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le i dopiero, skoro jej powiedziano, że księ
ża z parafii wiedzieć o tern będą i, ze zoAntoni Łęgiewski
stanie opublikowaną z ambony, uderzyła w
PRZEWODNIK POT.SK[
płacz, błagając przebaczenia. Do ostatniej
GUIDE INTERPRETE POLONAIS
jednak chwili znajoma nasza nie zdołała
Udzielania wskazówek przy za.łntwianiu
wszelkich interesów.
Asysten{'yja przy
zmusić jej do szczerego przyznania się do
zwiedzaniu miasta. Komisa bandIowe.
winy. Z jednego wykrętu wpadała w drugi.
PARlS
4(;. rue rle Bonuy.
Fakty te podajemy pod adresem Tow.
Dobroczynności, które koniecznie zająć się
winno daniem pracy takim malcom; policyi, która dopomódz w tem towarzystwu
powinna i wreszcie osób litościwycb, które
i
własną winą przyczyniają się do powstawania wśród naszego proletaryjatu szanMałoletni Q.;zuści.
"Paniusiu tażystów i oszustek.
Mamy również nadroga!.. choć dwa grosze!"-"Niech mi pan dzieję, że księza z parafii skorzystają z
l1
co da!"-"Nie jadłem od rana. - l1 Głodny ostatniego faktu i zbadają bliżej małą Pi.i~stem, choć kawałek chleba!" Oto do głę
jarską·
bI duszy wzruszające błagania całej falagi
- Że .firm?! hfl.ndIOll)p- cllr::pb?sycb, obdartych, zmarzniętych zimą dzieCIaków, które kaMy z nas słyszy codzien- ścUnńs/;,ie. nietylko utrzymać się, ale
Cięzko tu nie wesprzeć maleństwa i i rozszerzać potrafią przy umiejetnem ich
nie.
trzeba siły woli nielada, by się oprzeć na- prowadzeniu, najlepszym tego < dowodem
tarczywym błaganiom małych żebraków; jest nasze miasto, w którem, przed kilkuże jednak oprzeć im się trzeba, że dając nastu jeszcze laty, podczas sabatu nic litejałmuinę demoralizujemy ich i żebraków ralnie nie można było dostać, a obecnie
zamieniamy na oszustów, niech posłuż~ wszystko stoi otworem: wiktuały spożywcze,
dwa fakty, których byliśmy naocznymi towary łokciowe, galanteryjne, hielizna etc.
świadkami.
Gromada żebraków napadła etc.-wszystko to .i ui dzisiaj jest przedna wracające z przechadzki towarzystwo miotem handlu chrześcijańskiego i daje
utrzymanie wielu ludziom, zepcbniętym koprzy drodze cmentarnej.
Paniusiul.. dwa grosze!.. Pani.. głodny leją losów z inuych pól pracy. Niejedna
z takich firm chrześcijańskich, nietylko nie
jestem.
uszczupla swego zakresu działalności, ale
Pani sięgnęła do kieszeni.
- Proszę cię, nie dawaj-zaprotestował z postępem czasu, pomału się nawet rozmąz.-A na co tobie pieniądze?-pyta naj- szerza. Oprócz paru juz dawniejszych przystarszego z malców? - Na chleb pallie.-- kładów takiego rozszerzenia się i wzrostu,
.A czem jest twój ojciec? .. --Nie mam ojca. świeżo oto, naj dawniejsza z firm galante·
-A ~latka?-Uatka chora.-Dlaczego nie ryjnych, fil'mfl. rJulijan" zamierza od 8-go
chodzIsz do ochrony, tam by cię pożywili. Jana podwoić obszar lokalu, który odtąd
- Za duz)" jestem panie; młodsze dzieci posiadać będzie o 2 okna wystawowe wię
chodzą·-A do pielenia czemu nie chod",isz? cej niż dotąd i mie~cić się w tym samym
co dotąd domu przy ulicy Kaliskiej.
-Nie chcą mnie!
Paui nie mogła dłużej wytrzymać.-Słu
-- IJkfł 'ńc::enip- ',·onu.leJ·.~!li. Docbaj mały-rzekła - a jak ja ci dam dwa
konana w tutejszej dyrekcyi szczegółowej
grosze, kupisz sobie może papierosa? -Oh!
LKZ-go, w czasie od dnia 20 kwietnia QO
nie,. proszę pani, pa.pierosy to palą tylko
20 maja r. b., operacyja konwersyjna (zatakle ... ostatnie... kOŚCŹf17·ze. - A ty czemu
miany
5% Listów Zastawnych na nowe 4 II/f;)
kości nie zbierasz? - Ja? nie ja tam ~
tak się przedstawia:
ko.ściarzami nie będę chodził; ~oŻę pod lco1) Złozono do konwersyj i oścwlem zebrać nii kości zbiernć.' ..
:-\. teraz drugi fakt. W ciągu trzech tygodni, stemplowano 5% LZ-ych wszydZIewczyna sprzedająca obwarzanki, Ju- stkich pięciu seryj wylosowars. 301,250
lijanna Pijarska, zaczepiły trzy, blizko nam nych za .
niewylosowanych
za
.
rs.
263,050
znane osoby, za kazdym razem rzewnie
razem
1's. 564,iWO
płacząc i opowiadając, że zgubiła dwudziestówkę, i że za to w domu ją zhiją.
2) Zadeklarowano do tejze
Dwa razy sztuka jej się udała; za trzecim konwersyj z przedstawieniem odrazem zdemaskowana stawiała się zuchwa- powiedniej kaucyi
1'8.
1 J ,200
(l2-S)

I

Z Miasta

Okolic.

:

:

3) Zadeklarowano do zamiany Listów Zastawnych, znajdujących się w depozytaeh zachowawczych Dyrekcyi Główn~j, tak
wylosowanych, jak i niewylosowanych, na ogólną sumę.
rs. 229,500
4) Zapisów na kupno nowych
41/~ % Listów Zastawnych złożono na sumę.
. rs. 26,050
Czyli, że cała operacyj a konwersyjna stanowi ogólną sumę rs. 831,050
- 'P"::y ud::itrle blin/aU 'w loŃcłfl.iulrie!/o, przed notaryjllszem K. Filipskim w Piotrkowie sprzedano: 1) d. 31
grudnia 189~ r. (12 stycznia) 1893 folwark
Las·Grabicki, pow. piotrkowski, Janiny
Manugiewiczowej przestrzeni 228 m. 218
pr. za 1'S. 8,434. Bank włościański udzielił pożyczki włościanom rs. 8,434, która
za aktem kwitu z d. 13 (25) kwietnia 1893
r. wypłaconą została właścicielce i wierzycielom. 2) Dnia 29 stycz. (1 lutego) 1893
r. dobra Rakowice pow. sieradzki Przemysława Szarzyńskiego, przestrzeni 439 m.
135 pl'. za rs. 30,180. Bank włościański
udzielił włościanom pożyczki rs. 26,550,
z jakiej za aktem kwitu z d. 3 (15) maja
18931'. wypłacono Towarz. Kred. Ziem. rs.
12,823, zaś resztę innym wierzycielom.

°

- W jedJl!I'II. z "'u"yjerów, przed
tygodniem, ukazało się doniesienie z Czę
stochowy ... "o mającej tam wlcnJtce powstać,
przy zakładzie ogrodniczym p. Karola Zawady, niższej szkole ogrodnictwa".
Doniesienie to, pełne szczegółów, jest prawdziwem curiosum; szkoła bowiem której
otwarcie ono zapowiada, otwartą juz została w listopadzie roku 1891, a szczegóły,
dotyczące zapisu do niej i planu nauk, podaliśmy w naszym numerze gwiazdkowym
za rok ltl92.
- HololIUe let"ie dla dzieci wyznania Mojżeszowego w Łodzi wchodzą jur.
w dziedzinq faktów spełnionych. W d. 1
lipca, 30 słabowitych dzieci wyjedzie na
lato do kolonii Krzyżówka, gdzie mieścić
się będą. w domu specyjalnie na ten cel
zbudowanym.
Dal' p. l\L Silbersteina \V
kwocie 3,000 rs. przyspieszył wykonanie
dzieła.
Chrześcijańskie zaś kolonije znajdują się dopiero na drodze ustawodawczej ...
- I·. Artu,' Zfl.w(I(I::I.i znany artysta dramatyczny i monologista, którego
przedstawienia cieszyły siq niemałem powodzeniem w Petersburgu, DOl'pacie, a ostatnio w Łodzi, zamierza w następną sobotq d. 3 czerwca, dać w miejscowym te-
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atrze wieczór złożony z własnych jegl) mo- niaue straże pompowały wodę z piwnic. wszelkich towarów z bojkami włącznie,
nologów, ni eznanych dotąd w Piotrkowie. Oharakterystycznem jest, iż straszna ulewa które będą zabrane w ciągu czasu od dn.
- 'I'rut,. tn'łtltonsl4"i. W zeszły wto- szła wązkim pasem, który oJJjął tylko częM 8-go maja do oznaczonej powyżej daty.
rek, grono amatorów-rzemieślników odegra- miasta, tak, iż dzielnice poludniowe nie Nadto, obowiązujemy się wyuagrodzić kupło na rzecz niezamożnych swych współto odczuły klęski wcale, ciesząc się zupełną com różnicę w cenach, jeśli w dzień oznawarzyszy 3 komedyjki ze śpiewkami: "Pod niemal pogodą, w chwili, gdy dzielnice pół czouy nastąpi zniżka ich lub zmiana w
strychemn, "Nad Wisłą" i "Indyjana i Ohar- nocne formalnie stanęły pod wodą. W mie- rabacie." Głównym celem jest tu, zniechę
lemagne". Przedstawienie to miało zupeł ście padły pioruny: w komin cegielni p. cenie odbiorców do opróżnienia przełado
ne powodzenie, jak i dwa poprzednie. A- Poznańskiego i w gazownię, - nie wyrl'.ą wanych składów.
matorzy wywiązali się ze swego zadania dziły jednak żadnych strat.
- J e§,:c:::e Iw tlut,·O fil, łódzka huz prawdziwą precyzyją i widoczną w wy- O '"I,ndlu w Łodzi, piszą do "Wie- dowlana; lla szczęście tym razem na niestudyjowaniu ról starannością. Ostatnią z ku": Spostrzegać się daje w ostatnich cza- wielką skalę i bez ofiar: oto w domu Satych komedyjek, jakkolwiek odegraną wy- sach w Łodzi objaw wielce charakterysty- dokierskiego przy ulicy Średniej runął suśmienicie przez pannę Sokół i samego re- czny. Oto kupcy i detaliści, handlujący ar- fit, zasypując gruzami całą izbę. Na szczę
żysera p. Fleszyńskiego- wolelibyśmy za- tykułami spożywczemi, zarówno chrześcija ście pod tę chwilą lokatorów w domu nie
stąpić inną jaką sztuką, wiącej odpowie- nie, jak i żydzi, uczuwają znaczne zmniej- było. W każdym razie jest to jeszcze jedna
dnią na teatr amatorski. U,lział w przed- szenie obrotów sprzedażnych, pomimo, że ilustracyj a do historyi budowy
domów
stawieniu wtorkowem przyjęli: panie Luft, ludIlOŚĆ zwiększyła się o kilka tysięcy łódzkich.
Koenig' i Szymańska, panny 1\1eyer, Sokół mieszkańców, dzięki napływ\lwi żydów ze
- HOmptJ.fl(je do Ozęstochowy, wei Werner, wreszcie panowie Fleszyński, Li- wsi okolicznych i z gubernij zachodnich. dług rozporządzenia p. Generał Gubernasieeki, Luft, Kosowski, Pluciński i ZawaInformując się o przyczynach tego chara- tora warszawskiego, mogą w roku bieżą
dzki. Wogóle, wszystkim tak amatorom jak kterystycznego objawu, dowiadujemy się, cy chodzić bez przesz\wdy: to też codzieni reżyseryi, należy się za ich trudy i pra- iż tkwią one w groźnej konkurencyi, jaką nie przed Zielonymi Swiątkami przeciąga
cę w tak szlachetnym celu podjęte, praw- wspomniani przybysze wytwarzaj ą w han- ło ich czasami po kilka przez miasto nadlu artykułami spoiywczemi. Do celu tego sze, a w Ozęstochowie był równieź wieldziwe uznanie i dalsza zacheta.
- IJ.oll·ódź. W d. 19 G. m., po nie- dążą jednak nie zakładaniem sklepów, ale ki jak w innych latach napływ pobożnych.
zmiernie skwarnym dniu poprzednim, około przez handel pokątny, a mianowicie rozno- 60,O(JO ,'.~. wypłaciła, jak dono2-ej po południu rozszalala się nad Łodzią szenie artykuh)w spożywczych po domach
szą dzienniki warszawskie, firma Z. Manaburza z tak szaloną nawałnicą i ulewą, że żydowskich. Ze objaw powyższy kryj e w
berg w Łodzi osobom poszkodowanym na
straty spo\Yodowane wskutek niej, do set- głębi swojej dość u nas popularne porozuzdrowiu
i mieniu, wskutek wybuchu kotła
ki tysięcy rubli dochodzą. Po pół godzinie mienie się członków tego no,yego konsorparowego,
o którym donosiliśmy w swoim
trwania ulewy, podobnej do oberwania się cyjum kupieckiego-odgadnąć łatwo! Najczasie.
cbmury, wszystkie niżej położone dzieluice smutuiejszem jednak w całej tej sprawie
- ,,·"!I}m::d .4iąrlu. Drugi wydział
zamieniły się w jeziora i rzeki, które do- jest to, iż współzawodnictwo pokątnego
chodząc do suteren, zalewały je miejsca- handlu może bardzo podkopać kiełkujący kryminalny sądu okręgowego piotrkowskiemi aż do 7 stóp wysokości. Na podwórzu handel chrześcijański i handel artykułami go wyjeżdżał w d. 18 b. m. na dwudniow~~
kadeucyję do Rawy, a następnie w d. 23
gmachu Scheiblerów przy ul. Piotrkowskiej spożywczemi wogóle.
m. udaje się do Łodzi, gdzie przez 4
b.
Wobec
- Okólni/t; rozesłany przez zarząd zawoda sięgała prawie do kolan.
gwałtowności ulewy, zatapiającej mieszka- kładów fabrycznych Towarz. Akc. Karola dni osądził 35 spraw karnycb. Komplet są
nia piwniczne, nikt z mieszkaJ'lCów nie ra- Scheiblera, JJrzmi jak następuje: "W obec du składali pp. wice-prezes p. Firsow, jako
tował dobytku, który
po przejściu bu- anormalnej pogody, która interesom han- prezydujący, członkowie sądu Krliger i Rurzy zniszcwny wydobywano z zalanych dlowym nadała wielce niepomyślny obrót, tlniew, jako sędziowie z sekretarzem p.
suteryn. Oba prywatne oddziały straży a zmusić może kupców do powstrzymania Łoś. Ze strony Ul'z~du prokuratorskiego
wystąpiły do wypompowywania wody. O- się z obstalunkami, celem unikni'icia możli wnioski dawał p. Kapustianskij, miejscokazało si~ wówczas, iż zalane zostały skła wych strat w razie obniżenia ceny, jak ró- wy towarzysz prokuratora.
dy towarów firmy Scheiblel'owski ej, miesz- wnież dla zmuszeuia konkurencyi do wy- Edw. ellligl'ac'!ji brazylijskiej,
czące się w piwnicach, również składy p. kraczania po za obręb t ego, co w oznacze- dochodzą ciągle jeszcze.
Przed pam dniaHermana Konstadta, gdzie paręset sztuk niu warunków sprzedaży u,..,uawane dotych- mi do magistratu m. Zgierza, zgłosił si~
bojek uległo doszczętnemu niemal zniszcze- czas było za możliwe i dopuszcl'.alne, a co niejaki Henryk Wilhelm Sasman, oświad
niu, wszystkie piwnice przy ulicach Zawa- jeszcze bardziej skrępowałoby i utrudniło czając, że powrócił z Brazylii. Do paździer
dzkiej, Południowej, części Piotrkowskiej położenie odbiorców, postauowiliśmy, dopó- nika 1'. lb90-go S. trudnił się w Zgierzu
i Kamiennej. Na tej ostatniej straż ognio- ki nie wyjaśni się dostatecznie stan inte- kamieniarstwem, a uwierzywszy faktorom
wa wydobyła napół zatopione niemowlę, resów handlowych, gwarantować wszystkim i agentom, sprzedał cały swój dobytek za
które zalał deszcz w kołysce. Przez cały czas nabywcom naszych wyrobów ceny do dnia rs. 100, z któremi, zabrawszy żonę i mapopołudniowy i noc sobotnią obie wspom- J 3-go czewca r. b. Gwarancyja bL dotyczy leńkiego syna, przeszedł potajemnie gra-

Kilka

słów

w kwestyi chOlery.

(Dokońez'3uie).

Przechodząc z kolei do kwestyi leczenia
cbolery, przedewszystkiem nadmienić tu
muszę, że należy ona do liczby tych chol'6b, przy których medycyna święci największe swoje tryumfy, wykazując całą
skuteczność swoich zabiegów leczniczych.
Lecz owe świetne wyniki leczenia cl101ery
otrzymujemy tylko wtedy jedynie, kiedy
chorzy szukają pomocy lekarskiej przy wystąpieniu w nich pierwszych podejrzanycb
objawów i p6ki napad cholery w pełni swojej
grozy rozwinąć się jeszcze nie zdołał. Leczenie, rozpoczęte w późniejszych okresach,
nie daje już tyeb dodatnich rezultatów i
dlatego odsetka śmiertelności w tej chorobie dosięga liczby blizko 50.
Przy wystąpieniu mdłości, odhijania, burczenia w żołądku, rozwolnienia i t. p. objawów,wskazujących nienormalny stan przewodu kiszkowego i możliwość dalszego rozwoju cboroby, należy jak naj prędzej zasięgnąć porady lekarza, a, jeżeli to dla jakich bądź względów na razie uskutecznić
się nie daje, to wziąć tymczasowo do jego przybycia-łyżkę oleju rycinowego, lub
jeszcze lepi~j kalomelu odrazu gran VIII do X
lub takąż ilość jego, podzieloną na proszki 1-0 granowe w odstępach g'odzinnych.
Ni('którzy ehwalą świetne wyniki, jakie

otrzymują przy stosowaniu salolu (po 16-e
gr. co 2 godziny, 4-6 proszków na dzień)
w pierwszym okresie choroby, przypisując
jemu, również jak kalomelowi własność ",abijania przecinkowców wewnątr/' kanału
pokarmowego, dzięki swemu antyseptycznemu działaniu. Dalsze dopiero próby i
obserwacyj e nad działaniem tego środka
wyrzekną stanowcze słowo o jego wartoś
ci leczniczej. 00 się tyczy stosowania opillmu w celu powstrzymania rozwoju cholery
(krople Botkina, Ino;"iemcowa, Ocsarskie i
inne)-to teraz coraz częściej dają się sły
szeć g'łosy, domagające się zupełnego jego
zarzucenia w terapii omawianej chorouy.
Ma on nietylko nie przynosić najmniejszej
korzyści, ale nawet wprost szkodę, grożąc
porażeniem serca i układu nerwowego. Dornbluoth podczas epidemii w roku 1b59
wymógł aż oficyjalny zakaz stosowania tego środka, ze względu na smutne wyniki,
jakie otrzymywał, posługując się jego działaniem. U zwierząt udaje się wywołać po
wprowadzeniu przecinkowców napad CllOlery w tym tylko razie, kiedy ruchy kiszek u nich powstrzymane zostaną za pomocą opiumu. Ohcę w tern mi~jscu zwrócić
szczególną uwag-ę na niewłaściwoHć stosowania tego środka w czasie epidemii cholery przy wystąpieniu pierwszych objawów
żołądkowych (szczególnie biegunek), jak to
czyni bardzo wiele osób, szczególnie n3. wsi,
gdzie niema lekarza na miejscu. Opium, co

prawda, w tych razach powstrzymuj e bielecz w kiszkach wtedy pozostają
te wszystkie szkodliwe pokarmy, które ją
spowodowały, a w wielu razach nawet i
przecinkowce, które mogą "IV tych warunkach rozmuażać sie do woli. Jeżeli bedziemy kiedy stosowaĆ opium w biegUlikach
cholerycznych, to w każdym razie po uprzedniem oczyszczeniu kanału pokarmowego ze szkodliwej jego zawartości. Prawie powszechnie teraz przy leczeniu cholery stosowaną bywa metoda Oantoni' ego.
Polega ona na stosowaniu wlewań do kiszek gorących około 40 0 o. 1% roztworów
taniny w ilości 2 - 3 kwart jednorazowo,
na zastrzykiwaniu pod skórę lub wprost
do żył roztworów soli kuchennej i sody.
Pr;"ez wlewanie d,o kiszek wymywamy z
nich zarazki i c;"ynimy l1ieszkodliwemi trujące produkty ich działalności życiowej,
zakwaszamy zawartość k.iszek, przez co utrudniamy dalszy rozwój przecinkowcom i
działamy nakoniec ściągająco na błonę ślu
zową (kiszek); zastrzykiwanie pod skórę
lub do żył ro;"tworów solnych zapobiega
zgęszc'leuiu krwi, podtrzymuje działalność
serca i przyczynia się do podniesienia ciepłoty organizmu, I bezwątpiel1ia, zabiegi
te w wielu razach oddają znakomite usługi!
W kOllCU, w paru słowach nadmienić muszę o próbach szczepienia n zwierz~~t i ludzi hodowli przecinkowców cholerycznych,
w celu ochronnym, jak to obecnie dzieje
gunkę,
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Łódzkie towarzustwo gazo- czył lasy w Bawaryi, zkąd przeniósł si<2
rozszerza swoje zakłady. Obecnie bu- na Szlązk, później do Galicyi, aż spostrzedowany jest olbrzymi basen, zawierający żono go już w lasach pogranicznych gu35 metrów średnicy a obliczony dla zbior- bernii kieleckiej. Delegaci kierują zarazem
akcyją ochronną i wskazują środki tępie
nika na 400,000 stóp kubicznych.
nia "mniszki".
Z 'J' onuuft::oWtl, Bawskiego
Sprawy Ziemiańskie.
piszą do nas, co następuje:
Po kilkodniowej pogodzie i suszy w ox Na ogólnem zebraniu członków dykolicach naszych, w dniu 19 b. m. po poszczegółowej w Suwałkach wybrarekcyi
łudniu, szalała do póina w nocy straszna
nawałnica.
Na dworze najpierw było tak ny został na zastępcę prezesa tejże dyciemno jak ... w duszy poety, lJoczem rozsy- rekcyi radca, Józef Szymborski, właściciel
pały się grzmoty i błyskawice i spadł deszcz dóbr Płaskowa.
X Konwersyja LZ-ych zamkniętą zostaulewny jak z cebra. Sądziliśmy, iż to koła
dnia 20 b. m. bardzo pomyślnie. Listy
niec świata; nawet wielu z grona ateuszów
sem nikczemnych agentów emigracyjnych. modliło się, prosząc Najwyższego o przeba- wylosowane zostały pokryte w zupełnośoi.
- ~lIjwyŻNZ'" nllg,'Qdt,. Radca czenie i łaskę. W niespełna dwie godzi- Ogółem skonwertowano LZ-ych za 93 miubezpieczeń p-tu będzińskiego, sekretarz ny, na gruntach nawet piaszczystych utwo- lijony rs.
gubernijalny, Ignacy Nowodworski otrzy- r~yły się istne jeziora, a rzeczki nasze, wę
Kronika giełdowa,
Dlał order Św. Anny 3 stopnia.
żykowatym wijąc się zwykle pasem, szumia23 iJlaja.
- ,I.ł.a Ug'l. P. o. inspektora podatko- ły, falując jak morze. Pioruny trzaskały je·
o
kursie
mbla
nie
mamy nic do powiedzenia;
wego łasko - łódzkiego rewiru, sekretarz den po drugim, skutki.em czego, co raz t'} w
bowiem jakim podlegał są tak małozna
kolegijalny Szurinow, otrzymał rangę rad- innej stronie ukazywały się łuny pożarów, zmiany
czne, że żadnych nie nasuwają uwag. Zaznaczyu
cy honorowego.
w pobliżu jeenak nic dotychczas o ich sku- tylko można w ogólnych słowach to, że zdaniem
- Zmian?j NZwżlJo,.t'e. Wychowa- tkach' nie słychać. Komunikacyja telegra- rozpowszechnianem w kompetentnych sferach, winiec moskiewskiego uniwersytetu Zielenin ficzna, przez pewien czas była przerwana doki na kurs rubli są pomyślne. Rynek papierów
publicznych odznaczał si!} bardzo żywemi obrota·
mianowany został p. o. inspektora podatko- i niektóre pociągi towarowe kursowały bez mi,
które odnoszą się wyłącznie do listów ziem·
wego rawsko-brzezińskiego rewiru. Komi- tak zwauej drogi.
skich. Knpowano 4 1/ 2 %listy po 99 do 99.10, lecz.
sarz do spraw włościańskich p-tu brzeziń
Co 1:!ię tyczy życia to.warzyskiego w na- ostatecznie przeważało zaoliarowanie_ Gdy jednak
skiego, radca dworu, baron Engelhardt szym fabrycznym grodZIe, to takowe przed- przebieg1 konwersyi był świetny, przeto podwyżka
kursu 4 / 2 % listów nie wydaje się nie pl·awdopo·
przeniesiony zostal do powiatów łódzkiego stawia się jak następuje. Biedni spędza dobną.
Za 5% listy zapłacono 100.6U do 100.50, po
i łaskiego, a na jego miejsce mianowany ją żywot z dnia na dzień, a w wol- którym to ostatnim kUl'sie nie brakło nabywców.
został sekretarz gubernijalny Bołogowski. nych chwilach od ciężkich zajęć używa Za listy m. Warszawy zapłacono IJ2 do 102.10 we
Referent p-tu rawskiego Adam Nadratow- ją wytchnienia, przechadzając się po cu- wszystkich seryj ach. Zajmowano się natomiast mniei
obligacyjami kanalizacyj nemi, które po lO ll/~ by.
ski zaliczony został do rządu gubernijal- chnących bocznych ulicach lub wysiadu- ły
w sprzedaży. Za listy łódzkie płacono 101.25 i
nego, a na jego miejsce mianowany został jąc z dzieciakami na śmietnikach. Bogatsi, tyleż za listy wilellskie. Pl'owincyjonalne 60f0 li Józef Ziółkowski. Kancelista wydziału ad- naśladując życie ze świata większego, i sty mocno ofiarowane i niższe, Z papiel'ów rządo
ministracyjnego przy rządzie gubel'llij alnym stosując się nieco do mody, przybrani w wych ustał pokup na listy likwidacyjnn, które w
małych sztukach spadły na 98.20 gdy zaś dnże oMichał Łazowski mianuwany został pomo- pstrokaciznę i żółte papucie z kukardami
fiarowano po 9 , ,45. Pożyczki wewnętrzne trzyma·
cnikiem referenta tegoż wydziału, a na je- olbrzymicb rozmiarów, zwłaszcza przy świę ł)' się stale na poziomie 95.75 i 95.25. Poz}-czki
go miejsce-Mikołaj Bogolubow. Archiwi- cie, ciągną jeżeli nie nad staw przypatry- wscbodnie 1O~ i 1031/2 stosownie do emisyi. Presta-dziennikarz urzędu pow. w Częstocho wać sie pilnie błotnistym kaskadom biją miowe pożyczki 244 1/ 2 i ~22 za pierwszą resp.
drugą emisyję. Szlacbeckie po 193 '/2 sprzedawane.
wie Wacław Unger - sekretarzem tegoż cym bałwanami z upustu, to w rynek, Akcyje
w mocnym nastroju. Głównie bankowe, przep-tu. Franciszek Płaza - kancelistą Izby zbijać obcasy po nierównym bruku; wre- mysłowe żelazne i cukrowuiane. Podług notowań
Skarbowej w Piotrkowie.
szcie idą na skwerek obok poczty albo do biura bankowego Gazety Losowań płacono za ma,··
ki 47.25, za fra1lki 38.25 za guldelI!! 78_~5.
- Z".itln11 1,v duclwwieństwie. Szwajcarskiej Doliny, za ogrodem hl'. Ostro:Przeniesieni zostali wikaryjusze: ks. Andrzej "yskiego. Słysząc tu wiele o przyjemnoLicytacyje W obrębie gubernii.
Szarecki-do parafii Pajęcz.no; ks. Klemens ściach praktykowanych w owej szwajcarOstrowski - do parafii Chorzęcin w pow. skiej dolinie, zaciekawiony, w Zielone Świąt - 27 maja (8 czerwca) r_ b. na spl'zedaż bydła,
brzezińskim; ks. Aleksy Hofman-do para- ki podążyłem ku niej z kolegami. Zan!m koni, owiec, żrebców, powozu i l'óżnych sprzętów
fii Lutomiersk i ks. Leon Zaręba-do para- doszedłem tam po różnych dziuraclJ, kamIe- domowych w majątkach: Gajęcice, na folwarku
w majątku \rożniki, Rożny, Golonki, :Su·
'fii Bełchatów. Administrator ks. Franciszek niach, dołach i kałużach koloru czekoladu- Długie,
cha·wola i Krzywanice.
Jonikajtys-do parafii Niesułków p-tu brze- wego, z braku oświetlenia wywróciłem kil- 16 (213 czerwca) na sprzedaZ powozu, fortepia.
ziilskiego,-jak donoszą "Pet. Gub. Wied." ka koziolków narażając nietyle samego sie- nu, żyta, koni, mebli w majątkacb: O~hotnik>
Wiewiorów Xg l·szy i 2·gi.
bie ile nowiutki gal'1litur i palto na zmianę ko- Kletnia,
- 1 (l3) czerwca w urzędzie gubern. piotrkow"Się przy ospie i innych chorobach. Sumien- loru. Na bramie, rzeczywiście spotkałem na- skim na budowę w ciągu 189 /4 szosy: 1) w pow.
ne badania pokazały, że organizm zwie- pis "Szwajcarska <lolina, z restauracyją w 0- rawskim: a) na budowę '1·ch wiorst szosy na trakcie
i'zęcy można uczynić niewrażliwym wzglę grodzie'\ lecz jakież było moje zdziwienie, piotrkowsko·rawskim na gruntach m. Rawy, od su9,~39 rs. 48 kop. b) na budowę 150i50 wiorsty
dem cholery i zabezpieczyć od niej w zu- skoro zamiast doliny znalazłem w lichym my
szosy na tym ze trakcie, od sumy 3665 rB. 95 kop.
pełności przez zaszczepienie w nim odpo- ogródk u ohydną norę, nakształt sutere- 2) w pow. łódzkim c) lIa budowę 96 1) sąż. szosy na
wiednio przygotowanej, osłabionej hodowli ny, a w niej kilka próżnych stolików, sta- trakcie łódzko·rawskim na gruntach wsi ::;ikawa,
przecinkowców cholerycznych. Oprócz tego ry bilardzik z posklejanemi kijami, i bufet od sumy 7,897 rs. 23 kop. 3) w pow. nOUłoradJmskim
'Okazało się, że surowica krwi takich za- licho zaopatrzony w spożywcze wiktuały. d) na budowę 2 wiorst szosy na 2 '··ej i 23·ej wiol'·
ście traktu noworadolllsko.przedborskiego, z budobezpieczonych już zwierząt, zastrzyknięta Zato jednak widziałem na własne oczy wą mostu, od sumy 7,098 rs. 54 kop.
innym zwierzętom, czyni te ostatnie rów- piękne niemeczki, kokietujące frajerów przy
ilież odpornemi i lliewrażliwemi na działa podawaniu piwa, wódki i gorącYGh paroSYNDYK TYMCZASOWY
nie czystej, normalnej, nieosłabionej hodo- wych kiałbasek.
masy
upadłości częstochowskiego kupca
wli cholerycznej. Klempm'er starał się przeDo przyjemności także grodu naszego
konać, czy w podobny sposób i lndzkiego or- należałoby chyba zaliczyć pokazujące się
Efroima Eochenka.
ganizmu nie uda się uczynić odpornym u nas na balkonach żywe lalki; a choć
Zgodnie z 512 art. kod. baud. podaje ni~
względem cholery i, dzięki doświadczeniom niektóre z nich przekwitły dawno, puder, niejszem do wiadomości, iż decyzyją Piotrczynionym na sobie i innych 10 lekarzach, róż i inne specyfiki, odmładzają je do złu kowskiego Sądu Okręgowego z dnia 13
doszedł do wniosków nnalogicznych, jak i dzenia. Oto są wszystkie wrażenia i przy- (25) maja 1'. b. został wyznaczony ostatena zwierzętach. W dalszym ciągu prowa- jemności, naszego grodu w dniach świąte- czny termin, a mianowicie miesięczny, liSygnał [{olejowy.
dzone badania w tym kierunku wydadzą, cznych.
cząc od daty ogłoszenia, dla sprawdzenia
jak należy się spodziewać, rezultat prak·
wierzytelności ze strony tych wierzycieli,
tyczny i stworzą nowy oręż do walki z choktÓl'zy swoich pretensyj nie produkowali
lerą. Póki zaś to nie lHl.stąpi, posługując się
do masy.
Wia.domości Bieżące.
i dawuemi metodami leczniczemi, zdołamy
Adwokat Przysięgły
się zawsze od niej uchronić, jeżeli uuikać
Julijusz
}{ollopacki.
Z polecenia ministeryjum dóbr pań
będziemy wszystkich warunków f:przyjają
stwowych do lasów prywatnych, położonych
Poleca się piel'w.Yzo,'zę
cyeh jej rozwojowi i zawczasu rozpoczynać w powiatach olkuskim, miechowskim, piń
dny a tani Hot(~t ..4nleczenie przy wystąpieniu pierwszych poczowskim i stopnickim udali się na rewi- giet.fJ1d w m. Ozę.vtochowie w blizdejrzanych objawów.
D-t·. W.
J
zyjq leśniczowie lasów skarbowych w Kró- kości dworca kolei żelazn~i.
lestwie, w celu przekonania się o rozmiaBiuro bau.ko"VVe Gazety Losorach klęski, zadanej przez gąsienice mo- -vvuń.
"VI'" W"al'sza"vie :U'::rah::o"VVskie
tyla, zwanego "mniszką". Szkodnik ten, PrzeclD1.ieście .~ 53, mlziela bezpłatnych
, jak wiadomo, przed dwoma 1atr wynisz- informacyj we wszelkich sprawach pieuiężnych.
nicę pod Sosnowcem, ztąd udał się koleją do Bremy, a wsiadłszy na okręt przewożący emigrantów, popłynął z nimi do
Brazylii. Z Rio-de-Janeiro, gdzie począt
kowo wylądował, Sasman udał się do prowincyi San-Panlo, i zamiesz.kał w niej, uprawiając swój fach kamieniarski.
Ale zarobek, jak opowiada emigrant był ciężki
i trudny na skwarze słonecznym, nie pozwalając mu nawet wyżywić rodziny. Nie
mogąc dłużej znieść opłakauego położenia,
Sasman udał się do konsula rnskiego z
prośbą o paszport, który otrzymawszy, powrócił. Biedny człowiek rozpacza teraz, że
uie usłuchał rad ludzi dobrej woli, świa
domycll i doświadczonych, a poszedł za gło
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OIeum Ricini aromatisaturn
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nemi etykietami firmy, na jedno uży- •
we flaszkach
z orygiualcie lub więcei,
wc wszystkich
apte- ••
kach i składach aptecznych.
(Raj. i S-ka NI 3093)
(6-1).

poszukuje letniego mieszkania w za·
mian za francuzki. Adres: Piotrków
dom Piltzel'a-ul. Sulejewska; stróż
wskaże.

(2-2)

Zwracać uwagę na firmę

I

WTowarzystwie
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.Lion" , maści
białej szerści

czerwonej z pęc2.kiem
i brodawka na karku
białą bródką i blizną na brzuszku:
Znalazca zcchce odclać (lo p. Jarneckiego Józefa, Krakowskie-Przedmieśc i e (Słowiańska), za nagl'odą. (3-31
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Necessaire
z pieniędzmi i l'óżnemi drobnemi notatkami, zostawiony w d. 13 maja r.
b. w sklepie III. I'opo wskiej jest do
odebrania w redakcyi "Tygodnia· za
zwrotem kosz tów ogłoszenia.
(0-2)
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Najwyżej

zatwierdzonem w 1881 r.

Nowootworzona w domu W go
l\larszyckicgo, parter dzwi na
prawo,Odeska(Rokszyckitl Przedmieście). Przyjmuje do roboty:
"ZI".\FlłOCZUI, MATINKI, SUKIENKI,
FARTUSZKI dziecinne,
zarówno jak i wszelkie przedmioty w zakres gur<1el'oby

~apitat zakładow~ irezerwow~ 18,500,000 rSI
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Przyklacl..

Ojciec rodziny, P8 lat wieku
10,000 rs., które winny być
dzieciom nat.ychn-.iast
po jcgo śIllierci. Za takie ubezpieczenie
płaci on 77 rs. i ÓO kop. kwartalnej składki i korzysta z udziału w zyskach TowarzystlVa.
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Ubezpieczenia na życie pojedyńczej osoby przyjmowanIl są od sumy J ,000 do 100,OeO rs. Zabezpieczony kapital "\Vyplaca się także
i "\V l'azie śnlierci 0<1 cholcr;y, lub
też innej chol'oby epidemicznej.
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!Wypra wki dla nowo narodzonych!
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praktykuje "\V BUSI-i:U przez cały
sezon. Tegoż do nabycia monografia
.Busko" k. GO.
(R. l!5ó9) (G-3 I
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Dr

Proszek z

wschodnich. Po-

DeJdaracyje ubezpieczenio"\Ve
• wszechnie znany i wypróbowany
pl'zyjmuje i ~szelkiego roclzaju ob• na Wscbodzie~, Zacberlill"wytępl'a
jaśnień udziela Zarząd ""V St - P e t e l · - .
"
sburgu (\o\' ielka Morska dom własny Kg 37),
•
natychmiastowo wszelkie robacJeueralua Reprezentacyja 'VV W'arsza"\Vie
• two domowe: pchły, pluskwy, ka(Marszałkowska .\l! 144), i wszystkie Agentury To• raluchy, muchy i t.p_, zupełnie niewal'Zystwa.
• szkodliwy dla zdrowia ludzkiego
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na opakowaniach.
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Zajnał
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APTEltiJt!11:~~~i~~SKIEGO •
W~Kształcona Par~ianka
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50%, oszczędności w porównaniu
z innemi środkami.

Skład główny: Dezynfekcyja" Warszawa Królewska 39, wprost Giełdy, również. w składach apte~znych i my(Raj. i S-ka ~ 1l016)
(2-2)
. . dlarskJch. Cena 20 I 30 kop.
_ _ _ _ _. ' - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _
(W. B. O. Ni ó4e9)
(6-3)
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WINOTŁOCZNIA
R. MOROZ OWI C Z A
~

~ rABRYK~a!~~ F~l~~~ALNYCH ~
~

W. KAR P I Ń S K I E G O

O
w Warszawie ul. Miodowa ]\~ 3
O
Powołując się na ogłoszenia, robione przezemnie od lat 30, zawiadamiam niuiejszem, że wody mineralne były i są zawsze przyO gotowywllue u mnie na wodzie dystylowanej, do czeg') obecnie wszy-

O stkich fabrykantów obowiązuje pra i dobrze zrozumiany własny
O interes.
wód mego wyrobu
w aptekach: Bichlf\ra,
O Huberta,oraz
Kuśmierskiego, Kucharzewskiego, Więckowskiego, w aptece
w sklepach moich specyjalllie do tego
nadto:
"\V Sldadach Aptecznych: J. ŹARSKIEGO
O
O ~. Piotrlci:o""vie, ::.ilberbauma w Łodzi, Kohna w Łęczycy, Pla,
O checkicgo w Siedlcach.
\1'0

f3kłady

znajdują się

własnej

~

urządzonych,

W.

(7-1)

K.A.RPINSIU.

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.Apteka.

ZAKŁAD LECZNICZY

Stacyj a drogi

Pl::~i:- NAŁĘCZO' W" f~1~:L~1"~P~~

"
CIągl pocztowe.
hydropatyczny cały rob: ot'VVarty. Kąpiele żc
laziste, boro"""ino'VVe, Innnys, gbnnas-tyh:a lecznicza od l czerwca do ]lołowy października.
(2-2-2)
Dwóch stałych lekarzy od czeJ'\vca do końca września. Konsultanci
z Warszawy i Lubli na.-Wszelkich objaśuieil udziela administl'acyja Zl1.kłndu_

:rn i e j s c

'U.

Zakład

proilukuje wina z czystego soku winogronowego bez przymieszek spirytusu, farb, gliceryny, sztucznych ~apHchów i t. p. Wszystkie wina oczyszczane są filtrem systemu Pasteura i ste;'ylizowane, a więc w zupełności
w~lue od wszelkich baktCl·yj. Zvvraca się gló"\Vnq l1'VVa~~ na
bUł.le "'ino ""V cenic 35 hop., które dobrocią i taniością zdobyło sobie uznanie powszechne_
Wyłączna sprzedaż na Piotrków w h:mdln W' -~o Śvvidvviń
sli:ie~o ulica Kaliska (PeC;ersbllr~sli:a) w domu D-ra
Ronthalera.
(W. B. Ogoł. ó856)
(10-1)

LANOLINA Krem toaletowy LANOLINA

z fabryki Lanoliny w Martinikenfelde pod Berlinem.
Zl1ukomitado piclęgnow.ania skóry;
~~OL/~
do Iltrzymywania w czystoćci i opatry.....
a~
Znakomita wa.nia zbolałych miejsc oraz ran na -;; to.
~
•
( sko rz e;
~'%
$,a.
Zlla}{0111ita do 15ons~rwowani:l skóry głównie u '1t<')7'1:4.rYlKo~~~<:>#
•
( c1zł.ccł. <1l"obnych.
<'1MARKI\.~~~
Knhywać można w tubkach cynowych po ~ó k., w puszkach blaszanych
po 15 i 10 .k. "\V aptehach i sldac1acb aptecznych_
SI;Jad Głowny na Kl'ólestlVo Polskie u J. Zaleszczyńskiego w \0\ arszaVl"ie, Przejazd Jlil 1.
maj. i S-ka !\q 79ó)
(52-10)

Redaktor i wydawca lU:i"rosla
.n;oaBOJleHO I1,eHaypolO.

'v

Do brzań.ski .
W drukarui E.

Pańsli:ie~o

w Petrokowie.
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i łzy strumieniem płynęly z OC7.U biednej dziewczyny.
Nie mogąc zrozumieć sceny rozgTy waj ącej się
przed nią, spytała, kim była kobieta, <lo której mó·
wił Gaston j dowiedziała si~, że była to jego żona.
- Jego żona!.. Jego żoua!..
Były to je<lyue wyrazy, które od paru godzin
powtarzała wcil1ź machinalnie.
'rekI a i Carmen l1apróżuo usiłowały ją zaspokoić.
Zdawała się nie słyszeć ich i nie ,,·i dzieć.
Nareszcie o zmroku postanowiły jej poknza6
dziecko. Spowily je i przyniosły <lo niej.
Na widok maleństwa dopiero, łkauie podnioslo
jej pierś; z kOllwuls:y-ją przytuliła. do sieIJie d/'ieciq
i strumień łez przyniósł jej ulgCl.
Lola i. Małgorzata, tymc'lasem siedziały r~ka
w rękę, wpatr'l-one w sieuie, od czagu do czm;u ty[ko zamieniając słów parę. l\Iałgorzata była zupełnie
wyczerpaną.
Widząc to Lola, voszła do l1amiotu,
przyniosła hamak i uwiązala. go wśród dr'l-ew, poC'lem zmusiła Małgorzatę do poJożenia się na chwilę.
Następnie przyuiosła jej szklankę mleka, a
sama
usiadłszy tuż obok cicho, z prawdz.iwem siostrzaucrn
uczucie zaczęła dodawać jej ducha.
Po długiej chwili, uspokojoua Małgorzata zasnęła na godzinkę, a za ohlHheniem ujrzala znowu
wlepiony w siebie życzliwy wzrok Loli.
Dniało już. Poranek był cudowny. Niebo czyste bez chmul'ki zlekka różowiało zorzą. Zachwycający
chlód dodawał ZIll~CZOtrym kobietom sil... W oddali

:?73 -

Wobec zuchwalstwa Lelii, w Gastouie obudziła
energija i gniew długo tłumiony.
- To klamstwo!-zawołał też z akcentem takiej
prawdy w glosie, że Małgorzata wzrus'l-yła się tem
do głębi.-To kłamstwo i potwarz!.. Nie porównywaj
pani zuchwale żądzy zmysłowej, którą potrafiŁaś kokieteryją obudzić we mnie,
do świętego uczlH'ia
miłości prawdziwej, czci najgłębszej, którą serce moje
żywi względem mojej, najszlachetlliejszej
żony!...
Gdy1Jym cię kochał, byłbym ją porzucił i wbrew opinii świata poszedł tam, gdzie chciałaś mnie pociągnąć.
Ale ja ciebie nic kochałem, donno Leliol.. Nie, ja ciebie tylko ... poiądałcm chwilowo, tak samo, jak tej
oto dziewczyny!..
Zwrócił się teraz uo l\1ałgorzaty .
- W CZOl';lj j eS'l-cze na baln w pre'lydenturze usilomtla pociągnąć muie ku sobie; gdybym był uległ,
uie bylaby wykonala ohy(luego lJlanu zemsty... Ostrzegala mnie i groziła. Ale dziś serce moje należy do
ciebie więcej niż kiedykolwiek; odepchnąlem ją, a. oto
jej zemsta! l\Iałgorzato -- dodaj, składając 1Jlagalnie
l'(~ce - przebacz mi, wszak im silniejsza była namię
tność dla tej kouiety, tem więcej mam zasługi, że
się jej oparłem. Małgorzato, ty, co bylaś zawsze aniołem dobroci, przebacz mi jeszcze ra'l jeden. Chodźmy
do nas, do naszego cichego domu i zapomnijmy o llę
chy świata. Chodź Małgorzato.
Wyniosłym ruchem OdsUll~ła go od sieuie.
- Nie, ja pozostanę tutaj; jedź pan do domtl,
jntro zawiadomię cię, co postanowię·

się

Skarb

:owycięzoll)'ch.
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mogę

cię

tu

dną .. , Małgorzato, błagam cię, jedź

zostawić

ze

samą

je-

mną.

Proszę

mnie zostawić samą -odparła w yTe kobiety będą dla mnie wystarczającą
opieką-·dodała, wskazujflc na paragwaj ki, llRpakajające obok namiotu pół szaloną z bólu Lind~.
Gaston pochylił głowę.
-

llio~]e.

-

- Dobrze wj~c -rzekł-niech stanie się zadoHć
twemu życzeniu, Odjeżdżam i u naszego rodzinIlego
ogniska, tak spokojnego niegdy~, oezekiwać b~dq
doli lub niedoli mego życia.
Zwrócił siq do Lelii i g'estem wska.za} jej, by
się oddaliła.
Włoszka

zucln"ale spojrzała na Gastonl1 i osuua siedzenie, utworzone ze skaŁ i lian l e~nych.
- Czy nie rozumiesz mnie pani?-zawołał przywiedziony do ostateczuości Gaston. -- Chcę, byś siq
ztąd conajrychlej oddaliła!.. Raczej z leBnemi zwierzę
tami niż z tobą zostawiłbym l\falgorza.tq.
- JecUmy więcl-zawołała rozwścieczona,
- Nie pani, proszę jechać przodem... Dzi<;tkuję
za miłe towarzystwo!.
nęła

Doprowadzona do furyi Lelia, spojrzała na Gastona tak, jakgdyby siłą wzroku pragnęła go zmiaż
dżyć i wsiadła mt koń, szalonym galopem uciekając
przed pogardą tego, dla którego nie wahalaby się
zbrodni popełnić,
Skoro odgłos kopyt koń:,;kich umilkł, Gastoll
schylil się głęboko przed lUałgorzatll i podążył do

Margrabia stał jak skamieniały, Nieśmialo przydo młodej kobiety,
- Precz L. precz odemllie; dziękuję panu za
opiekę... pragnę pozostać samą
ufaUl, że pan zechcesz się oddalićl
WaJka była skończona... Pobity Ila głowę des
Essal'ts wolnym krokiem oddalił się, a l\Ialgol'zata,
zostawszy sama, rzuciła sir; na mech i łkając, hllniąc
ręce i zalen'aj~lc się łzami, rozmy~lała O eię,i,kiC'j swej
uiedoli.
Nic wi(lziala zachodzącego słońca, uie widziala nic; uadeszła 110C, nic s1yszała co się koło niej
działo, nie widziała Tekli, która parę razy zachodziła zobaczyć co si<;t z nią dzieje, uie słyszala
zbliżającego się odgłosu kopyt końskich. Naraz dwoje
ramion opasało jej szyję. Nie otwierając oczu przeczuła, kto ją z macierz.yllską niemal tuli do siebie
sun~ł się

milo~cią·

- Ah Lolul.. Lolu moja!.. Czemuż ciebie przy
mu ie nie byłol Jestem bardzo ... bardzo nieszcz~~lj \\' al
- Wiem, wiem o wszystkiem droga paui, Płacz
teraz, płacz, to ci ulgę przyniesie, a potem lJostauowimy razem, co Ilam uczynić wypada.

*
W namiocie rozpacz biednej Lindy hyła również
silm~, choć może iuną zupełnie od holeści hrabiny de
l\I orn an s.
Hiedziała

przy stole z głową wspartą na rękach

