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wlnorajszy numer dziś wyszedł z 
pod prasy. 

OD RED.A.KOYI. 

__ Zwracamy uwagę czytelników 
ziemian na ~awiadomienie w 

sprawozdaniu bandlowem. 

Wiadomości miejscowe i z okolic. 

--. 
deszczu; a wreszcie o smarowaniu drzew towym sloiku,- wziąws1.y tę miarę za ~rzed naszemi oczyma, i gdy na tego 
mięszaniną z gliny, krowieńca i trochy j(\dnostkę, obliclył: że już dotąd puś(jil rodzaju szt1lki wyraźny nacisk k,łt\dzie 

wapna, to bowiem wyniszcza owady, od- prztlz nos dziewięć korcy i szesnaście dyrekcyj a, i o ich wystawę jest bardzo 
świeża korę i odżywia drzewo. Zanie- garncy tabaki! Waga jej podług tegoż staranną, uważamy za konieczne i o nich 
dbanie oczyszczania drzew nietylko przy- obliczenia wynosi ośm centnarów i dwa- z kolei skreślić słów kilka. 
nosi szkodę właścicielowi ogrodu, ale jest dzieścia ośrn funtów, ilość zaś ta, wresz- Przeciw operecie z zasady nie mamy 
plagą na całą okolicę, bdyż liszki objadł- cie wyrażona w gotowiźnie, kosztowała nic do nadmienienia, a tam gdzie tru
szy liście w swoim (grodzie, przenoszą go około 1117 rubli . dność jest w wystawieniu oper, operety 
się gromadnie do s/lsiadów, czynią ogólne Szanowny protektor tabaki narzeka nie miałyby żadnego zarzutu, gdyby wy
zniszczenie i to tak szybko, że nim się przytem, że, pomimo podwyższonego po- bór ich stosował się do wymagań este
zdoŁa zaradzić złemu, już drzewa pozba- datku od akcyzy, najniewłaściwiej w ro- tycznych i gdyby brak treści, wynagra
wione liści nie są w możności wydawa- ku zeszłym podniesIono jej cenę, bo ma dzał przynajmniej prawdziwy dowcip, ko
nia owoców. Niedbalstwo pod tym wzglę- być nierównie obecnie gors7.ą~nii by la np. mizm, satyra, lub inny jaki przymiot do
dem jest główną przyczyną braku tychże za czasów dawniej3zej administracyi p. datni. I Z operet do tego czasu danych, 
w naszym kraju, gdy troskliwsi i pra- L. Kronenberga. przeważna część należy do offenbachyjad 
cowitsi nasi s~siedzi zbierają obfite korzy- To samo powiedziećby można o i nielepszych protłukcyj Lecocq'a, w któ-
ści za swojo starania, - wspierani w tern wszystkich wyrobach tabacznych, któryeh rych muzyka po większej części czcza, a 
będąc i przez obowiązują:(je tam przepisy cena u nas wzrasta przymioty zaś ich libretto przy jałowości myślI i dowcipu, 
administracyjne, które i leniwych i nie- dążą w odwrotnym do tej podwyżki sto- odznacza się wybitnie effektami na. zooy. ' 

= Z ro&porządzenia J. W. Biskupa dbałych, jacy s:ę w ka~dym kraju zna- sunku, tak, że wkońcu przyjdziemy zapa- sly obliczonymi. Czy takie fi.l:lczy mog, 
dyjecezyi naszej we wszystkich kościo- leźć mogą, znaglają, jak w tym razie, do wne do tego plaktycznego wniosku, być wynagrodzone głosami zdolnych i 
lach w d. 7 b.' m., to . jest we czwartek 'Obowiązkowego tępienia owadów na drze- że najtalllej i najrozsądniej jest wcnle sympatycznych śpiewactek, takich np . jak 
o godz. 10 rano odbędzie się nabożeń- wMh. me zai,ywać tabaki i nie pali,i cygar lub p. p. l1anowska i ŚWięcka, _0 kosztownymi 
stwa za pomyślność Ojca św. Leona XllI tytoniu, skoro za coraz lichszy towar kostyjurnami i staranną wystawą:, i czy od-
z powodu jego wstąpienia na Stolicę .A'po- -z- Poczucie słuszności przyznać płacić trzeba coraz drożej, i gdy tanie, powiadają teatrowi, jako przybytko\\i pi~-
siolską. nakazuje niepoślednią zasługę, ducho- z wybornym aromatem wyroby p. Kco kna mają:cego uszlachetniać widzów? Na. 

-ch- W niedzielę, d. 24 z. m. wieństwu tutejszego miasta, iż dokładał(l nenbe-rga. znikJ'y bezpowrotnie wraz z je- tę za.pytania, każdy pojmujący właściwe 
w kościele popij!\rskim, ambtorowie wy- i dokłada jeszcze usilnych starań o czy'l go firmą. W dziwny sposób spotykamy zadania bztuki, odpowiedzieć musi prze. 
konali ,,:Mszę" Józefa Stefaniego ofiaro- stość, całość i upiększenie naszych świą- tu urzeczywistnienie paradoksu l że mono- cząco. 
wa.ną l. lIatuszyńskiemu; na. offertoryjum tyń. Zdaniem ca.łego nieuprzedzonego 0- pol bywa niekiedy bezporównania dogo- ( Jeieli mają być operety, niech przy~ 
"Ecce panis angelorum" Himel'a, solo na gółu, daje ono z siebie pod tym wzglę- dniejszym dla ogółu spożywców od wolnej najmniej odpowiedni będzie ich wybór, 
baryton;-i "Benedictus" ze mszy Józefa dem wzór innym zarządcom k08ciołów, konkurencyi. niech to co błahe, lub zepsuciem zagra
Hayden'a. bo niestety, niE'tylko po niektórych Mówiąc jui o tem, rzucimy tu jeszcze nicznem zaprawione, ustąpi miej6ca temu 

_ dr- W ubiegłym miesiącu za- wsiach i miasteczkach, ale nawet w tak jedną w tym przedmiocie paradoksalną co wesołe, dowcipne i moralne, niech o-
skarżono 12 spellllonych kradzieży przed- gJ ośnej miejscowości jak Częstochowa, zagadkę. N a wszystkich paczkach i PIl- pE:l'ety swojskie za:;tąpią offenbacbyjady, a. 
miotów różnej wartości, i jedną gwalto- pomimo wciąż zbIeranych ofiar "na re- deJkach wyrobów tabacznych, świeżo z wtedy nie będziemy mieli · powodu do 
wną: obwinionych o pierwsze cdesłano stalllacyją" ,-niedbalstwo o stan świątyń fabryk sprowadzonydi, znajdujemy ozna- utyskiwań uzasadnionych. 
do ukarania. sędziemu pokoju,-sprawy słuszną obawą przejmuje pobożnych pą- czone wyższe ceny od dawniejs;:ych, pła- "Robienie kasy", powinno być zawsze w ) 
zaś kradzieży konia Percowi Leberowi, tników. r.imy je więc bez opozycyi podług dru- d . b' 

l d k Ś . k' k zgo zle z "ro leniem interesów moralnych ". 
PrzJczem wyłamano zamek od st")'n1', do- Liczne u epszenia i oz oby w o cio- ko,,"aneJ ws azow -i: lecz nie rozumie- D . . 

!." d otl!d dobre sztuki mieVl aly także licz-
tąd nie wykryto. łach tutejszego miasta uskutecznione z my la czego jednocześnie wszyhtkie na-

l ' , b" k nych widzow, i wychodziły na. korzyść 
W tymże przecil}gu czasu policYJ·a. wy- dobrowo nych ofiar mieszkancow; pozwa- sze dystry uCyJe dopiacać sobie ażą ta- k ' k' - ." k' asy;-teatr zas, tory spełnia wyższe 

konawczu złożvla obwinień o nieporza.dek lają mlec nadzieję, że i brakujące jeszcze kąż pod wyż ę za towary dawniejsze, na 
" ). . ź 'd' h ., swoje p1'7eznac~enie i przynos.i ogóło'A: 

w podwórzach i około domów 155',-0 UZUpe'lllIeDla z tego samego rO 1a zaspo- utóryc cena oznaczona Jest też wedle 
. e' f? J r zabawę w połączeniu :& ji'go uszlllche-noszenie dłu.!?ich wlosów (peJ'sów) 4, o kojono zostaną · Przekonani o tem, na dawnieJsz J tary J. eże l to wywoluje d 

~ ., k ' l d" ć . tnieniem, staje się opiero rzeczywistym 
kłótnie i zaczepki uliczne 2,' _ o nieo- dZIS, zwracamy uwagę: na bra' swieczni- samowo a, to go Zl SIę nazwa Ją nad-

k b . k ś . l '" ezynnikiem cywilizacyjnym. Nie od rze-
strotne oh'bodzenie sil' z ogniem 2',-0 a w o szernym i wspamułym o cle e użyciem,-w pneClwnym ra:l.le Jest to, 

"' .. k' . .,.. k (*) czy przy tern sądzimy, zwrócić się do dy-
używanie skaleczonego konl'a 1,-1' o u- po-plJars lm; i na konieczną naprawę orga· co naJmmeJ, meporząde. . -, rekcyi teatru z żądaniem, wielu miłośników 
cieczkI' De słuz'by 1. no w, a szczególniej zepsutych długiem l ' W d t b h h l "," 'l . . - - o ye czasowyc naszyc sceny, o większą i ość sztuk oryginalnych 

Kradzie~ wytrycbo'w z warsztatu ślu- używamem miechów, w kościele po-domi- d . h t t l b . " k ' k sprawoz aDIac ea ra nyc, wspomlna- swojskich, nowszych autorów: Lllbow-
sarskiego p. 1I,r1' chl'eWJ'cz8, Z nl'ewI'adomyc" ni -ans im, gd.zie, przez cały czas nabo- l" t h . . . b k ! 

.lU 1.1 , Ismy o u wontc powazllleJs~yc, o ope- siego, Mellerowej, Blizińskiego i innych, 
nam Powodo'w, władzy wyz'sze'J' P 011' cy;'ne'J' ~enstwa, bezustannie słyszeć się daje nie- h " .... h t i ~ ł k retac zas procz wymlelllama IC Y tu- w dawniejszych też FredrJ(ojca)Korzeniow~ 
meldowanll. nl'e byla. zno"ny os ot i przykro-skrzypiące od-), . . "1 ° Ob' d k k 

.. t głosy. 10W, mc Dle mowllsmy. ecme, g y s lego, mamy nie mały zasób s arb6w 
Gdyby w liczbie :zamożnych obywateli niemały poczet operet pr, esunlll si~ już poezyi naszej dramaLycznej. Zapoznanie -g- Z powodu coraz znaczniejsze· 

go ocieplania się powietrz~ i plZewidy
wanego wcześniej jeszcze niż zwykle 
rozbudtenia. si~ życia roślinnego, przy
pomnićć nie zawadzi pOiliadaczom ogrodów 
owocowych, o zbieraniu z drzew sucbych 
liści, w których znajdują się zarody liszek; 
() zdejmowaniu z gaJązek obrączek napeł

nionych jajami gąsienic; o skrobaniu znsta
n:ul~j kory, pod którą znajdują: się gnia
zdu z robakami i oczyszczaniu z pleśni i 
mebu za pomocą kawaJka grubego płót

,Da. lub szczotki twardej, zwłaszcza po 

mieJ'skich nid znalazł sil'. któś taki, coby z nią tutejszego ogółu, od dyrekcyi 
x l") O ile nam wiadomo podniesienie opIaty t t l . . h' Ob 

zechcI'a) PI'zYJ'ąc' nn cI'ebl'e koszt zaspoko. k b .. tA l lo d 1 (13 t ea ru za ezy-mec WIPC pros a nasza l _" lO S ar owej zas .,sowanem zos a o I sycz- "' 

J'enia tych potrzeb, to nader łatwo do- nia r. b. wyłącznie do wyrob6w wypuszczanI ch na uwzględnienie zasłuży. 
świeżo z fabryk tabacznych. Wszelkie zatem po-

pełnićby tego mogła zbiorowa ofiara zostale w prywatnych ~kladach i sldepach wyro-
'b b . h h k ś . l b by z dawDą banderolą, wolne od podwyżki skal'-

oso yW3JąCyC W tye O ClOlac • bowej-przynoszą ją sprzedającym jako zysk rów-

-z- Jeden z tutejszych amatorów 
tabaki mający z górą lat [) O, który oa 
26 rokll życia używając tego narkotyku, 
zaw!ze obchodzi się z nim wedle starego 
zwyczaju, to jest, tabakę wysypaną z tak 
7,w&nych "ołówków" rrzeebowuje w kWllr-

nie dobry i sluszny, jak zapasy w-zellde inne 
jakie~okGlwiekbądź rodzaju towarów sprzedawane 
po podnIesieniu się ich ceny. 

ZabJCgliwa opekulacyja zwylde stara się uprze· 
dzać w H'adki i na podoblle cbwiJe przy gotowy
\\ ać możliwie jak najwlęhze zal!asy-Ustattlie 
tę kolej przcb}iy towary kolonijalnc przy znlia 
nie poboru eJa 1Ja zlo(o, dawJli€\j okowita, przy 
kaidem podniesieniu oplaty skarbo" ej i t. p. 

(przyp. red) 

Opefa komiczna "Córka pani .Angot" 
z muzyk!ł Lecocq'a, dana we czwartek, 
28 lutego, przy napełnionym jak zwy
kle teatrze publicznością, ściągnę,la wielu 
widzów powodowanych chęcią usłyszenia 

pierwszy tu raz na scen~ występujl~l:ego 
pana Ignatowskiego, artysty opery kra
kowskiej, któremu przypadła w udz.iale 
tola Allge Pitou. Ze względu jednak iż 
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adysta ten widocznie nie był przy gło- Ol owa niedonoszona krytyka kazała rui czorem napadnięto plebaniją w Czar-! Rowińs~i. Gustowski. Wnol'owski Piotr~ 
sie, sąd o jego śpiewie pozostawiamy na nieraz na scenie konać jak kona przek:lę- nocinie. Tt'zech ze złoczyńców, gdy in-I Kotulskl . Stef~n. ~sarska z Jeżowa. Trep
czas późlJiejszy, nadmieniając tylko, że ty, co skonać nie moie: długo bardzo, ni 7.ostaJi na dworze, wpadło pri;ez nie- ~{a. ~ędzlerH~l_ Łos. Ohrzanowska Marv-

.. . ' . ,Ja. LIszewskl Stalli~ław. Jeziorallsb:i Józef. 
s~~ dobrze w akcyi przedstawił. Operka bardzo dlugo i w konwulsyjnych rzuca- lI.amkmęte Jeszcze d~Z~I do 1,)0ko)u, w k,tó- MianQwski Ksawery. Benduski Aleksv. 
ta starannie wykonana, swoją: komiczno- ni ach si~ - od czego aż sobie boki na i:ym proboszcz nlleJSCowy fi. Uzal'ski SZl'ednioki Stanisław. W ołodkie wi 0z Do
ścią bawHa ogół, najwięcej wszakże za- twardych deskach poobijałem; ka~ała mi wie(lzorne odmawiał modlitwy. Uzbrojeni minik. Heinriclt Adolf. Goleński Józef. 
cbwycała pantdyz. Zwolennicy świeżego w uniesieniu patetyczuem ryczeć jak ry- w siekierę, noże i rewolwery rzucili się Ohodźk.o Leon~trd. Os~owtlki .Jakub. Janu· 
i sympatycznego g,tosu panny Swięckiej, czy wół dorzynany w szlachtazie;-i ja, na chcl);cego się bronić plebana i uderze- szewski Fralwlszek: }>letrzyko..,ws.ki ~roJli-

} l' .,.. 'd . l' l' KI d kl' . b h . k' sła.w. Ostasze WSkl Ignacy. Uelulskl Jall 
żag,owa l że Jej Ule WI Zje l w 1'0 l ary. yre tor, reprezentant sztu ri dramatycz- Ulem w prawe ramIę o ue em sle lery Birenzweio- Bernard . 

W sobotę, 2 marca, odegrano efek- naj musiałem rzucać się, musiaIem ry· powalili go- we dwóch na łóżko, podczas b) w k~ięg'arni p~ Samuela GoldsLeina: 
towny dramat z francuskiego, w 5 aktach cz8ć, bo tak cheiab część s~uchaczy, któ- gdy trzeci nożem groził za kn:yk nod- Szołowski. Psarski. Drzewiecki. Moliński. 
Uf obraz.ach), p. t. "Poczciwy Łotr"; - ra opiniją miasta kierowała. A moja mniejszy nadbieg,łej służącej. Tak za- Janowski. Krzywickie. Emilija i Felicyja., 
dziś "Zieloną: wyspę czyli sto dziewic". córka w roli Ofelii chcąc naśladować Mo- ~ewnlws~y sobie swobodę postępowanit\ Goł~~f\wski: Kempińs~i. Sikorska. Piętka. 

Po 1łożeniu już do druku powyższych drzejewską zostah.t wygwizdaną, bo grała groźbą: wymierzanych ciosów w głowę i Wrof)le~sh Goldst~lU. ąam~el 6 egz .. 
k l k 

. . c) procz teg'o :/iaplsah, o Ile nam Wlf\,-
uwag naszego sprawozdawcy sp ot a iśmy spo ojnie, łzawo, grała obłąkaną bez 1'u- pIerSI obalonego pl'oboszcza, czemu tQwa- domo' 
w dzisiejszyol numerze Biediady Lite- 1'yi;- dopiero gdy krzyczść zaczęła, i wlo- rz!sz;Jł nadto szereg trudnych do po~tó- Ru~~ocki Ludomir.. Otto Władysław. 
rackiej list jednego z dyrektorów sceny sJ czochrać i skukt'tć po scenie i drzćć rzen1.1. , bezecnych przekleństw, doma- Młodowski Btefan. Zakowski. Rozmary
prowincyjonalnej, który tu przytaczamy, na sobie suknie ... wówczas dopiero dostl1- gać t.ię , poczęli wydania pieniędzy złożo- 1J,0w:ski v~ła~ytiław.., Mirow.ski Lu~ wik. 
godząc się, on bowiem w zasadzie ze zda- la brawo, bo "doskonale udawała wary- nych przez para.:fijan na budowę kościola Soblesz.czans~l. Bwnkowskt. BrOnIsław. 

, . . ' " ." lheczn\owskl Leon. PopowskI Jakub. Kło-
niem powyżej wypowiedzianem, zawiera jatkę, jaką niedawno do szpitala lmy- l I?nycb, JakIekolwIekby SH~ w domu kocki vVła.dysła.w. Porębi!ki Kazimierz. 
wiele trafnych spostrzeżeń, jakich piszą- wieźli," znaJdowaly. 
cemu dostar(:.zyła smutna praktyka życia.. ' "Dużo jeszcze mógłbym przytoczyć na Po półgodzinem bada.niu i grożeniu 

"Gromisz nas śzanowny panie nieraz nasze usprawiedl.iwienie, , ale nie chcę napastnicy porąbali stoliki, porozbijali sza- WSPOMNIENIA 
bez litości-pisze szan. dyrektor ·- nazy~ sz,anownemu panu zajmowar. czasu a i fę i kuferki - i, zabrawtlzy 8Hadkowycb Z K'. R O N I K I 
wająe. nas _ wędrownych bi8dak6w- mnie wołaj1J; po raz t,.zeci do prezydenta 110 1'8., ,oko~o, 15 rs. 7< kasy bractwa 
źródłem demQralizacyi, które tylko pod miasta-nie wiem po co, b') ill bilety już kościelnego i wszystko co by lo własno
nadzorem. prowincyjonalnych dzienników posIał dla całej familii i jego znajomych. ścią probpszeza (iloś~ dokładn.ie nam nie
hamąje s,ve truj~ce wyziewy; każesz nam ),Iuszę jednak jeszcze wypowiedzieć jednę wiadoma) opuścili pleqaniją \'ko~o g. 10tej. 
wypisywać stopnie sprawowama się na uwagę, którą racz szan, panie wydruko· Drugi napad wykonano zaraz następ
prowinCJi, jednem słowem ~ądzisz nas wać, jeśli uznasz za słuszną. W tem po- nego dnitt. (22 z. m.) o godt;. 7 ·ł wir
bez litości, bez żadnych bgod~ących oko- niżeniu utrzymuje nas głównie reżyseryja czorem na dom Weinbęrga, kasyjerl1. 1'1 zy 
ljczności. Szanowny panie znasz widać teatrów warszawskich'-:-' publika prowrn- tUliaku parowym w . JYlos7.czenicy. 
t.ylko pcłozenie ajrtystów sceny warszaw- cyjonalna na teatr warszawski ma zwró·· Tu uzbrojenie pokaz!l,ło się już zupel
ski(~j, znasz tylko ich swobodę w· odpo- cone oczy, kieruje się jego zdaniem i od niejsze, prócz bowiem noży. siekiery i 
cz,ywaniu na kilkomiesięcznych urlopach , nas wym~ga tego czem on żyje. A czem- rewolwerów miano nadto i li wil~ dubel
?,nasz ieJl wolność w figurowaniu na li.. że on żyje: starzyzną, lichotą:, farsą-to tówki. Dowódca, jak utrzymują sam Ol'
ście chorych, obliczasz tylko pensy je i reżyser warszawski demora.lizuje prowin- kowskl, pierwszy począł gl'ozić nożem żo
utrzymanie warszawskich aktorów i po- cyjonalną publiczuość a nie my, owszem, uie Wejnberga, żądajic wydani1\, pOIliada
dług tego sądzisz tych, którym chłodno, gdyby nie na~ze zabiegi najlepsze sztuki danych pieniędzy; gdy zaś im tego od
głodno i domu daleko. Gdybyś pan cho- polskic-h dl'amaLul'gów nie był'yby znane. mówiła pobito ją i poraniono wraz z cór
ci aż jedn% podróż odbyt z tern biedactwem, Zrób to sza.nowny panie, aby warszawska ką, jak niemniej i stającego w ich obro
~tóremu mamy honor przewodniczyć w scena była wzorowcJ, aby wasi nkto· nie samego gospodarza domu. Zamki 
postaci dyrektorów, zJ'agodlHbyś swoje są- rowie nie próżnowali, aby pan reżyser I poodbijalI napastnicy siekiera i zabra.li 
dy, plitował, a może nawet zapłrlkał nad nie lekceważy,t hOtlOrn przewodniki, art y- 'z lwmocly gotowiZll~ llrzes'l.ł~ 300 rs. 
naez!!J dolą. Ileż to poniiellla nieraz znieść stycznego, aby publiczność prowillcyjonal- [l, próez . tego zegarek złoty z Cakirnv.e 
musimy od różnych indywiduów, ilE':i: ra- l1a wiedzia,l'a ie ze sceny warszawskiej grubym Jańcuszkiem, kolczyki z brylan
zy trzeba się wyrzec zdania i z uśmie. sl1 wygnane lichoty i skandale, fi z pew- t.ami i dwa sn\.brne licbta.rze. Rabunek 
chem przyjmować propozycyj e, które jako- nością i 0(1 nas skandalów żądać nie zakończollo salwą siedmiu wystrzał'ów, z 
tako utalentowanego aktora oburzają, a będzie. Takszan . panie! zreformujcie naj- tyt'h dwa wgJ'ąb ciemnej sieni, dla oczy 
w duszy uczciwego c7.łowieka bolesną przód scenę warszawską, a my sami zr\l- szczenia. sobie drogi zapewne gdyby się 
skargę rodzą, O wierz mi pan, że nieraz formować się musimy; dopóki zaś rezyse- tam kto znajdowal', a pięć na ,~iwat w 
cdowiel; gorzko żałuje owego warsztatu ryja warszawska daje gorszący IJl"Zyklad powietrze;--poczem w~zy~cy udali się' do 
lub l ł'ng, przy iakim ojciec jego w go- niedbalstwa, nieumiejętności lub zł(~j woli, dOillU jednego z gajowych sąsiednich la
dności zarabiat na chleb dla rodzioy. Wo- dopóty prowincyja żQ;dać będzie od nas sów i zatrzymawszy go gwałtem międ~y 
góle mów ią, ze dziś artysta d:'u matycz- hecy a llie teatru ... " sobą przez kilka god:du bawili się i czę' 

l kt . t ' . stowali wesoło. ny ve . a' ol' Jes szanowany Ha rOWlll z -n - Gdy przed dwoma tygodnia-
innymi oby)Vatelami kraju-ale szanowny mi donosi : iśmy o napadach OJ'lowskiego, Kto tak, po świeżo co spełnionym ra
panie t? tylko tak .m~wią; na pro",:incyi ltie dl •• próżnego sprawozdawczego zwro. bunkn, postęp~je, musi to czynie na za
~kto~' Jeszcze uchodZI. za ~ame~YJa~1ta, tu I1~zwaliśmy go bardzo dla okolicy nie- sadzie bardzo dokładnych wiadomości, 
komIk za blazna, tragl~ z.a Kryr~l~a:H,t\L I bezpiecznym, i ",yraziliśmy te nadziej", gdzie przebywają wyprawieni na jego po
'" w"g"n lub bryka w JakIch zaJezd I -.: szukiwanie,- musi -zatem mićć szer,'ko 
'" " • eJ ~. • . ' • '. • zamy Że zapf\wne władze nad beLpieczeństwElill v 

do ml.n~t ~ mus:8czek Jes~ o bl.egana. ~rzez w kraju czuwające wszall,ich dołożą usi- rozgalęzione stosunki między osiadtymi a 
paupro.w l powaz~y dygrutarYJat . mle.Jsco~ łowań, by jak najrychlej spokojnych znanymi dobrze w ~aidej okolic] ' podaj
wy: lll,by budy l. wagony- z wy.:rącl!: me- mieszkańców od napaści zawiązanej szaj- rzanego prowadzenia 8ię ludźmi. 
na.zerYJą. Aktorki są odrazu Wlti\ne' jak ki osw0bodzić. Wczoraj rozeszły się wieści, że Odow-

MIEJSOOWEJ 

ulożone podług dni i miesi~c.y. 

3 marca 1578 l'. Na .sejmie walnym 
warsz.1. wf;k~!n, opatrzony ID wyrażoną da
tą, kt'ól poldei Stefan :Batol'y, ustanowił 
sąuy "najwyższe dla. szlachty i d1l0h~w
nych, .\Iwane Lrybunałami korQnnymi i dla 
tycI! 88"dów wyznaczył miejsca: dla Wiel- . 
ko·folski PiOtl'ków, a dla Małp-Polski Lub
lin. Werl'ł\1g postanowIenia sejmowego, 
do trybu All piotl'ko)'Vskiego należeć bę
dą wOI'- wództwa: poznai5skie, kaliski.e, 
~ieradzkie, !liomia wieluó.ska, łęczyckie, 
brzeskie, inowłoGlawskie, ziemia dobrzyń
ska, mazowieckie, płockie i rawskie. Do 
trybunałll lubelski~go województwa: kra
kowskie, sandomierskie, ruskie, podolskie, 
lubelskie, bełzkie, podlaskiej z tym wa
runki, iż sędziowie wszyscy' po od:;ąd/e
nin spra.w wielko.·polskiob w J->iotr!wwie, 
mają jechać do Lublina i. tam odsa,d1.aó 
wf'zystkie wU)6wództwa Malej·Polski. 

l:)ądy tryhunabkie w Piotrkowie rozpo
czynać się będ;l wpierws~y poniedziałek 
po ś-ym l\larcinie, a. kończyć się .majlij 
przed kwietnią, niedziel<\. W Lublinie zaś 
odby wać s tę będą, od poniedziałku po 
przewodniej niedzieli. Taż kOllstytuc ya sej
mu mówi o wyborach sędziów do sądów 
trybunalskich i o innych rzeczach, odno
szących się do trybunałów, i za8tr~ega, 
że trybunału koronnego pop~'awa. zawzdy 
ma być wolna, za zezwoleniem spólnem 
na sejmie. Stąd też sądy trybp.nalskie róż
nym w następstwie czasu 1łlegały zmia.
nom. 

5 marca 1768 r. Sejm ekstraol'dyna
ryjlly w Warszawie rozpoczt,jty za St?>ni
sława Augusta d. 5 października 17tH 
a ukończony 5 marca 1768 r., między 
inne mi uchwalił potrzebę reperacyj ratu
szów trybunalIlkich: piotrkowskiego, lu
belskiego, l\tiliskiego i lwowskiego)--i na 
ten cel wyznaczywszy coroczna; sumę piś. 
nięina" takową, golecil wyph.cać ze OIl}ar
bu k01'OnJlego miastom trybunarskim. 

I 

kobiety ~ezbronne, którym ,więc wszy.st~ O 'ile nas .wieści dochodzą, energiczne ski wraz z towarzyszami uj~ty zostal,.
k'O mówIć ~oln?- ~dybys. p~n CbOCla7. środki' dla wyśledzenia POb)''tll t. j. eza- według innych zaŚ że przy chwytal.liu roz- Z BRATNICH STRON. 
raz był św)adkle~ ,WI.Zyt, )ak~e zwykle sowych kryjówek 7.Jor,zyńców natychmiast b6jniczej ~zajki, broniącej się strzałamI, 
skł~damy po. pr,zYJez.dzw do mJ~sta, za- przedsięwzi~te zostały, (',hoeiaż jak dotąd trzech z nich na miejscu poh~c miało;- Przygotowania do książki zbiorowe; ula 
wolałbyś nleslusznJ" tylko al·t 1-. powtarzano też, że OrJowski wl'dzi'('ny K. raszewsk, iego o Kraszewskim I posuJwaJ·n. 

~ -:-. ~ ." . ~ °r row OIJI'ZU- nie uw~~ńcz'y.t ie. h je,szcze pomyśh,1y sku- ' ~ 
cam kamlelllanlarul potępIenIa. t€1k. NIe WątpIąC tei, że on prpdze i czy bJ~ w mieście, że kradzież wytrychów u. SH,) n~pr~~)cL . Dsoby uproszo~Hl w celu re· 

.. J p: Miehiewicza ślusarza jest w zwi:1i\ku dnkcYI tej k,ną~lo, ułożył! JUi, całkowity 
"Wizytuję dygnitarza, ten zaleca" a później nastąpi, ani roztrząsahc donio- , " b .. '. . : plan pr~cy, ktol'fl. składacsię będzie II ży-

więc ~ąda.,abym rozpoczął przedstawienia slości wydanych rozporządzeń, pow&:i.amy ~ Jego tu y~nosc~~: l t.~ .. Wszyst~o to o!orysu Kraszo~skieg?;-z sz.er~~u study
OffenbaC'b'a, bo to mistrz wesoly a na się jednak uczynić uwagę, że samo jaw- Jednak są tyl/"o plo:me WIeŚCI wyros,le W JOw mld pOjedynczymi velnogami J€o'o clJ.ia-

k " . l 'd d czyjeś fantazyi a, w powtarzaniu powiA• łalności: pisarstwem, reelaktorstwo~l, krv -
~s ros zrozumlaly; l ę o inteJegencyi ne poszukiwanie nie tak pr~dko tu mo- l: J 

szkolnej, ta żąda klabycyzmu bo poziom że doprowadzić do celu, ile zręczne śle- kSZfmie- i dotąd niestety urzędowej lub tyką, ,wyd<t,wllictwem, drukarstwemj -- z ar-
pew"ną wiadomośri o uj~ciu rozbójnik6w tyku,J?w luz,ny~h, odnoszących Się do tw6~'~ 

umysJ'c "ości małomiast~~c7.kowej trzeba dzenie, bez zwracania nawet o ile się da nie ma W okolicach tdko 'rl " • CzO~Cl .. lub zy,c1a Krfl~zewsklego, wreszcIe 
p(ldnieść i uzacnić; idę do redakcyi miej- uWllgi miejscowej ludności. 'frudno bo-. t',., . ~., ~szJ.n~, a li blblJJografn dZIeł jego. Ct~łość, około 
scowej gazet.y, ta ilida nowości r.olskich- wiem zaprzeczyć. że między ostatnią zł'o- leSZ.owano { 1'0 wJększej Ci\ęSCI mleJsco- 40 arkuszy druku, składać się bedzie z 
l żąda ~łusznie _a1e nie uwzględnia, że czyńcy mah JCośrednic h wsp6lników, do- wy<:h 7,łcgo )!l'owadzenia się ludzi. kilkudziesięcil1 artykułów, z których" kilka· 
tyth nowości ' tak mało, że trzy czwarte pomag ają.ryc-h im do ukrywania się, zucie. _. iVa jlluileuszoire wydawnictwo naśde juz rozebrano, przed ogJ'?szeniem 

l Ś b ' I" I J 1 I', > •• , ode?,wy do plszący~h. Strona też mate-
udno 'ei żąda czego inmgo. A aktorom raDia śladów, - zaopatrujących ich w wy .01 U. C~_· 1e • . \ 1 asze'Ws~/{ go ryjalmt wydClwuictwa, z któreg'o całkowi-

z pustą kasą jak z pustym żoJ'ądkiem żyć ' bm}, żywnośó i wiadomości gdzie, na zaplsalt S~C: . ty czysty dochód }Jrzeznacza się na rzecz 
niepodobna. O intrygach m,lodzieiy, o kogo i kiedy bezkarnie naraść moina. aj wkslęgarm . p. Leonarda. ~hOdźl{i: jubilata, · rokuje dobre widoki; p. Gracy jan 
wpływie studentów, Q klytyce ulicznej Olitatnie dwa. napady ~y~lOwnym te- S~o~~rt: Jun~:owskl ~e~r-yl,. Z~elFńska r. llnger bowiem, którego pisma wiele za
nic nie wspominam, bo od tego wszyst- go są dowodem. ~lp1ll8JU .JuhJ~l1: ~Va"t1kll:vsk~ Maryja. w~zięczajiJ: 'iVspółpracownil:twu Kraszew· 

G~ochows\;:a ,l!e!lcYJ1. Oba~~clu . .AntonI. skleg~, zoboWJą,zHł się raz jeden wydru~ 
kit'go twarz si~ rumieni a serce Yeiska. W d. 21 z. w. o godz. po 9-tej wie- MlChaleckl JozeL Wolfke, Gorskl Henryk. kowac bezpłatl11c c[1ie dzieło., co 2UlOiej-
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BZY wydatki o 800 do 1000 rubli, czyli o 
tyleż pomnoży dochód z przedsi~wzięcia 
towarzyszy zawodu Kraszewskiego. 

* * * ., Drukarze warszawscy także chcił UCZCi C 
dostojnego jubilata.. Jeden ze starszych 
zgromadzenia. tego projektuje jedną z po
wieści Kraszewskiego wydać w ten spo
sób, ażeby każda stronnica złożoną zoata
;ta przez innego zecera. W ten sposób 
wszyscy pracownicy sztuki drukarskiej 
mogliby choć kilka chwil czasu i pracy 
przynieść na ofiar~ jubilatowi. 

* * 
W połowie sierpnia r. b. ma odbyć się 

w w.arszawie zjazd leśników. Z okazyi tej 
Gazeta Polska pisze: Jedną z gfówniej
szych przyczyn znikania u nas lasów jest 
nieopatrzne wycinanie ich bez rachuby na 
pr2;yszłość i jakiegokolwiek planu, jak 
również nietroszczenie się o wyci~te prze
strzenie leśne, które pozostawione samym 
sobie, jeśli na piaskach, zamieniają się w 
wydmy piaszczyste, a w najlepszym razie 
porastają jałowcem; ziemie zaś lepszej war
tości zazwyczaj obracają na pole orne, bo 
lla las .,zadługo czekać trzeba". 

twa juz III\! obmyślone i odpowiedni współ
pracownicy zamówieni. 

* ... 
Bibl ijoteka Warszawska pl'zedrukowała 

wiersz J. I. Kraszewskiego skreślonJ "w 
noc bezsenną" i nadesłany redakcyi Zo
rzy. Tytuł wierszyka jest "Książki:" 

Książka? Śliczna! świeci złotem, 
Przepych, ale co mi po tem? 
Co po trupie w złotej trumnie, 
Na pólkach dmących s i ę dumnie, 
Z grzbietem sll'ojnym, z szafą ~wietną, 
Gdy mu i kart nie rozet.ną, 
Kiedy czasem przez pół wieka, 
Nie przemówi do cdowieka! 

Książka niechaj idzie w świat, 
Z dworu na folwark, do chat, 
A gdy na szm~ty podarta, 
Zostanie ostatnia karta, 
I w błoto brudne- wciśniona, 
Na śmiecisku k~dyś skona, 
Odda.j jej pokłon głęboki: 
- Tu leżlł rycer.:a zwłoki l! 

Ludomir. 

MYŚLIWY 
.l)oluje, ale nie pustoszy I Udział w zjeździe przyjąć b~dzie mógł 

każdy, kto, pracując na tem polu, mógłby 
i chciałby przyczynić się praktyc2.nemi 
swemi wiadomościami do ugólnE.>go dobra. I-

* * Pra.dziadowie llasi Vi ~ród wieJ kich kniej 
* Redakcyja "Gospodyni Wiejskiej" za- polowywali na odpowiedniego im l!wierza 

k/ada obecnie w Warszawie "Sklep pro- na żubry, łosie, jelenie, niedżwiedzie i 
duktów gospodarstwa domowego wiejskie- wilki;-ojcowie, mogli jeszeze pieczeń sar, 
go". Założyciele sklepu bpodziewają się nią uważać za dziczyznę powszednią, a 
przez to: 10 usunąć wyzyskujące pośredni c- przenosząc. smak szynki swojskiej nie dbać 
two faktorów; i 20 zachęcić . do rozwoju o dziki. Ze jednak, mimo to, tę\lili dziki 
willlu gałęzi produkcyi, które dotychczas gorlilViej niż wilki, a to i owo przyczyni
całkiem były pomijane. Zadaniem sklepu lo się do wytępienia lasów,-my dzisiaj, 
będzie wyszukiwanie jak najob8zE.l'niej- prawnukowie i synowie tylu Nemrodów, 
szych dróg zbytu, nietylko li kraju ale uważamy ~a prawidłowe takie nawet po
i za granicą, dla tego podejmuje się hur- lowauie, które nam w ciągu roku 40 za
to\\'nej sprzedaży i urządzi też składy ko- j~cy na 100 włókach przynosi l! Idąc tak 
mis(lwe po miasteczkach na prowincyi. O dalej, możnaby przewidywać, że synowie 
przedmiocie tym pomówimy obszerniej i wnuki nasze polować będą na krety, 
W przyszłości. myszy i żaby, a prawnukowle na owady 

* * * I chyba i zWIerz~ta mikroskopijne! 
Pięknie przemawiał nad grobem zmar- Użytecznośó jednakże myśJiwstwa jest 

lego ś. p. Lucyjana Siemieliskiego w Kra- nie zaprzeczona l dwojakH: nietylko bo
kowie Stanisław hr. Taruowski. Z mowy wiem służy ono za środek pomnożenia 
tej podajemy jeden ustęp, który zapewne ilości ogólnej pożywienia, ale i obyczajo
czytelnijwm naszym obojętnym nie b~- wy wpływ wywiel'a. 
dzie. Ktoby temu ostatniemu zaprzeczał,-ko-

"Kto traci w nim. (Lucyjanie Siemień- goby Dle cieszył widok pi~knych i zdro
skim) wi~cej niż przyjaciela, to język wy ch, wesołych i do krajU przywIązanych 
polski. Kto tak,jak on, po polsku pisać po- ludzi boga tych:-ten niech wspomni. na o
traW Ten instrument cudowny, ten organ, we znu~zone cherJ;,ki, grymaśne" obojętne 
na którym Kochanowski grał psalmy; ta na do l dobro kraJU, a }JO za Jego gra
arfa Eola, któr1\i jak wietrzyk muskał nicami rozrywki i widoków natury szu
wiersz Słowackiego; taszklannaharmonika kające. Jak biednemu sprzyja po pracy 
na której kręgi mistrz Mickiewicz wyci1~ wygoda i wpływa dobroczjnnie na jego 
gał dłollle,-kto na niej jeszcze godnie umysł i siły,-tak trudzlłca pod golem 
grać potrafi? "Język mój ojczysty zosta- niebem za zwierzem gonitwa oddziil.ływa 
nie jak ada .z porwaaemi strunami." korzystnie na ludzi, którym głód, pragnie
Obcy wydZIerają struny i chcą wprawiać nie i niewygody są nieznane. Nic też nie 
jakieś pożyczane i nieme, a swoi niestety, przywiązuje tak do kraju, jak znajomość 
zbyt często wydobywają, zeń same dźwię- Jego pi~kności i powabów, a niepodobna 
ki niesforfle, Iliestrojne, fałszywe. Jeden znosić z ochot~ ostrości ojczystego klima
był artysta, który umiał wygrać na nim tu, jeżeli si~ me doświadczyło różnych je
co chciał i każdy ton z niego wydobyć; go pór roku. Polowanie jest zabawą kosz
dziś instrument grozi rozstrojeniem a towną,- to prawda, ale poźyteczną przez 
klucze od niego bodaj czy nie pocbow~my dobroczynny swóJ wpływ na cZfJŚć naro-

/ w tej trumnie. O ducha się nie bójmy, bo du najmniej, jak u nas, mającą zaj~cia, a 
starsi, kiedy odchodzą, zostawiają go w która zarówno-energiczna i dZielna może 
spUŚCIźnie młodszym, jak Elijasz swój być jego chlub~,-jak karłowata i znie-
plaszcz temu, co go miał zastąpić". dołężniała-jego zakałą. 

* * * .Przy dobrze urzą,dzonem łowiectwie po-
Premijum dla członków "Towarzystwa spolitem można w przecięciu na tysią;cu 

Zachęty Sztuk Pięknych" stanowi za rok morgach, w kraju jak nasz przez pół 
1877 reprotlukCyJa z obrazu "KoPllrnik roku benoślinnym, IUJeĆ r00znie prz~szło 
wykładajllicy obrót ciał niebieskich" Ger- 30 centnarów zwierzyny do ubicia; która) 
Bona. J.>remijum te' wykonanem zN;tało w takim stosunku wyrosłszy bez dostrze
na miedzi Za pomo~ą wytrawiania (aqua- galnej szkody dla roślin roluh:zych, jest 
forta) przez Redlicha. dochodem bez nakładu, mogącym być 

* * powj~kszonym jeszcze przez za.silanie co 
W Warszawie z:wią,zała się spółka rok otwartego pola łowieckiego przychow

wyda,,!nictwa dziel treści nauJtowej i po- klem z. ~rząd;wnych na ten cel małych 
ważnej. Cb~rakter tej spó.łki jest czyst,o zWIerzyncow. 
prywatny. Zyczymy jej szczerze powo· Odkładailłc na pótniej opis szczeg6towy 
dzenia na ~,~wej ~rodze wyzwalania się owych małych zwierzynców, ni~k~sztow-
pracy ludzkIc} z \Vl~ZÓw monopolu. nych 1 tak łatwych do upowszechDlema, aby 

* • * ich na każdej JlIili kwadratowej przynaj-
Z drukarni S. Orgelbranda synów wyszły mniej pi~ć było,-zasta.nówmy się przede

"Przysłowia Salomona" przf'łożone i ubja.- wszystkiem nad tem: czy kraj kODlecznie 
śnione przez Izaaka. Kramsztyka, znanego brz) dnąć musi przez niedostatek przy po
z lat dawlliejo:!zych kaznodziei &ynagogi st~pie kultury dZIkich zwierząt zabawnych? 
warszawskiej. Tł0m~cz dzieło to poświę- Najpowszechniejszemi i najcen.uiejszemi 
cił pamięci Feliksa Zochowskiego, b. pro- zabawnemi zwierz~tallli s~ ptaki. Zadne też 
fesora Szko,ly !łabinów wWarszawie . zwierzę dzikie nie wyrówna ptakom w 0-

or. * * żywieniu krajobrazu:-onc bowiem oży-
Po ukończeniu Encyklopedyi Rolniczej, wiają, go lotem swoim,-ruchem na drze

ma wychodzić w Warszawie 'l)Encyklope- wach, ziemi i wodzie,-głosem w prze
dlja pedagogiczna", Fundusze wyd<\wnic- strzeui,-postacią i upiel'zenięm wreszcie o 

wiele rozmaiCIeJ niżeli zwierzęta ssące. 
Ptaki zdobi~ krajobr.tz dla wszystkich,
ssące i ryby tylko) dla swoich właściCieli. 
Kto tedy nie jest oboj~tTly na powaby 
przyrody,- kto rozumie, źe lubowanie się 
nimi do wszystkich należy;-kto zatem pra
gnie mieć wszystkich za sprzymierzeń('ów 
w utrzymaniu i powi~kszanju krajowych 
piękności i pożytków, .ten przyzna, że go
spodarne uporządkowanie łowleetwa od o
pi eki na<t zabawnymi anieszkodliwymi 
ptakami zacząć potrzeba. 

Obyczajność jest wynikiem wzwycza
jenia do post~powania społecznego, odpo
wiedniego godności lud&kiej;-przyzwycza
jenie to więc wpajać należy w młodlież 
od jej lat dziecięcych. Obyczajność przy
musowa niejako, wstrzymywanie si~ nd 
czynności niegodziwych i społecznie szko
dliwycb-ma pewną wartość-ale bardzo 
malą i w wielu wypadkach bardzo wąt
pli wą. Obyczajność w pełnem znaczemu 
tego wyrazu, gruntuje si~ na wyrobionem 
i niezłomnem zamiłowaniu p!ękna i praw
dy-pożytku i umiarkowania. 

Stosując zasady rozumnego wyrobienia 
obyczajów do przedmiotu, jaki nail W tej 
chwIli zajmuje, wytężyć trzeba wszelkie 
usiłowallla, aby przedewszystkiem w mlo· 
dzieży zaszczepić poczucie konieczności 
ochrony ptaków. 

Niedość jednak przytem zachęcać du 
nietępienia wróbli i jaskófek,-zasilać je 
okruchami swego stołu,-lnb dla nich i 
innych ustawiać w ogrodach sztuczne 
gniazda, hodując naicz~sci ój jednocześnie 
kIlku zawzi\jtych ich nieprzyjaciM-kotów. 
Wróble są wprawdzie nadto przezorne, aby 
si!il kotom wytępić dały,-losu tego je
dnak dozna wiele innych ptaków, stokroć 
pożyteczniejslych i Zdbawniejszych. 

'!'rzeba zaś w każdej porze roku miM 
dzikie ptactwo w troskliwej opi,ece bronie 
od zwillrząt drapietnych, zasilać w czasie 
mrozów i śniegów, dostarczać scbronienia 
w gęstych zaroślach drzew lub krzewów, 
bo ono za to wszystkim, zaczlliwszy od 
dzieci-aż do polujących myśliwych, so
wicie siEJ wyp!acają., przynosząc przyjem. 
ność i korzyść, choćbyśmy nawet przytem, 
prze& zwykłą: ludziom niewdzi~cZllOŚĆ i 
zaślepienie zapominali o pierwszorzEJdnym 
poty tku, jaki nam przynoszą ptaki śpie
wające niszcząc milijardy owadów, z któ
rymI tak trudno człowiekowi samemu so
bie {ioradzić. 

Nie rozszerzaj'lc się nad tym, chuĆ nie
zmie1'llej wagI, ale tylekroć już wyczer
pująco dowiedzionym przymiotem ptaków, 
przytoczymy tylko ogólnie, że jeleń, sar
na, zając mogą jeszcze coś w młodym 
przyroście leśnym uszkodzić, żadn~ je
dnak m:arą winić o to nie można głuszca, 
cietrzewia, jarząbka, dzikich kaczek i gę
si, bekasów, słomek i całej ' rzeizy ptaków 
owadoże!'nych, przynosz,,!cych rolnictwu 
nieo bliczone pożytki. 
Łowy też na ptactwo, zdaniem wielu 

myśliwych, tei'.porównania wyższą i prty
jemnieJiSzi1 dla nich stanowią rozry
wkę, z którił mierzyć siQ nie może ha
łaślIwy gwar polowania z ogarami lub na 
wpół dzikie szczucie chartami zwierzyny, 
Tuwarzyszem tu człowieka w łowieckicb 
wycieczkach bywa zmyślny wyżeł, jedyny 
z psów myśhwskich ulubieniec całego do
mu, sług i dzieci,-gdy inue i kosztowniej
sze w utrzj maniu o wiele i wszystkim wy
rz~dzaneml szkody i nieporządkiem dają 
1Uę we znaki. Chart, ogar, jamDlk i inne 
wszelkiE'go gatunku łowieckie brysie nie 
trzymane na uwięzi lub w zamknięCiU tę
pią, zwierzynę bez końca i miary;-dobrze 
nawet ułożonym i ńlby karnym na polo
waniu zdobycz pOl:itrachem niekiedy odlJie
rać potrzGlba:- posłuszny i łagodulejszy 
wyżeł przemyśl~L nad odgadnieniem i do
gouzemem woli człowieka, pJlnuje więcej 
domu, a na polowalliu z widoczną rado
ścią zdobycz u stóp swego pana składa. 

(d. c. n.) 

AGENT ,POIJCY JNY 
Ilowella Fryderyka Gorstmcker'a 

przełożyła A. z K. J. 

(Oi.ąg dalszy). 

III. 

czony dobrodziejstwy pr7.ez jego ojca i 
zajmując miE'jsce równie zaszczytne jak 
korzystne, tak niegodnie nadu7.y.t wiary 
swych przełożonych, że niepodobna było 
wą,tpić o jego bańbie. 

Z nim samym byłby postąpił z Całlł 
surowością, ate wobec kobiety odwaga 
młodzieńca zachwiała się, gdyż miał o 
jej przestępstwie tylko podejrzenie, a ża
dnej pewności. 

A jednak czuł dobrze, że Hamilton 
miał słuszność, wymagając, aby osoba ta. 
strzeżona była Z najwi~kszlł gorliwością. 
P. Burton był też w rozpaczy z odebrania 
takiej misyi i ch~tnie dałby w zami an 
za uwolnienie się od niej znac;I,ną sum~, 
ale było to niepodo bieństwe.m, i, chcllC 
nie chcąc, zmuszonym był jak naj3umien
niej wywiązać si~ z zadania. Zywił to 
przekonanie, że nieznajoma traktować go 
będzie z dumą i zarozumieniem i był 
przygotowanym nie poddawać się. Mówił 
sobie, że muslała, być dobrze zawiadomio
ną o kradzieży Kornika, skoro wspólnie 

nim uciekła, a gdy tylko dowiodą jej 
że jest sprawczynią kra.dzieży klejnotów 
lady OIive, niepotrzeba już będzie Ża.
dnych delikatnych środków. Nie chcą,c 
wszelako odstąpić od warunków przyzwoi
tości pOi!tanowlł zaanonsować tej palli 
swe odwiedziny na kilka. chwil przed po
łudniem , Tymczasem, oba.wiając si~, aby 
nie poszła za przyl\ła(lem wspólnika, bez
O\stannie przechadzał si~ po korytarzu; 
wchodził i zchodził ze wschodów i, od 
czasu do czasu, zbliżał się do drzwi dla. 
zapewnienil\ sifJ, czy ptaszek si~ nie wym
hął. 

Ta bojaźń wszelako była. bezzisadnlł, 
gdyż widzia.f, przechodząc korytarzem (,) 
jedenastej godzinie młode dziewczę, zano
s~ące do Nr. 7 przedobjednie śniaąanie. 
Na kilke. chwil przed poklłdniem uzbroił 
się w cały zasób cywilnej odwagi i pOiłał 
uieznajomej bilet wizytowy z zapytaniem: 
czy może mieć szoz~ście jej przedstawić 
się· 

Nieznajoma. kazała mu natychmiast od
powiedzieć, że z przyjemnością go powita, 
prosząc tylko o parę minut dla. dokoń
cze nia toalet y_ 

Te kilka minut trwały dohre pół go
dziny, ale pana Burton'a bynajm!!iilj to nie 
zasmuciło, gdyż tym sposobem miał wi~cej 
czasu do zapanowania nad sobą i przy
brania spokojnej powierzchowności, my
ślą,c w duchu, że niema najmniejszej po
trzeby unosić siEJ wzgl\jdami dla awantur
nicy, która związała si~ z takim nędzni
kiem, jak Kornik, do tego stopnia, że zo~ 
stata wspólniczką jego zbrodni. Sądził, że 
najSłUSZlllej będzie nie odpowiadać zrazu 
na tłum natarczywych pytań, ale starać 
się najpierwej dojść wszystkiego, co wie
dzieć mogła. 

Zupełna szczeroŚć mogła jedynie osła
bić ohydę wyst~pku, a wyznanie z jej 
strony byloby do pewnego stopnia świa
dectwem przeciwko wspólnikowi. 

Dzwonok z Nr. 7 -go przerwał te roz
myślania, kelner, lctóry nadbiegł na ten 
odgłos, przyszedł wkrótce ozn"jmić, że 
paui K. go octekuje. 

Gdy otworzył drzwi, zatrzymał si~ na 
progu, uderzony widokiem naj pięknieJszej 
koulety,-jaką kiedykolwiek spotxał. Da
leka od olśniewaj!fjcej toalety, w jakiej 
spodziewa~ się jł zastać, kobieta ta miała 
na sobie skromnh jak śnieg biaŁą, suknio, 
która nieskończenie podnosiła jej wdzięki. 
~odeszła do Burton'a, i rzekła dria,cym 
od wzruszenia głosem, ~lepiając weń , 
przenikliwe i głębokIe sza.firowe oczy, 
lekko łzami zroszon~: 

- Opatrzność pana sprowadza do 
mnie .•... imil2 twe jest mi wprawdzie 
nIeznane, ale widzlil z biletu, że jesteś 
mym współziomkiem, :.lo stąd i przyjacie. 
lem, który odwiedza mIę w najkrytycz
niejszej cll\vili mego życia i który jeśli 
nie może dopomóc, ni~ odmówi przynaj~ 
mni6j dohrej rady. 

- Pani, rz~kł Burton, zbity z tropu 
tym nie8podzianem wystąpieniem, ja . ... 
ja Dle rozumiem dobrze..... wyznaj~ 
że. .. . przedewszystlciem wy bauz memu 
natręctwu. 

- Ja sama byłabym panu wizytę zło
żyła, odparła kobiet,. ze BzczE>rOŚCJlh gdy
Lym wiedziała że współroda\( mÓJ wa.l
duje się pod jednym ze muą, dachem, ale 

Ucieczka. na liście cudzoziemców, którą dZiś rano 
PEln Burton powinieuby przekonać się przeglądałam mema żaduego angielskie

tu o lraV\dzie, Lo "iJi .. JJl Kornik, Qto- go nazwlsl<a •••.• Ale nit'powinnam być 



samolubn~ •• ' pan jesteś anglikiem ••••. 
widz~ po szlachetnym wyrazie twarzy, że 
mogę na panu polegać. A tera.z przy
stąpmy do tego interesu, który pana 
sprowadza. Powiedz pan, czemu przypi
sać mam zaszczyt twych odwiedzin? .• 
ProszfJ zajmij pan miejsce ..• racz \vyba
czyć, że w zakłopot?niu tak długo nie 
prt'Jsiłąm pana. sied",ieć. 

To mówiąc, poprowadziła go z zachwy
cającą prostotą do małej sofki, gdzIe za
jęla miejsce tuż obok niego, tak, ie Bur
ton czuł się cały wzruszony. Pytanie ja
kie zrobiła , powi~kszało jeszcze jego po
mięszani~, gdyż nie był w st.anie powie. 
dzi~ć wrEJcz tej czaruj1Lcej istocie powodu 
swej wizyty. Doznawid.! też takiego wzru
szenia, że kilku chwil potrzebował za
nim zdołał słowo przemówić. 

Młoda kobieta z swej strony pozosta
wiła mu czas do opamiętania si~, rzuca
jąc nań tylko kiedy niekiedy wzrok zara
zem bojaźliwy i pełen wyrazu, który zda
wał siEJ mówić, że bynajmniej nie była 
winną. Hamilton, myślał Burton, popeł
nił prawdopodobnie wielki błąd i tym 
sposobem postawił go w położeniu tak 
krytycznem, że dałby z przyjemnością 
20,000 funtów szterlingów, aby tylko 
wyjsć z honorem. Czuł nakoniec że dł:użej 
nle może milczeć, nie stawszy si~ śmiesz
nym, spróbowal więc mówić, 

- Pani, uekł wahająco, pani! .••• 
ja •.. ja proszę o przebaczenie, Jeżeli wy
stąpię :lo zapytaniem które .•. , które się 
tyczy ma.łżouka, pani do którego wistocie 
zwracały siEJ me odwiedziny, gdyż nie 
śmiałbym. •• ale raptowny odjazd wśród 
nocy, •• zrodził: podejrzenia, które •••. 

- Podejrzenia? 
- Zresztą, odpad Burton, spostrzegł-

szy jak daleko oddala si~ od przepisane
go sobie programu.,. jest to może w 
związku ze sprawą, w której b~dziesz pa
ni łaskawa mię objaśnić ••• a gdybyś :&e
chciała być tak dobrą i .. , . 

- Ależ podejrzellla?! powtarzała mło
da kobieta, kładąc drżącą rękę na ramie
niu Burton'a i patrząc nań w7fokiem peł:
nym przerażenia.... Jakież podeJrzenia 
ciążyć mogą na nim? . • .• Skąd go pan 
znasz? • • Ach! nie dręcz mi~ pau dłu
żej. •• nie czyń mię jeszcze meso;częśliw
szą. J!Io spoazlewałam się, że obecllość 
pańska przyniesie mi pociechę ••• zakli
nam cię nie pomnażaj milczeniem mego 
niepokoju! 

P. Budon ujrzał siEJ nagle tak przyciśnio
uym, ze nie widział punktu wyjścia. , On 
to winien był mówić pIerwszy, gdyż on 
wszczął rozmowę, a na nieszczęście nie 
mógł znaleźć żadnego zręcznego wykrętu 
w swym umyśle. Poznał, że nie pozosta
w90ło mu nic innego,jak powiedzieć pru.w
dę, naturalnie ze wszelką możlJw,~ ostro
~nością, a podczas opowiadallia śledzić 
wrażenie, jakie ono sprawi na słuchacze i 
podług tego postępować dalej. 

- Pani, rzekł z niejakiemzakłopotaniem, 
uspokój si~ .•• wszy~tko się wyjaśni. •. Ja 
sam jestem zupelllle przekonanym, że je· 
steś obcą w •.• spraWIe przykrej, jaka się 
odbywa .•. nie mam nawet pewności że 
pan .•• , twój małżonek jest wistocie oso
ba, której ••• poszukujemy. " cala ta spra
wa może być omy,lką ••• i tylko na sku
tek podejrzeń mego towarzysza zmusH'em 
się·, .. 

- Ależja pana zupełnie nie rozumiem, 
l'zekła m~oda dama, spoglądając nań wzro
kiem tak tkliwym i boleśnym zaraZem, że 
pl zejął go do gf~bi serca. 

- Winienem mówić jaśniej, podją~ 
Burton, który nie chciał dJuźej pozosta
wiać Jej w dręczącem oczekiwaniu. Nazy
wam się James Burton. 

(d. c. n.) 
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]}J,,/uina Meye1'soltou'a .-(c.d.) 

Nr. 9· Proroctwa. 1:'ogallanki. Z Talmudu 
c. U. Z zagranicy. Ruzmaitości. Ufiary-Oglosze
nia. Odcinek: Z ciasućj sfel'y-z podań i papie
rÓw fumilijn)'ch napisała JJ1atu'i1/a JJle/je1'so
nowa·. 

l'łIU("sa Nr. 8 - obok treści humorystycznej -
zawiera ryciny: Dzieci oruku warszawskiego. 1:'0-
lityk. Myśli wschodnie.-Ruch budowlany. Zada
uie pnyslowiowc. Bal kostyjumowy. 
p.'JOe~ląd Katolicki Nr. 9. Leon XIII. 

Fijus LX c. d. Więźniowie hlamertyńscy (c. d.) 
Korespondenryja z dyjtlCezyi kujawslio-kaliskiej. 
Kronika kościelna. Odpowieuzi Redakcyi. Biuro 
Informacyjne. Ogłoszeua. 
PrzeA;iąd 1.'y"oduiowy ~r. 8. Wojna i 

pokój. O moralnej oupowiedzialności - dok. Siostry 
miłosierdzia. Kresy dziejowe I.,d. G. Be'IJI)-c. d. 
Kronika wiedeńska -o dok, Kary jako ~rodek peda
g·ogiczny. Kroldka powszechna. Przcgl~d politycz
ny. Wiadomości handlowe. Echa VIU 

T)'"utlllik I.un szechuy Nr. 8. Od re
U}~CYl. Józef Dietl (dr. G . .l!'ritche). Z powodu 
artykuIu "Izraelity". O turniejach w Polsce (Al. 
WeJnert) c. d. 1:'ólpal ek-powieść ukraińska (St. 
Grudzi11ski) c. d.--Umilla wobec potrzeb czasu (./:d. 
Biesiekie1·ski) . -~1arkiza de SevIgue lEo BltTZ/jII

ska). c. d. l\otatki naukowe. Sl\alOstwo mojej ClOt
h-nowella-To i owo- Xotatki littJrackie. Bibli
Jografija. - Zadaniu konikowc. H,· ei II)': Józef 
Dletl. Dolee farniente - Oczehiwanic panstwa mJo
uych-Turnieje. 
1.',~ud .. i". I'oluiezy Nr. 8. Koniec zi

my. Dawniejsze nawyknienia l nowe poglądy. 
Uiełda zbożowa. Potrzeba pobudowania spichle
rzy w \Y arsza wie, O maKsimum paszy i na wo
zów. Wykłady o!\,rodnictwa..- Wiadomości kraJO
we. Targ warszawski. Odcinek: 1:'ocza,tkowe wia
domości z chllmii rolniczej-(c. d.). Dodatek. Oglo
szenia. 

Zurza Nr. 9. Ewangielija. Pijus IX. Marynka 
i J anck- powiastka (Teresa Jadwiga). Obrazki bi
bliJne (l112kołaj Gnld(!). Co tam sJychać'? Zabawka. 
Zagadka- Ceny zboża. 

Zd.'uwie Nr. 6. Telefon (E. Dziew~tlski). 
Hnch lJdności w Piotrkowie (dr. Stnyżowski) Nie
które warunki higijeniczne IV dawnój Polsce (E. 
Su:iciau·skz) . Powietrze naszych mieszkań (st. Stę
pnielOski) dok. Nckrologija Kornika naukowa. 

WIADOMOSCI HANDLOWE. 
Zagraniczne 

Berlin-Hambu1'g 
l. JACOBIUS l SYNOWIE. 

27 lutego t 878 1·oku. 

Fsze.l~c" - austryjacka, rosyjska i rumuń
ska (') m. 20!J-245, biała niem ccka i llolska m. 228; 

(') Cena pouana jest IV markach niemicJckich za 
100G kilogramów, prawie 2500 funtów. 

~ 258. Ż"to z Rygi i Petersburga. m. 1U -148; 
z Galaczu, Odessy i Mikola.iew& m. 148-156; ame
rykańskie m. 150- 165. Ję(' ... ni~ó niemiecki m
muńsld i galicyjski m. 130-165; szll\ski, czeski i 
morawski m. 175-205 (wyborowy \11. 210-230,; 
\Vęgier~ki m. 175-190 (wyborowy ·m. 195-2:!O). 
Groda na paszę m. 160-170; jaualny \11. 2 10 
- 230. O,,,ies rosyjski m. 1.,10-160: czeski m 
l70-186. Ku kUI'ydza- amcl'ykailska 111. 14\1; 
rumnńska m. 155-156 Fa~olł\ (50 kil.) mala 
biala \11. 10,50 -- l1;-większa do 15 m.; bobik koiIski 
m. 850-9 za 50 kilogr. lU. li.tU3Icz)·UR 
(50 kil. bez worka) biala dawna m. 50 -70, bar
dzo piękna m. 75-85; czerwona dawna m. 40-
f>2, pięlm& 1Il. 55- 60 szwedzka (30 kil.) Ul. 95-105. 
SJIU.'-Y"JO (50 kil.) m. 80-90. "'"nła.')'l'-Y 
(50 kil.) m. 475-500. JlaJa. Po cenie 2,95-3,00 
m za kopę, 1Ylasłu po 52 do 55 m. Oko""i· 
ta czyszczona kartoflana za 100 litrów 44-- 48 
m., melasówka 43-46 m. 

Wskutek niepewllych o pokoju wieści ceuy zbo
ża na oustawę spadły-pszenicy o 2 m, żyta o 
li m. 

G i e ł d a. 
Knr:! banknotów rosyjskich na zagranicznych 

gieIdach spadl o 2%. :ta markę kop. 47; za ~Io
tej rellski ko p: 79. 

Kra j o w e. 
W6lrszawa, 

P8~ellie" (242 f.) rs. 8 kop. 40-do rs. 9ifl". 
60. -Z)'łO (~30 f) rS.5 kop. 35. -JęcJOlłlień 
(202 f.) fS. 4 kop. 80. - 0"" i e !!I (142 f.) rs. 2 85 k. 
Grucll (26ll f.) rs. 5 kop. 10. - ~'al!fuh, 
(~02 f.) rs. 7 kop. 20.-GI'yka (200 f) rs. 4 -
Ziel"lIl"kl rs. 1 k. 65 - lUasaa funt k. 45. 

ju, wydanych przez: La Soclete HationaJe 
des Beaux Arts, 104. rlle de Richelieu a Paris. 

Objaśnienie. Każdy z czytelników ua
sy.ego pisma, pragnący otrzymać te trzy 
sztychy bez opłaty za przesyłkę, powi
nien odciąć niżej zamieszczone kupony 
premjowe na dowód, :że czytał nasze 
ogłoszenie, i wysłać zażądanie swe nie 
później jak po dzień 20 marca, z do~ą
czeniem rs. 2 kop. 30 do P-na l\laryjana 
Marsop'a ul.Nowolipie N.12 wWarszaw\e, 
lub rs. 2 kop. 40 rossyjskiemi pocztowemi 
markami, pod adresom: ci MI' Lever Admi
nistrateur de la Socil~fe Nationale des 
Beaux Arts, 104 rue de Richelieu fi Paris. 

Kupon premijum do "Tygodnia". 
Pasterz Jerozolimski. l.Lw 8erg-i:r---;il~a-:;J-e- . 

rusalem de Morris). Obraz alegory.:zuy, 
przed!>ta wiająey pasterza na Golgocie, o
toczonego swą. trzodą, patrzącego na krzyż 
Pański; g(,f~bie unoszą siEJ nad krzyżem, 
u spodu zaś Jego jest umieszczony symbo
liclny wlJ:7. z rozuuażdżoną giową. 

Kupon premijum do "Tygodnia". 
Dobry Pasterz (Le Bon Pas""'fe-u-r -d':""e 

Dobson) tejże wielkości co "Pasterz Jerozo
limski", Format podłużny. Przl'dstawia 
Jezusa Chrystusa dźwlgaj~cego Da plecach 
j,tgnię. Odbicie kopii z jednego z najzna
kL,mitszych dzief sławnego artyi\ty Dob
son'a. 

Kupon premijum do "Tygodnia". 
Cena okowity .w Warszawie. Znużony jeleń (Le cerf---atiX a-'-b-=oi-s -d"-e 

W hurtowej sprzedaży wiadro rs, 6 k. landseer). Obraz znany całemu ŚWiatu. 
79 do rs. 6 k. 88 - garniec 1'8. 2 k. :21 -"'pizod z mrśliwskiego iyci,1 szkotów. 
do 1'S. 2 kop. 24. J~L)ń ścigany i, zmEJczony, skry.t SIEJ" je-

W częściow~j-wiadro 1's. 6 kop. 88 do ZlOn~e; psy g~ncze go otoczyły, o':lekuJ::j,c 
rs. 6 kop. 9ij garniec 1'S. 2 k. 24 do rB. prz~bycla, m~sh\Vych, ._ 
2 kop. 27-z doda.tkiem 2% na korzyśó 11'~y pOWj/'sz~ .s~tychy maH 4~ centy· 
kupuj<\cego, metr?~ v. jsokosCl l 75 centymetl'ow sze

rokosCl_ 

Łódź. Zwyczajna cena przy sprzedaży z 
Pszenica k(,rzec rs. 9 k. 40 -rs. 10. Ż)'to wolnej ręki, rs. W, za jeden egzemplarz 

rs. [) k. 30-rs. fi k. 70. .Jęl'z •• ał4!ń rs. 5 każdego sztychu zosobna. 
-O,,,ies rs. 3-rs, k. 30. GI.'oclau nie- Uwaga. Uprasza się zastosować do 
dowieziono.-Z~e •• ~Dlakl. rs. l k. 80 - rs. 2'lobjaśnicUJa, prq \\ ysyłauiu ządania, w.:
l!ła8ło funt .30-.36 k. !!ibnn .. puu 40-45 k. dług pierwszego lub druaiego adresu 
l!9ło ... n puu 30- 34 k. _ o _ ._ 

M i e j s c o ~ e. 
" .. zelliea ('~40 t.) IS. 9. Z,.'u (221 f.) u,. 

5 kol'. f>1j . "~~zll,iei. (220 f.) l·S. 4 kop. 50. 
th_jel!! (l40 f) rs. 2 kop. 70 do 3 rs. GI'UCIa 
(260 t) rs. 6 kop. 60. GI'yk" (200 f.) rs. 4,
Zlellllliaki rs. 1 kop. 05. l'łla~ła kwarta I 
kop. 70. 
w;:pz 03iiiI Nie potrzebujemy tu dowodzić ważno
'łt ści dla preducentów tipraWOZdall hlln
dlu I> yel!. Otworzenie giełdy zbożowej w Warsza
wie i uSIlowanie uj,;cia hanulu zbożem w uczci we 
i Ja\l'ne karby nie mOle pozostać bez skutku i bez 
wątpienia z czascm wywrze na stosuki rolnicze 
wpływ pożądany. 

l'rowincyj!\ jednakże pośreullie tyl;;o i częściowe 
korzy~ci z teg'o oduo.ić bętlzi0; wyszukani c bowiem 
nabywcy, w chwillłch mnićj ożywionych zwłaszcza 
obrotów przeustawi zawsze pewne truutlości-a zgu
bile dla produccntów i v.yzyskującc pośrednictwo 
wcisn~ć się wszędzie i zabrać swą część lwi~ 
potrafi. 

Przekonani o jedynie prawdziwie korzystnćj dla 
rollllków drodze naJbliiszego z nabywcami a nie 
przekupniami stobunku postaraliśmy Slę o odszu
kanie go u żródJa-l w t Y 111 celu prosimy o nad
s;,lanie p1'óbek zbóż, traw i nasion, z oznaczcniem 
iloścl na sprzedaż posiadanój, a następnego dnia 
będtiemy w możnuscl objaśnić jak~ cenę za nic 
otrzylllać moźna. 

J ak wielkie przytem zachodzą różnice z targiem 
przekupniów uość będzie przytoczyć, źe przy 
sp:'zedażacu bezpośredllich w zeszłym tygodniu 
wedle otrzymanego przez nas listu ceny wyno
siły; llszeni~y od 9 do 12 rs.; żyta 5 rs. 'i0 kop.; 
jęczmienia 5 rs.; grQ,.ehu rs. 6 kop 50; owsa dla 
koni rs. 3 i t. p. 

Z nasion; koniczyny ci.erwonej rs. 40 i wyżej; 
biał';j rs. 50 i wyżej: jedntim slowem, na .kai
dew ziarnie od kilknuziesięciu kopiejek UO kilku ru
bli rÓlnicy. 

Mamy nadzieję, źe zirmianie naszych okolic ze
chc~ używać pmponowanej przez nas drogi, prosta, 
korzyść tylko przynieśc iln mogącej. l'róbki prze
syla się poczt~ w torebkach papierowych za oplatą 
po pól kop. od luta; należy je zapiąć a nie pieczę
tować. 

Redaktor i wydawca A, Porębski. 

o G Ł O S Z fi N I H. 
PREMIJUM WYJĄTKOWE 

tylko jeszcze do 20 marca r. b. 
Wskutek powouzellia z przyjemności1L 

dajemy sposouność czytelnikom naszym 
korzystać z wyjątkowego prelllijum, nader 
pochlebnie ocenIOnego już we Francyi i 
Anglii, a składającego się li najw~pallin.l. 
szych sztychów, jedynych W ~woim rod za-

U'arszilwska Agentura O~tl\81.e\\ 

"RAJCHMAN i FRENDLER" 
warszawie 

Ulica 1
7owozielna l·/r. 40, 

Na mocy de('yzyi Władzy i upoważnie
nia redakcyj czasopism i dzienników 
pr~yjmuj~ ~szeJkle ogłoszenia reklamy, i 
uWIadomlema .do ~vszystkich gazet miej
scowyC'? prowlucyJonall1ych, rosyjr,kich i 
zagraDl('ą wychodzących 

po cenach redakcyjnych 
bez pobierania żadnej po za takową dtlpła!y. 

OS?by chcące dać ogŁoszenia jedn,)
brzmiące do kilku na raz gazet w róźuych 
językach , mog,~ zło:ilyć takowe w agentu
rze w jednym tylko języku i w jednym 
egzemplarzu, agentura zajmie siEJ przell)
żeni~m inseratu na iąllane języki l prze. 
słanle~ go d\J wszystkich żą tlanych re
dakCYJ· , Za usługę tę nie liczy sobie za~ 
dnej opłaty, 

Ogłoszenie otrzymane VI godzinach mn. 
nych, może być zamieszczone m jeszl:ze 
tbgoż dnia w pismach warszawskich' 
przedstawione p.sźl1iej znajdzie pomieszcze~ 
nie nazajutrz. Do pism zamiejscowych 
wyekspedyjowanem zostaje bezzwłocznie 
po otrzymaniu. 

OS(}~y zamieszkałe na prowincyi kró
lestwa, mogą ogłoszenia swe nadsyłac do 
biura agentury (Nowozielna N. 40). a biu
ro odwrotną pocztą zawiadomi intel'es~ll
ta ile za ogłoszeflJe pl'q pada po otrzyma
n.iu zaś ~ależllości bezzwłocznie zajmie 
SIę drukiem takowego. we wskazanych 
pismach. Sumy drobne, niedochodu}t'e 
do ru~la, można nacl~-y .tać markami poc?,
to\veml. 

~(Ulil!J~~@m~QJI~ttWJQJ 

KOPALN MARMUROW KIELECKIC'H 
Fabryka WyrObów w m. Kielcach, 

SKŁAD WY.ftOBOW 
wWarszau'ie, pr=.Y /4licl) Kn]leu'skz'ij N. t. 

. Dostarcza w3Zclkich wyrobów z marmuru kra
Jowego do budowI, sprzętów domowych i nagrob
ków, o:·~z ma.rmu:u suruwego IV brylach :i.~Janej 
wlelko;cl, w rozhczuych lu lorach. 

(:I -1) 

~------------------------------------------~-~ W drukarni F'. Bełchatowskiego w Petl'okowie. 
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