośle i wypisanie się na czeladnika.
, = Reforma szlachtuzów. Piszą, że nietylko w Warszawie, lecz i na prowincyi
ma być niebawem przeprowadzona radykalna reforma. wszystkich szlachtnzów. W
tym celu zbierane są swzegółowe wiadomości o rzcźnincb, w których zabijanych
bywa przynajmniej 1,000 sztuk bydła i
trzody chlewnej w ciągu roku. Będą w
nich zaprowadzone obowiązkowe badania
mikroskopowe mięsa, na wzór wielu miast
w Cesarstwie. Koszty nowych urządzeń mają być pokryte w części z funduszów miejskich, w części zaś przez rzeźników. Do
szczegółowego zbadania rzezni w Królestwie Polskiem ma być wydelegowany z
departamentu lekarskiego weterynarz.
= Nauka kobiet. Sprawa oświaty kobiet
będzie ostatecznie roztrzygniętą podczas
j,esiennej kadencyi Rady Państwa. "Rusk.
Zizń" donosi, że opinije róźnycb władz
naukowych są różne. l tak, na zapytanie
ministra oświaty co do tego, jaki charakter mieć winno gimnazyjuIll żeńskie, wye.howawczy, czy też głównie naukowy, dyrektorowie gimnazyjów oświadczyli, że głó
wnie naukowy i wyklad przedmiotów winien być prowadzony przez mężczyzn; zaś
dyrektorki gimnazyjów domagają się głó
wnie kierunkn wychowawczego, z żeńskim
personelem wykładających.

Przemysł

i Handel.

waż

niecała

ilość

powyższa

będzie
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po-

trzebną odrazu dla wojsk, przeto zapasy
nad potrzebę doraźną będą przechowywane przez ziemstwa w elewatorach, śpi
chrzach lub nawet u producentów, dają
cych stosowną pewność co do zboźa za-

kupionego. W wypadkach, gdyby intendentura nie zabierała ziarna odrazu, sprzedawca otrzyma 90% ceny ' umówionej, zaś
pozostałe 10% będą wypłacane przy rachunku ostatecznym. Ceny będą drogą
telegraficzną gromadzone przez ministeryjum skarbu, a na podstawie tego materyjału, intendentura będzie ogłaszała ceny,
które przez pewne okresy czasu płacić
będzie w różnych miejscowościach. W gubernijacb, nieposiadających ziemstw, zakup
zboża dokonywać się będzie przez intendenturę sposobem gospodarczym, przy pomocy agentur handlowycb na drogach źe
laznych.
X Jarmark na chmiel. Stosownie do zapowiedzi, d. 17 b. m. o godzinie lO-ej rano, prezydent Warszawy generał Bibikow,
otworzył urzędownie plac jarmarczny dla
przywozU chmielu. Obecnymi przy tern byli: komisarz handlowy Borzęcki, sekretarz
deputacyi jarmarcznej Cydzik i jeden tylko z członków deputacyj jarmarcznej,
konsul Józef Rawicz. Dwie tedy wagi
bankowe stoją do dyspozycyi producentów chmielu, codziennie od godziny ts rano
do 4 południu bez przerwy obiadowej.
Ważenie i odbiór chmielu odbywać się bę
dzie przez dni trzynaście, mianowicie przez
ośm dni przed jarmarkiem od 17 -go do
20-go, przez cztery dni jarmarku od 25-go
do 28-go włącznie i jeszcze jeden dzień po
jarmarku. Chmiel, złożony do magazynów
bankowych, może w nich być trzymany
przez trzy miesiące, a ewentualnie przez
drugie trzy miesiące, poczem, gdy nie zostanie odebranym przez właściciela, będzie
sprzedanym przez licytacyję. Zaliczeń zaś
na złożony chmiel Bank nie wydaje.

v:n Wedie obowiązującej obecnie ustawy
towarzystw akcyjnych, wrazi e niedojścia,
z powodu nieobecności przepisanej liczby
akcyjonaryjuszów, pierwszego zebrania ogólnego, drugie, dzięki procedurze publikacyj, odbyć się może nie wcześniej, niż
za miesiąc. Tymczasem zdarzają się spraROZMAITOSCI.
wy nie cierpiące zwłoki, a opóznienie w
zadecydowaniu takich spraw może wpły
~ Wykopalisko. Obok Przyrowa na Mora·
nąć szkodliwie, a nawet zgubnie na stan
ekonomiczny i finansowy towarzystwa lub wach odkopano w głębokoś ć i 2 do 3 m. obsze rne
legowisk'l pierwotnych Ju:lzi i zwi cl'zl!t. 7.nah'zioll"
współki. Z tego powodu ministeryjum fi- szkielety mamutów, czyli slon i6w gr!'ywiastrch, żnh
na nsów proj ektuj e skrócenie terminu i u- rów, lIiedżwiedzi, l WÓl", reniferów, nosorożCÓw oray.
proszczenie procedury zwołania drugiego narzędzi z ich koś " i: iglic!', łyżki, noie, siekiery,
~ebrania akcyjonaryjuszy i członków to- etrzały, rogi rzeźbione; w j pdnej kupie znaleziollo
11 zębÓW mamuta, które mają do J 111. długości. Są
warzystw.
to \'ty\c()p31i ~ ka bardzo cenne.
v:n Kupcy hiemieccy, którr.y zakontrakCJ List Jtlo§zka Pjmlłer~zt.ejlla do
towali u eksporterów odeskich liczne do- D-ra * * *: Wielt'możny Pan ie Konsyliarżu!
B~!lże temu już lat trzi, jak ja vo trzehowałe m
stawy jęczmieuia i zyta, obecnie, wobec sobie
bić w Nowemieszc~e w zakład od Pana Kon-

podwyższonego cła, odmawiają przyjęcia syJ ; arża, bo j'l biłem słahowity na nerwi, l e czyłem
k~pionego zboża. Spory z tego powodu wy- Bobie całe pięcz tygod ni i pięcz dni i mnie sze bar·
lllkłe ma roztl'zygnąć sąd kompromisarski dzo zlelJiło, tak ze ja. codż l' ń z moją R uchlą dżę·
kowałplll dla Pana Bog-ł, co on zrohił z Pau Dol, w Londynie.
tór taki wielgi euo;reuiusz, co dla ch ore ludże taki
pomocny jest. Ale teraz, ja nie wiem za co, z~orsi
ło mnie sze i ja ~obie znowu do Nowemia f zto wy·
Sprawy Ziemiańskie.
bieruję, bo jezdem chory, mam paskudnc slab08zcze,
k lncze w obidwa. Loki, S2.czipien ie 'V medalionie,
zawróeenie w głowie, mdJoszllzów, wymiatanie zprz<;x "Prawił. Wiestn." podaje szczegóły o do i naprzeczywko, zapalenie sadzawe. w prawem
posiedzeniu komisyi głównego intendenta, kolani, i hrzr2.inki na kark sze robi ą. Raz to ja sojenerała Skwarcowa, która to komisyja bia wżolem rycynar~ k i, ale mi sze nic nie zlepiło;
to wteny ja potrzebowałem kazacz moja Ruchla
?bra(luje nad sprawą zakupu zboża przez dać
sobie dwa razy ane ' nię, taki co wiszy na szczalIlteudenture.
nh, z długiem rurkiem od gutaperki p , ale i to nie
Ministrow\e wojny i sk:trbu oświadczyli p~Il1ogli. 'l'o ja raz jeszcze mówie, ze za pół miesię za koniecznością przyjścia z pomocą sząca prtyjadę do zakłatl Wielemożoego Doktora
i prosie zosta wicz dla mnie mieszkanie nie drogie
rolnikom, przez zakup większej ilości zbo- 'Ile
dl.z", dobre i WYlfodllP, coby ś,,'i eźe powiet.rze
ża; zaś intendent główny i prezes komi- ja mógł sobie wdych 'lcz j widy cha Cli, i colo Y ja IDU·
syi dodał, że należy w roku biczącyrn od- zyke od kapPl e słyszał; moie takitl mienkil nle bę
stąpić od zakupywania mąki i użyć wszel- dże na Pszytyłku?
Z wielgim Szacowaniem
kich środków ku temu, żeby rolnicy mogli
Moszek Pimperstein.
bezpośrednio dostarczać ziarno.
Komisyja obliczyła, że na potrzeby tylLicytacyje W obrębie gubernii.
ko ośmiu okręgów wojennych potrzeba za·
kupić w ciągu miesięcy jesiennych 30 mi- w d. 19 (31) listlIpada w ~ądzie okręg. Iiotrlijonów pudów żyta, która to cyfra hlizką kowHkim lJa sprzedaż kolonii Robertów w gminie
jest ilości zyta, wywożonego normalnie z Szydłów, od sl1my 5,276 rs. 50 I,op.
- 22 grudnia (3 ~tycz. 1894 r.) tamże, na sprzeRosyi do Niemiec. Zakup tych 3D-tu midaż uicrucllOIDoŚC I w m. Toma8Z0witl, przy ulicy
lijon6w pudów ma być dokonany głównie Jrziornej
pod Nl 248144 A polo7.onej, od Bumy 36000 r~.
w tych miejscowościach, gdzie będzie do- - 19 (31) listopada t:lmze, na sprzed 'lź fohvllrstrzeżony największy spadek cen. Ponie- ku Przygoti v. Bugaj w puw. la~kim, od sumy 7200 rs

- 6 (18) listopada w sątlzie gminuym w Tusrynie na sllrzedaż niernchomości w osad'>:ie Tu~zynie
pod NJ 69, od silmy 300 rs.
- 4 (16) I'aźd:dernika w nrzędzie gminy S t ryk6w
na ~przedaź nieruchomości w osadzie Strykowi!!, od
sumy 500 r~. i drugiej, od 8umy 675 rs.
- 11 (23) października na komorze w Sosnowcll,
na sprzeda? A konfisl'owanych towarów, ocenionyoh
na sumę 4,500 rubli.
- 11 (23) paździl?T'lika. w urzędzie p,tu brzeziń
skipgo na repamcyję 9 most6w w m. Bnezinacb,
od sumy 1261 rs. 24 kop.
- 12 (24) października na dzierża we do kouM
1895 r. dochodó\v z bydłobójoi, w m: Bawie, od
sumy 1175 rs. 25 kop.
- 27 września (\1 paźdr;iernika) w magistra.eie
m. Piotrkowa na. wybrllkowan'<J ryusztoka od posesyi Hajdy prz.v uJ. Rzemieślniczej do p:l.rkalln orzy
łnźni żydowskil'j i cło rz. Strawy, 011 sumy 182 rs.
36 kop.
- 29 września (11 paźdz.) w magistracie m. Czę
stocbowy lla uzierż-lwę do 1 (13) stycznia 1897 r.
łąki w Nowej Częstochowie, od s'lmy 28-1 1'9. 65 k,
rocznie in plus.
- 18 (30) paź~ziernika w magistracie m. Rawy,
na 3-ch letnią dzierżawę dochodów kasy miejskiej
w m. Rllwie.
- 28 września (10 paździeroi!ca) w urzędzie guberoijalnym piotrkowskim na budowę mu-owanego
parkanu, uregnl'lwanie placlI i budowy wierconej
Rtudni przy areszcie s'\dowo·policyjnym w m.
rlzinie, od sumy 41178 rs. 14 kon. in minus.

B"

Kronika
5

giełdowa.

PuźdzJeruika.

Im bliżej terminu rozpoczęcia rokowań handlowych tern większą giełdy ujawniają otuchę. Gdy
nadto rynki pieniężne mniej krytycznie się przedstawiają, dobre usposodieuie przewah. Zastój w
interesach i cenach cechuje rynek papierów publicznych. Wszakże zmiaua kwartału i w tym
względzie winna sprowadzić zmianę na lepsze.
Zaznaczamy następujące knrsy. Za listy 5% ziemskie 99 kop. 60; za 4 1/,% listy 98 kop. l o; za 5%
listy m. Warszawy 99 kop. 75; wileńskie listy tyleż; łódzkie listy 99 w żądaniu. O 6% prowincyjonalllych listach nie ma mowy. Papiery państwo·
we nieco lepiej się trzymały z wyjątkiem likwidacyjnych listów. Pozyczki premiowe straciły około dWll rubli ua bilecie: 24Q za pierwszą, 217
za dugą i 1921/~ za szlachecką . Z akcyj podsko·
czyłły rZawiercie" na 457; dnieprowskie na 425 i
Staraci:owickie na 133. Podług notowań biura bankowego Gazety Losowań płacouo: za marki 47'1"
Z~I franki 30;1/" za guldeny 7611,.

Dowiadujemy si~, ii
kupca Efroima Bocllenka, na skutek układu jaki nastąpił między upadływajego wierzycielami w duiu 28 sierpnia r. h., została podniesioną przez sąd okręgowy piotrkuwski w dnin 10 (22) sierpnia 1'. b., w
którym to dniu, sąd zadecydował: potwierdzić zawarty u/dud i uznać Efroi/nll Buchenka za wytlumac':.onego i hOllor kupiecki }eqo
-

(Nadesłane).

upadłość częstochowskiego

ulegającym "r:hab1'Zitacyi pod warunkami wy?'aionemi wad. 604 i nast. [(od. Handlow.

- Ii.omitot ,,"'.lstawy ",luir i wyrnbów
le 8kóry i dekoracyjno-ta pic erskich, na pOSiedzeniu
IV dniu 2 pnżdziernika 1893 r .. ulegając życzeniom wielu przcmusłowców, fabrykaotów i rzemieślników, pra gnących przyjąĆ udział w
J zeczonej wy~tawie, wysto,owanym
u.; tuie i listo-

swem I)lioyte m

",nil) do komitetn, a wrcs7cie uja wIlionym w prasie, a ~ tóre to zyczenia rnutywllj,~ się niemożl1ośei~
już to wykończenia okazów na dzil'il 3 (15) b. m.,
już to Jlrzy ~ł2ni:l ich na tenża term ill z prowincyi
i z Cesarstwa, - postanQwił' 1) Wystawę, woheo
złożou)ClI jnż w odpowiednillj Hczuie de klaracyj,
om? mających się napewne jeszcze zloży6, nieodwołablie urządzić i ouvorzy6 w dniu 17 t29) p"źd~ier
nikli. r. u., 2) przy tej spos ,bnnśei termin składa
nia drklal'acyj przedłuzyć do unia 8 (20) t. m-ca,
przyczem okazy winny być d,lstarczolle oajpózoiej
do dlJia 12 (24) tego miesiąca, miejsca zas mog~
być oznaczane i obieraue, oprócz już ozna~zonych
i "oczyn >i j'~e od dnia 3 (15) tego miesiąca, 3) terminy powyższe komitet po.tanow·ił uważać za staIIOWCZ/l i nieulell':łjące ż~dDej zwłoc ,'.
Kancelaryj:. wy,tAWY upr'\sza osoby, które 1t'l'
żyły deklal/l.cyje i pl'agn :lcych wugóle przyjąĆ udział IV wystawi!' o jak uajspieswiejsze nadesłauie
wiadomości ootr"-yman)'ch na popr:t.ednich w)'sta wllcb
nag-ródach i odznaczeniach, dla wydrukowania ich
w katalo~u wy~tawy, co je,t wa7.ne ula public~noŚci
i komisyi Rądzącej.

ił&lll" Poleca się pterwazm·zt:.....
dn!} a tani Hotel ~n
giebki w m. Ozt:$Jtocl"fJwie~ w blizkości dworca kolei żelaznej.

Biuro

banko~e

Gazety Loso-

~ań, -vv W"al"sza-vvie Krako~skie
Przedmieście M 53, udziela bezpłatnych
informacyj we wszelkich sprawach pieniężnych.
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Telefony,

~
Dzwonki
i przybory

Składy

eaoaaoocacoooooooooooo.
==TOWARZYSTWO PRZEMYSŁO WO- LEŚN~~
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Instalacyje uskuteczniają się po cenach jaknajniższych,
W Warszawie ul. Hr. Berga X2 2, róg Krak.-Przedmieścia.

m

Warszawa,

I

:;;:;'ię

Ger~~~~~~~~~~~

Wołyniu.

w najlepszym gatunku i rozmaitych
snych f"abryk na
(Raj. i S·ka JW 4962)

~*~*-+_~_+-* ~**tat
E:rnilii S'taszczyko-vvsI1ie,j
Hotel Litewski-Stary Rynek w Piotrkowie.
Poleca świezo otrzymane w wielkim wyborze nowości,
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CENY MOZLIWIE NIZIUE •..

MAGAZYN

~ ~

~

-Panna do [ospodarstwa--.

ZV ZB~ t

~ ~ ~ ~~
na w.ie3, znaj~ca sz.ycie.
G
do sprzedania wiadomość
Wladomosć w kSlęgarDł p. P ..T ę-..
. '
drzejewicza.
(3-2)
.. bhzszą udzIela Zarząd
• dóbr R O Z wad y przez
Ktoby Jnial do sprzedania
( .
'
.'
ł Opoczno stacYJa Dr. Zel.
ł I wangr.-Dabrowskiej.

,... _

a mianowicie: Wełny kolorowe od 32 kop. Szewioty na kos tyjurny od 60 kop. du rs. 2. Wełny czarne gładkie i w deNeń.
Materyjały na okry~ia damskie i salopy. P.Iusz~ gładkie I
wytłaczane. Jedwa?le. FI.aneIe..Bal:chanr b~a~e ~ kol?rowe.
Welny na mundnrkl pensYJonarskle, Jak rowmez fil'ankl, ch u~tki, pledy na ga~nituI:r rnęzkie. Prwany, chodniki i materyJały meblowe. Płotna I.stołową bIeliznę·
, , ,(3-3)

oyo-------vo

przystępne.

rysunków, z "",IaCeny
(10-2-2)

__

OWO B

•

zdrowe, zdatne do chowu, zechce do- •
nieść: Rekle p. Sulmierzyce. (2-2)

(Raj. i S.ka' XJ 4979)

BŁAWATNY

paleea
Gładkie,
(w. B.

Warszawa,
WI WI

Marszałkowska

l'

•
•
.,
•
•
•

(3-3)

• • • •U . . . ..
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A.CHOJNACKliS

•

8
esOR

łt_ _________
;t: POTRZEBNA ZARAZ , - - - -••••- - - .

MAGAZYN BŁAWATNY

i~

Xl! 154

składzie

Posadzki dębowe, massywne
i fornirowane

~

(10-5)

Marszałkowska

posiada stale na

firmy
nadto: W Petersburgu, Moskwie i Charkowie.
~
(W. B. O. 7,359)

~~

"'V'V" a.:r sza"'A7i e
' ::I
Krakowskie-Przedmieście Nr. 9 (róg Królewskiej) I-sze piętro ~ c
~ ~
Zostało otwarte i przyjmuje wszelkie towary w komis.
\ '"
\ ~
Tanio naby"W"ać można:
i fGarnitury meblowe stare i nowe, antyki, ottomany, szafy, komody,
stoły, meble giętp, stoliki do kart, sofki, łóżka, biurka, pianina, m elodykony, szafki nocne, ob razy, lichtar7'e, wyroby platerowIlIle, bronzy, lampy,
kandelabry, dywany, wachlarze, galanteryjne wyroby, portyj er y i t. p.
Warszawskie Biuro Komisowe urządza mieszkania po cenie dowolnej; przyjmuje t e ż do sprzedaży całkowite urządzenia millszkań. (0-2)
"V7'

I

elektryczne.

~ ~

Warszawskie Biuro

~
~

grafów i amatorów,

41

KO~nSOWE i OGŁOSZEŃ (UNGRA)

_ 'K.I.SkładFREELANDT i
aparatów i przyborów fotograficznych, dla foto-

J~

ka

róg Zgoda

~

~

~

~

fantazyjne angielskie, na pokrycia, aksamity, plusze, draps-de-darucs,
O. Jf!7742).
kanausy, flanele, barchany.
(2-2)
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\

KIM WYJeDZ!,: weiny

~.

-

~
>

A

Del'tor

OGIER LAT 3

ID.

2

Bardzo bogatej buc:lo'Wy,
złoto-gniady.

Od ogiera Ron-Ron stad. Borowno i
matki arabskiej. Cena rs. 400. Wiadomość: Piotrków u stróźa Jakóba na
poczcie; Częstochowa li stróża Michała dom W-go Prezydenta.
(3-2)

15 wiorst od Gorzkowic, są do
sprzedania w każdym czasie

DWA FOLWARKI

jeden zi emi ornej 83 mor., łąk 18
m., zagajników 10 m.; drugi ziemi
ornej 52 morgi, łąk 11 m. zagajników 10 m.

Osada młynarska
stawu 1 morga 30 pr., łąk 10 m.,
ornej ziemi 19 m.,zagajników 9 m.
Blizsze szczegóły w kancelaryi
rejenta Filipskiego w Piotrkowie
u pana Krajewskiego.
(3-1)

ZAKŁAD KRAWIECKI Badeńskie winogrona
'11.11 .,;:raz '1l1li
poleca SKŁAD 'fIN

S
~AI'~

IU~Di

i kor'tó-vv

W. Zaleskle[o WPiotrkowie.
(0 -1)

KORNtlfGO WllCH~S~lfGO

Droga Żelazna
Iwangrodzko-Dąbrowska

w Piotrkowie, w domu Kańskiego
.
zaopatrzony zosta.ł. n.a. sezon zimowy
~ ~owy z.apns naJswlezszych .matery~ałow z .plerwsz~rz ędnyc h fabl!k kraJow.ych I zagra.U1cznych. Pow~erzo~e
sobie obst~lun~1 wykonywa .~pI~s~U1e!
pllnktl1alDle I podług naJswlezszeJ
mody.
(3-2)

podaje do wiadomości, iż dl1blik at
frachtu Warszawa W. Tomaszów Ng
3,142 z dnia 2 września b. r. zaginął
i jezeli posiadacz takowego nie zgło
si s ię w przeciągu 5 (lni od dnia ostatn iego ogłosz enia to towar wydany zostanie p. l\forsztynkiewiczowi.
(3-2)

Warszawski Bazar

Włodzimierza Sapińskiego

RZEMIEŚLNICZY

W~mEL ~~MIEm, ~~K~J W~GIEL ~RlEW~r,

M""

Do dzisiejszego numeru do(P!ac Bankowy N! .37, dom hr. Zamo~- SKŁAD: przy Rynku Aleksandryjskim
s~lego W Wa~szawte), na.bywa: Pło· obok ogrodu po Pijarskiego w Piotr- łącza się arkusz 14 powieści p. t.
cIenka, Drelichy, Koronki klockowe,.
.
..
"Eliksir długiego życia"
o:ra.z wszelkie wyroby włościańskie kowlC. ObstalunkI należy robJ(,\ w skłaprzekład z francuzki ego.
i rzemieślnicze.
(R. i S. 5449) (2·1) dzie. Odstawa natychmiastowa.(26- J 7)
Redaktor i wydawca

------------------------------------.D;oBBO.leUO I(eusypoJO.

Mirosła"W' Dobrzański.

W drukarni E.

Pańsh:ieu;o

w Petrokowie.
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tam na wieczerzę.
- Doprawdy?..

°

e!u łeq'erAp-'e[~e!0 0!S łllMzepO-ug ''eą0Up o:i}elz A00UlOd Az.ld P,qAq0 ł.~9m
e!zpaq ?!qO.lZ ''ez.le!lUUZ ?!UAZ0U 110 00 'Ot er. 'lluupe(
{)Zp~8 jtlUle t azoez.ld e!N
"IAuoz0U IKuozoll .. ·.1.uoz;Jn !1l
-lll lse! 'eUl['ed U!q'e.lq er. 'a[~,\Ulod Ap2 zoe'} ·'e1l1SXr.
-.leqo uIP,!zpe!Modpo - e!Zpe!SllS 'me!M. e!N -"iU01P!ZPOłUl ..1.\ ?!ue!lUez.ld
1l0.IU1S u '?l\)!Ul~ 0!S ~OU!'e{l![qz ?!lRPpO ł~9Ul lle!Mołzo
AqU 'er.oUl ?Aq 0l XzO - ·z.lels1Id A.l'U1S lUtAd-~os'e[ll
-!N 'U!M<)Ul 00 'Ol M e!0Az.le!M r.el AM AZO 'UłU!Ul ?lH101l0P Ullq gIS u.[9PI
'i::qc;lJd HAq !Ue!M'elle!OUZ Azpoqn ! llu( !0U~Oq 01IM9.1
-llZ ! n 11 Ul 'B Z M 0ł'B!Ul ?'B!ZP \:l!S 00 'mel OUU!M'BUlZ0'U
'!Ul?ęO~ 'BIAq {le1 ~uo!u{l}dez.ld AS'BP1!N 'B,?-.leqo
·P[\)Z.l !1Il{0z.[e!MOd 'B1I ?UU!0ę \:I!S {'BlI
-AZOUZ P91 u 'uu!zp02 00 0!S orUZSlla!MZ OUUl!Z
'!Ul?ęO~ [uq 'BU !meuozso.ldllZ z 'AzoMod a!s AplM.AZ
-'elln eMOU Ol 'BI!Mą0 00 'Apng op ezpo.rp 'BN

°

'XI

'AUlpld o:B\)!qU.lq \)Ię,\,Ulu M. 0ł"'qOMAM !lluu!ij nuKs
<l!unzullu 'U!u\)!utuodsM. Ol \)PluJ,
·U.l\)SOW zaz.ld
Uul qoAUUZ'Il1[<lZ.ld 0!uUlafUl tuO!u'UM!lluzsod 0!S łUPpo

~!S

-

601 -

.

-

112-

-

jej. -

Ja

zrobię

lepiej, bo

lJójdę

Właśnie to mieJsce dla ciebie!
z Gildą, bo i ona z podobnemi
wystąpiła do mnie zamiarami.
Wszystkim wam się
zachciewa być na balu!
Jak widzę dobry to dzień
dla wszystkich.
- Tylko nie dla mnie - odpowiedział smutnie
chłopiec. - Wiecie, że stary Rosko ciężk~ ma rękę!
Czuję potrzebę rozerwania się trochę, aby zapomnieć
-o kijach, jakie dostalem za to, że jednę z kóz ukradli mi cygani, a ten niegodziwiec żąda, abym w to
miejsce dał mu inną, każe, abym ją skradł u są
siada.
Tak?-zawołala Niklasa, zbliżając się do wielkiej tablicy, na której zapisywała rachunki swych
gości,-ten łotr żąda, abyś kradł! Nauczmy go pierwej
płacić swoj e długi, które wynoszą więcej niż sądzi!..
Rozmowa z Giorgiem uspokoiła wdowę, przekonała się
uczcziwości chłopca, spojrzała na niego
oz politowaniem, a odchylając jego kaftan -zapytała.
- A więc Rosko cię wybił?
- Patrzcie-odparł chłopiec, pokazując zasiniaczone plecy.
- To potwórI-zawolala Niklasa-zaskarżę go
przed sędzią Semper.
-- Tak, tak, to sierota, musimy się za nim ująć!
zawołali obecni.
-- Niech wam Bóg płaci - odpowiedział Giorgio,-ale gdzież jest Gilda? nie widziałem jej.
- Gilda jest na pokucie-odpowiedziała wdowa.
Pewnieś się umówił

łeq1r!AP

~

801 -

105 -

Nie będę
a miłość ta
jeszcze nie zagasła ... Patrz, ta sztaba zlota... wczoraj
jeszcze wyszła z mego tygielka... Znalazłem taj emuicę, która zapewni ci szczę~cie i dosta tki. Teraz idzie
o przedłużenie życia w nieskończoność.
Woskowa bladość oblała rysy Julia. Moser wyrabiał złoto!..
Moser odkrył już wielką tajemnicę!
Ręce jego drżały, oczy rzucały plomienie. Żyd zbliżył się do niego i poduosząc swą bezkrwistą głowę
.o profilu drapieżnego ptaka-zawołał:
- Chciałem cię zrobić mym uczniem, przybranym synem... uciekłeś.
Powinienbym cię nienawidzieć ... lecz nie mogę...
Miłość stanęła na przekór
nauce i nauka na tern cierpi...
Nie żądam, abyś
.opuścił twą żon~ i syna ... Dlaczego burzyć ich szczę
ście? .. Lecz wychod\'.isz codziennie, aby dawać lekcyj e
i Bianka tern się nie niepokoi; też same godziny przepędzać będziesz u mnie. W kilka minut przetopimy
więcej złota, niżeli go przez rok cały zapracować
zdołasz. Czyż w ten sposób, nie będziesz mógł pogodzić widoków twej przyszłości i zapewnienia majątku
dla rodziny?
Julio nie wahał się długo.
- Przystaję - zawołał - pod warunkiem, że
Bianka nie dowie się o tern nigdy.
- Nie wszystko ci jeszcze powiedziałem-mó
wił żyd,-jestem blizki odkrycia jeszcze jednej tajemnicy.
- Jakiejże?
-

Ocalasz mi

niewdzięcznym;

Eliksir

życie!

zresztą

długiego życia.

-

zawolał.

kochałem

-

cię,
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rękopismów.

Julio na nowo oddał się nauce alchemii, z wię
jeszcze niż pierwej gorliwością.
Czuł, że żyd
coraz bardziej traci siły i lękał się, aby nie umarł,
zanim ukończy swe dzieło.
Przez kilka tygodni Bianka przyjmowała tło
maczenia męża, co no długich po za domem bytności;
dnia jednego przecież weszła do jego pokoju w nocy
i zastała go leżącego w fotelu, ze starym l'ękopismem
w ręku. Przeczytała słów kilka i domyśliła się wszystkiego. Oszukiwał ją ... kłamał! Nie ma więc już dla
niej szczę~cia na świecie. Biedna kobieta nie myśla
ła w tej chwili
stracie majątku, który mógł się roztopić w tyglu alchemika; jako gorliwa katoliczka.
myślała o duszy męża, drżała o jego zbawienie.
Opuściła zwolna pokój i resztę dnia przepędzi
ła we łzacb. Nazajutrz Julio, powróciwszy do domu,
nie dostrzegł na twarzy żony śladu łez wylanych.
Pocałował ją roztargniony i wyszedł.
Nastała dla
biednej epoka straszliwych niepokojów. Od tej chwili
traciła coraz bardziej zdrowie; miłość do dziecka
przywiązywała ją jeszcze do życia, lecz jednego wieczora Julio, wracając do domu, usłyszał płacz służą
cej. Przerażony zapytał o powód.
- Pani umiera, spowiadała się właśnie!-woła
la wśród łez przywiązana sługa..

°

'~u'C~u{q

-

Chcę wyrabiać djamenty, szafiry, szmaragdy.
Jestcb zbyt zuchwałym, mistrzu!
Mimo to, mąż Bianki codziennie od dnia tego
udawał się do domu żyda.
Obadwaj pracowali gorliwie, obadwaj dnie całe przepędzali nad czytaniem

kszą
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ze swego nie wyjdzie, że umrze z głodu. Ach! gdyby
Giorgio o tem wiedział!
Lecz Giorgio w tej chwili miał również swoje
kłopoty; cyganie ukradli mu kozę, a Rosko rozgniewany połamał kij na plecach biednego chłopca.
- Odtąd raz na dzień jeść dostaniesz - rzekł
w końcu - chyba, że mi inną kozę w miejsce skradzionej przyprowadzisz.
Zkądże jej wezmę?-mówił płacząc chłopiec.
Możes6 wziąć od sąsiada.
Ja! miałbym kraść?
A mnie to nie ukradziono?.. Koza, za kozę,
tego wymagam, lub wieczerzami mi za nie zapłacisz.
- I nie dacie mi jeŚĆ teraz?
- Nie.
- Kiedy tak, to pójdę sobie. Znam dom, gdZIe
jeŚĆ mi dadzą.
To mówiąc, zblizył się ku drzwiom chatki
i w jednej chwili zniknął z oczów rozguiewanego<
Roska. Szukał on schronienia u Niklasy, znał dobroć.
jej serca i wiedział, ze pozwoli córce podzielić się
z nim swym posiłkiem.
W drodze jednak przyszło
mu na myśl, że w zamku jest wielki bal, a przyjaciel jego, kuchcik GUl'gi, nie odmówi mu resztek
z pańskiego stołu.
Przed drzwiami oberży stała zagniewaua Niklasa; na powitanie chłopca nie odpowiedziała, posą
dzając go, iż on to może poddał córce myśl udania
się do zamku przeklętego.
- Widzę, że patrzycie na jadących do zamku

