Petroków, dnia 11 (23) Lipca 1893 r.
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s SZKOŁA. PllrH/A'I.'lWA. <~ mło.d~i, energicz.ni ~ zap.atrujący się po- (murowauego), amfiteatr lasów po za Pili
~
~

~ ~ waZllle na ObOWIązkI swoJe. Słyszałem o cą, której biała wstęga widna z każdego
~ ~ zakładzie hydropatycznym krajowym, w wyni_ośl~jsze~o punktu wyżyny zakładowej,
~
~! którym chory i to chory poważnie, gdy czymą I~totme ponętnem dla kuracyjuszów
~ Z Jaworskich RuszkowskleJ ~ mu się pogorszyło, przez dwa tygodnie nie Nowe MIasto. Przytem jest tu ciszej' zna~ mógł się doprosić doktora. Tu ci się nic cznie niż w innych leczniczych miejscos)S\ pozostaje
nadal w domu W·go Stronczyl'l- \
d b
. d
. Śr . .
skiego ulica "Ioski ewska.
Kor epetycyj e \ ~ po O nego me z arzy; J e i CI Się pogor- wościach, co dla zdenerowanych, zmęczo
~ ~ rozpoczną Bię dnia 16 lipca-lekcyje zaś ~ ~ szy, masz prawo W każdej chwili we- nych lub seryjo chorych, jest rzeczą nader
~! (1. 15 sierpnia 1893 r.
(J-2)
~ ~ zwać pO,mocy któr~go~ol.wiek z dokto~ ważną. Nie bawią się tu, nie szaleją, nie
, -~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~. rów, mozesz kołatac smiało do drzwi balują, ale za to niemal wszyscy bliżej lub
~/~~~~~~~//~~~~~~N,rv--.r
~~~~~dyrektora, lub konsultanta twego, a choć- dalej zapoznają się z sobą--co im niezmierObjąwszy ajenturę
byg się czuł lepiej, dwa razy tygodniowo nie ułatwia wspólna gimnastyka i wspólne
WARmW~KIEGO TOW~RmTW~ ijBElPIE~lEŃ ~~ OG~IA
musisz obowiązkowa poddać się hadaniu le- uczęszczanie na roboty fizyczne.
Pod tym względem zakład W
Jednego tu tylko brak zupełny, to japo zmarłym ś. p. Stanisławi e Olszewskim, upra· karskiemu.
szam W.W.P.P. w Towarzystwie tem za pośredui Nowem Mieście, mógłbym porównać jedy- kiejkolwiek czytelni. Rozumiem dobrze, że
ctwem byłego ajenta ubezpi eczonych, aby z 0(1- nie chyba z osławionym Flirstenhofem D-ra chorym na nerwy nie można pozwalać na
no ś nemi interesami zgłaszali si ę do mieszkania Czerwińskiego, z tą tylko różnicą, że staoddawanie się namiętne lektUl'ze, męcze
mojego przy nlicy Moskiewskiej w domu Spana.
nowcze i encrgiczne prowadzenie kuracyi nie umysłu naukowemi dociekaniami, lub
(2-1)
August Kożucho'VVski.
i pilnowanie regulaminu, odbywa się w for- drażnienie wyobraźni pieprznemi utworami
~"'" ~ 1"' 1~" ••• ""~1 mie nie tak szorstkiej i despotycznej, jak to beletrystyki francuzkiej, patologicznemi stuma miejsce w Styryjskiej wodolecznicy. dyjami natury ludzkiej i t. d. PrzeczytaPodobny on też do tej ostatniej i z tego nie jednak tej lub owej gazety, dowiedzewzględu, że obcym mu jest wszelki kom- nie się z niej, co dzieje się w gwiecie, stafort, któryby tu może się i przydał; dzisiejsi nowi tak konieczną i pożądaną dziś dla
mogąca u<lzielać począi;h:ó"", j Qbowiem ludzie tak są doń przyzwyczajeni, każdego umysłu potrzebę, że brak czytelni,
~ zyka polsldego i historyi, umiejąca
_ przytem szyć. pl'aktyczna i taktoże onicmal żyć bez niego nie mogą. Na za- cboćby tylko z wydawnictwami peryjodywna potrzebua (lo opieki na(l dwiema dzi ew- ~ prowadzenie jednak komfortu tego, potrzeba cznemi bardzo dotkliwie odczuwać się tu
czynkami i pomoe.y pani domn w mi e ~ci e . ~
znacznych kapitałów; przyjdzie moźe czas, daje. Po zatem jednak, powtarzam, N. ~lia
I'ensyja rs. 100. B ez powazllych r ekom endacyj i :iwiadectw proszę się nie zgłaszać. ~ że i one się znajdą, a wówczas Nowomiej- stu zarzucić nic nie można. Obfita i hygieWiadomość w Redakcyi "Tygodnia- od 3-ej ~
ski zakład wodoleczniczy stanie i pod niczna kuchnia, starannoM lekarska, praca
do 5-ej po poło wyjąwszy świąt.
(0-21
względem zewnętrznym na stopie odpo- fizyczna, wyborna woda, a kto tego potrzebuje świeże wody mineralne-wszystko to
IW lt.···.e.tMI~ww_ wiadającej wewnętrznej jego wartości.
Główną zasadą leczniczą jest tu pobyt musi najsmutniej usposobionego chorego
CZYSTE WINO CZERWONE KRYMSKIE nieustanny na świeżem powietrzu, zabiegi natchnąć otuchą, że wyzdrowieje, a wiara
po kop. 50 butelka
wodolecznicze, gimnastyka i świeżo w tym w to stanowi, jak wiadomo, jeden z najkuraproszę sprobować w handlu Julijana Fuchsa w roku wprowadzona nowoŚĆ, prace fizyczne: cenniejszych warunków szczęśliwej
Częstochowie.
(6-5)
a więc sypanie wałów nad Pilicą, a więc cy1. Wszyscy zatem, co przepracowani i
kopanie rowów i t. d., słowem praca isto- chorzy jesteście, uciekajcie do Nowego
tna, pobudzająca przemianę materyi w ca- Miasta, gdzie z pewnością czeka was ulga
M. D.
łym organizmie, powołująca do ruchu i wy- i ukojenie.
siłku mięśnie, a zostawiająca w zupełnym
spokoju mózg i system nerwowy, tak straNAD PILICĄ.
sznie podkopane n większości tutejszych
(Kor~sp. "Tygodnia".)
kuracyj uszów umysłową pracą, wzruszenia(Kot'espondencyja " Tygodnia.")
mi moralnemi, lub gorączkową walką o byt.
Robotami
rzeczonemi
kieruje
Jeśli czytelniku miły jesteś przepracotu D-r Nie15 Lipca 1893 r.
wany, zdenerwowany, cbory, strawiony dzielski; gimnastyką D-r Skowroński, któTelefony.-Łazienka.-Staw.-Brzostówka i Inogorączkową pracą, przemęczony gwarem i ry przebiegłszy w celach naukowych Eu- włodz.-Zmiany na kolei Dąbr.-Zajazd w końcu
zamętem miasta; jeśli przedewszystkiem ropę, głównie studyjował swój przedmiot, XIX wieku.-Dlaczego u na~ nie prenumeruje się
cierpisz na przeróżne katary kiszek, żołąd w Szwecyi i Berlinie; tenże doktór S. sam gazet.- Wędka i dynamit.-Raubszyce i zwierzyna.
Chór amatorski.
ka, płuc, pęcherza i t. d; jeśli chodzi ci dokonywa iście artystycznego masażu ...
nie o to, byś się bawił, ale o to, byś rzetel- Oprócz wymienionych powyżej, są tu jeszWażne dla Tomaszowa udogodnienie ma
nie po męczącej umysłowej pracy wypo- cze doktorowie Tokarski i Kucharzewski.
czął i wyleczył zastarzałe cierpienia, co ci Pod tym więc względem Nowemu Miastu być wkrótce. zaprowadzone dzięki inicyjaenergiję do przyszłej walki o byt odbie- nie można nic zarzucić; to też sława za- tywie pp. Dobranickiego i Bekermana,
rają: nie wahaj się ani chwili, nie namy- kładu corocznie wzrasta, wzrasta też i licz- którzy czynią starania o połączenie fabryk
ślaj, a dziś wziąwszy urlop, lub dawszy ba kuracyjuszów, którzy w tym roku nie- tomaszowskich z łódzkiemi telefonem, budogo sam sobie, nazajutrz jedź do Nowego tylko zapełnili sam zakład D-ra Bielińskie wa tego ostatniego ma się odbyć kosztem kilku
Miasta. Znajdziesz tu to, co spracowanemu i go i wszystkie należące doń domy i dom- akcyjonaryjuszów fabrykantów z Łodzi i
choremu najwięcej potrzebne: idealny spo- ki, ale zajęli i te, które dyrektor na ten cel Tomaszowa. Za prawo korzystania z telefonu interesanci płacić będą od 30 do 50
kój i, śmiało powiedzieć mogę, idealną opie- od prywatnych odnajął właścicieli.
Od dni kilku mamy
Położenie Nowego Miasta jest bardzo kop. każdorazowo. kę lekarską.
Na czele zakładu stoi dyrektor D-r Bieliński, którego sława, ja- wdzięczne, a ogród D-ra Bielińskiego, vis- ogromne upały i następujące po nich bezko znakomitego lekarza i zdolnego kiero- a-vis zakładu na spadku do Pilicy i dalej pośrednio ulewne deszcze; te ostatnie pawnika zbyt jest znaną, bym o niej pisać prowadząca zeń do Pilicy aleja, park hr. raliżują roboty przy zbiorze siana, którepotrzebował. Oprócz niego konsultuje tu 4-ch Tyszkiewicza, piękne na najwyższem wznie- go wiele jeszcze leży na pokosach. Pilica,
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Wolborka i Czarna. wylały i dziś dopiero brutalnych gwałtów i że tak zwana inteli- Now~1 ",kwe'". Z inicyjatywy p.
woda z przyległych im pól i łąk nieco u- gencyja dopuszcza się częstokroć czynów, n~czelnika gubernii projektuje się urządze
których wstydziłby się nieraz człowiek me skweru na placu przed kościołem berst~piła.
Jakkolwiek ze względu na
Ku uciesze zwolenników kąpieli rzecz- uczciwy, nie umiejący czytać aui pisać. A nardynów.
nych p. Grabowski dozorca miejscowy, po- propos iJltdigencyi sprawdziłem na pocz- znaczną ilość przecinających się w tym
urządzał dla płci obojga około miasta ła cie miejsl'owej, iż dla naszej dosyć licznej pnnkcie ulic, 11a skwer poświęcić można
zienki, zajęte codzien1lie od rana do wie- miejscow" ~ci, przychodzi zaledwie po kil- stosunkowo bardzo niewiele miejsca, w
czora. Cale prawie miasto korzysta z nich ka numc ""l\v "Kurjeran, "Dziennika dla każdym jednak razie przyczyni się on do
bezpłatnie. Ponieważ łazienek nie było tu wszystkich n no i po jednym nnmerze "Prze- upiększenia tej dzielnicy i odświeżenia w
nigdy , nic więc dziwnego, że obecnie p. G. glądu Tygodniowego" i "Biesiady litera- niej powietrza.
odbiera ciągle podziękowania. Na olbrzy- ckiej. Zdziwiło mnie to bardzo. Gdy za- Pod"te/f- niegildyj ny rozkładow)'
mim znów stawie przy fabryce Wilanów, pytałem zllajonlych mi sui generis Uotszyl- naznaczony w sumie 28,000 rs. na gub ernapeJnionym na nowo wodą, używać mo- dów naszych o powody nie prenumerowa- niję piotrkowską rozłożony został jak nażna przyjemności wiosłowania i przejaż nia gazet, jeden z nich odpowiedział mi, stqpuje.
Na pow. piotrkowski z m. Piotrże: "Jest gazeta. u Hejnryclt w restauracyi, kowem 2,200 rR., na poW'. radolllskowski i
dżek lodziami.
Co niedziela i świeto. mieszkańcy z mia· polska i niemiecka to czytamy i tak wszy- m. Radomsk 1200 rs., na pow. będziński z
sta naszego i jego ókóliey, czyni'ą liczne stko co w nich stoi"; drugi znów odrzekł: miastem powiatowem rs. 3,900, na pow.
wycieczki na Brzostówkę, 'IN której prócz n Po co lUamy czytać różne nowiny o tea- brzeziński z miastami Brzeziny i Tomaróżnych przyjemności, jest l'estaul'acyja z trze i polityce, kiedy w nich niema nic szów rs. 2,300,
na pow. l'awski z m. Rabilardem i salą do tańca.
Bawią się tu nowego o geszeftach i spekulacyi w sfe- wą rs.800, na pow. laski z m.m. Łaskiem
więc do npadłego i gdyby nie to, że czę rach handlowo przemysłowych; fi, zresztą i llabijauice 2,200 I'S., na p. częstochowski
sto podobna zabawa kończy się awantur- szkoda pieniędzy"; Inny znowu, elegant w z m. CzęStocllOWą rs. 2,700, na p. łódzki
ką, Brzostówka byłaby bardzo miłem miej- rzekoladowych papuciach, przybran)' w z m. Zgierzem rs. 2,300, na miasto Łótli
modny garnitur, odpowiedział, że: "CI1Cąc rs. 10,400.
scem wycieczek.
Nierównie jedllak przyjemniejsze, CllOĆ coś wied~ieć ze świata, trzeba sie pJ'zede- (Nade.fllfułe). Szanowny Redaktoma się rozumieć kosztowniejsze są wycie- wszystkiem nauczyć A, B, C, a tego wła
czki do Iuowłodza o wiorst 5 od Toma- Hnie czujemy brak wielki"(!?... ) ~auważyłem rze. W opisie mimowolnego zabójstwa poszowa położonego. Moźna tam dojecbaó ło i ja także, że i temu panu wiele, oj bar- mieszczonym w .\~ 29 "Tygodnia", zaszla
dziami po Pilicy-lub l'oumi. Prześliczne dzo wiele brakuje ... klepek, albowiem choć pewna drobna niedokładność, która jednak
wille rozrzucone wśród lasu, lla malowni- narzekał na ciężkie czasy i brak pieniędzy, w fałszywem świetle stawia syna mojego,
czych wybrzeżach Pilicy, s~ w tym roku 11ie wstydził się jednak zaprojektować ko- i dlatego proszę uprzejmie o sprostowanie.
wszystkie już zajęte przez letników i oso- respondcntowi wejścia do restauracyi, ,,- Otóż wedlug naocznych świadków, co zrehy słabe, którym lekarze polecają Ino- której zostawiłby może ostatnie kilka ru- sztą stwierdziło i śledztwo sądowe, rzecz
się tak miała:
l\Ialec mój, T. przechodził
włódz, jako wyborną stacyję klimatyczną. bh. Już to w naszym grodzie rzecz znana,
obok
fary
w
towarzystwie
kolegi S. Gdy
Właściciel Inowłodza adwokat Birenzweig, ie gdy idzie o jaką skladkę lub pnmoc
wniósl pooanie do zarządu drogi dąbrow materyjalną dla biednych, pieni~dzy nie do nich zbliżył się ś. p. Piotrowski i zaskiej, z prośbą, ażeby do pociągu towaro- ma, ale niechno pokaże się tu jaki skoczek, czepił syna mojego, wymawiając mu, że
wego ~~ 58 idącego z Koluszek do Bzil1lt, vrzuchomówcfJ, lub szansonetki i arfiarki, na drugi rok pozostał w klasie. Od słowa
dodawano wagon II-ej klasy specyjalnie potrafimy się pokazać i uczcić cnych go- do słowa przyszło do bójki i syn mój skaleczony klamrą od paska w głowę (co poprzeznaczony na sezon dla letników, któ- ści tak, jak nigdzie.
Tępienie ryb jest w r~ekach naszych na twierdzić może D-r Wolski) upadL Wtedr
rzy dotychczas, gdy spóżnią się na pociąg
pasa'l.erski Kg 2(a wychodz~cy z Koluszek porządku dziennym. Na każdym kroku spo- to S., który już o(hlalał się, zobaczywszy
rano i wyjadą dopiero następnym w nocy, tyka się tn wysiadujących całemi dniami kolegę swego a mego syna, leżącego nn.
ziemi, przybiegł mu na ratunek i wymiepociągiem J\! 4/a, po przybyciu do Toma- z.wę~kami i snujących się po brzegu z sierzył
Piotrowskiemu przypadkowo śmier
szowa częstokroć spotykają wielkie tru- maml; to też rzadko w którem miejscu znaleźć można jaką większf~ rybę, chy- telne uderzenie. Zobaczywszy, co się stało.
dności w dostaniu sie do Inow}odza.
Zmian różnych w personelu służbowym ba tam tylko, gdzie połów bywa wzbronio- uci ekł. Syn mój zaś pociągnął zabitego na
na kolei ostatniemi czasy odbyło się wie- ny. Nie tak dawno widziałem nad brze- plebaniję, zawołał o pomoc, pobiegł do
le. N a ostatniem posiedzeniu komisyi , za- gami rzeki 'Y"0lborki masę drobnych ryh apteki, pobiegł nawet sam zawiadomić o
twierdzono jeszcze kilka nowych posad, płynących WIerzchem, czy strutych, czy też nieszczęściu rodziców Piotrowskiego.- Ile
które w krótkim czasie zostaną już obsa- ogłuszonych dynamitem. Należałoby zwra- ucierpiał on i my wskutek te.i nieszczęsnej
dzone.
Ruch kolejowy wzrasta z dniem cać na to baczuiejszą uwagę, gdyż jeżeli sprawy, opowiedzieć trudno. i'lIalec do dziś
każdym, co zawdzięczyć należy nietyle częściej się te fakty powtórzą, w krótkim dnia nie śmie się pokazać na ulicy i choć
warunkom ile dzielnej administracyi na- czasie mieć będziemy zupełne bezrybie.- pośrednio tylko wplątauy w tę sprawę, nie
czelnika ruchu.
DepOt w Koluszkach i Zwierzyny w .tym roku jest sporo , zwła- odzyskał dotąd zwykłego humoru. Oto jak
Ostrowcu, zostały zniesione, obadwa przy- szcza kaczek ) kuropatw, choć tym osta- się rzecz miała w istocie.
R a c z p l' Z Y jąć i t. d.
łączono do główneg'o w Bzinie.
Przy re- tnim pracowicie wybierano z gniazd jaja.
rn
.L.
mizach tych są tylko agenci technicy nie- Raubszyce są u Das bardzo surowo przen~iU'rHJ to 1liiasto ten Radom!"
zależni od Bzina. Pan P. były naczelnik De- śladowani przez władzę policyjną i dzięki
110t z Koluszek, uie przyj ął tranzlokacyi temu jedynie możemy poszczycić się obfi- Prowincyja to taka ni by jak u nas, taka sado Bzilla, skutkiem czego podawszy się do tością w lasach szaraków, sarn, jeleni i t.d. ma mniej więcej ludność, takież instytunwolnienia, zajął już korzystną poS:tdę Chór amatorski zebrany z kilkunastu chłop cyje rządowe, gimnazyja-a przy nich ciż
dyrektora, przy fabrykach tomaszowskich. có.w i tyluż dorosłych mężczyzn, llrzez sami urzędnicy, nauczyciele i t. d.; nie
Pan L. agent techniczny, uskarża się na mIejscowego nauczyciela, artystę śpiewu, widać tam nawet na ulicy, ani tak pi epana P., iż. ten wyprowadzając się z Ko- od czasu do czasu daje się już słyszeć na knych strojów, nie słychać tyle o zabalusz~k, ~omszczył nmyślnie ogródki, drze- chórze parafijalnego kościoła. Głosy słabe wach, rautach, majówkach, a jednak tam
wa ) kWiaty... Trudno jednak przypuśeić, i niewyrobione lecz z czasem przy dobrej wszystko się udaje, wszystko jakoś żyje ,
by człowiek wykształcony mógł się do- metodzie śpiewu, mogą utworzyć wcale rusza się, myśli nietylko o potrzebach wła
snych, ale i ogólniejszego znaczenia!. Kilpuścić podobnej barbaryi, praktykowanej przyjemny chórek.
Sygnał Kolejowy.
kanaście lat temu zaprojektowano tam czyjedynie wśród ciemnych klas narodu. Mótelnię bezpłatną i od lat kilkunastu czywiąc j nż o nadużyciach, opowiem wam cietelnia ku pożytkowi ogółu fnnkcyjonuje.
kawy fakt zajazdu w końcu XIX stulecia;
l
Zaproponowano jarmark na inwentarz i
PP: ~. i Y grek, urzędnicy pewnej prywatneJ l.n~tytucyi, . zostali przeniesieni jeden
Pożar. W d. 17 b. m. o godz. II! jarmark odbył się w tym roku, a przyniósł
n~ mIejsce drugiego. Otóż y grek pewnego w nocy zapalił się dach na drewnianym w podobno rezultaty dodatnie; zaprojektowano
pIęknego poranku urządził napad na mie- ruinie już prawie będącym, domu s.s.-ów kolonije letnie dla ubogiej dziatwy i oto coszkanie X-a z kilkoma robotnikami , r08Z- Ostrowskich na Krak. Przed. N a szczeście rocznie gronko dzieci skrofulicznych czerCzyżby w
cząc pretensyj e o bróg zbity z paru drą powracający w tym czasie do domu • pan pie zapas zdrowia w Solcu.
gów l daszek dla ochrony przed deszczem S. dostrzegł płomienie i zaalarmował straż naszym Piotrkowie nie było sił, ludzi, kazboża czy też siana. Nieczy8ta ta sprawa a następnie 10katoL'Ów sąsiedniego, do tej- pitałów? ... czyż my co innego niż Radomiaoparła się o ich zwi erzchnika, który wy- że samej . posesyi należącego domku. Straż nie? ... Ohl tak ... pokazuje się, źe u nas inasłuchawszy całej rzeczy, obydwom udzielił przybyła na miejsce w komplecie i spisała czej ... inaczej ...
admo~icyi. Niekolliec na tern, bo pan Y grek się tak dzielnie, że nietylko nie dopuściła
- Z Btl'W!/. Dnia 16 b. m., dane tu
za dm parę. po\'! tórzył napad z ludźmi na ognia do oddzielonego tylko parkanem od było z inicrjatywy pp. Olszewskiego i Krao~a~ę X-a I . g:r~żąc koledze pięściami i płonącego-drewnianego domku na podmu- jewskiego, przedstawienie amatorskie i konsl.eklerą, brogI l lllne drobne rzeczy poza- rowaniu i do znajdującego się w temże cert, na dochód miejscowej straży ogniobierał.
Podohno ostatni ten fakt jest już samem podwórzu, w drewnianej szopie skła wej ochotniczej, które zciągnęło do nieodda~y do sądu. Sprawa będzie ciekawa!.. du żelaz.a Goldbluma, ale ugasiła palący wielkiej sali p. Dulewskiego, formalny na·
Wnosimy z tego, że niekoniecznie trzeba się już domek tak, że ściany jego pozosta- tłok pnbliczności miejscowej i okolicznej i
chodzić w sukmanie, by się dopuszczać ły prawie w całości.
przyniosło dochodu czystego w przybliżeniu
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rs. 150. Odegrano z wielkiem powodzeniem
dwie, jednoaktówki: jellną Ko~cielskiego p.
t. "Kłopoty p. Edmunda" i drugą 11adeyskiego p. t. "Ciocia Femcia". Staranność
reżyseryi, którą zajął się szanowny kasyjer miejscowej kasy powiatu p. Olszewski,
urządzenie teatru, którem, jak również i
całą części~ administracyjną, zajął się p.
Krajewski, wreszcie sumienna praca i wykonanie dokładne ról przez szanowne grono amatorów, nie pozostawiały nic do ży
czenia. Niektórzy z owego grona grali nie
jak amatorowie, ale jak skończeni artyHci;
szczególniej dobrze odegTaną została druga z wzmiankowanych powyżej komedyj.
Udział w przedstawieniu przyjęli p-ni Kadecz, p-na Krupska, p-na Marellczak, p-na
Popławska, p-na Skulska., oraz pp.: Czerwiński, Dąbski i Kadecz.-Część koncertowa składała sie. z kwartetu i sola. Kwartet wokalno-initrumentalllY p. t. "Gwiazda
Północy", odśpiewany został przez znaną
Piotrkowowi, utalentowaną amatorkę, panią Sulimierską, przy towarzyszeniu fortepianu (p. Krajewska), fisharmonii (p. Bijakowski) i violonczeli (p. Ziółkowski). Solo
śpiewał D-r Skowroński z Nowego-Miasta
(tenor liryczny); dwukrotnie bisowany przer,
zgromadzoną publiczność. śpievmł:
Cantique de Noel-AdaIpa, Zyczenie-Ruhinsteina., Podarunek-Zelińskiego, Dumkę
Komorowskiego i "Jasio konie poił " - Panki ewi cza Eugenij uszno Wszystk o przy akompanijamencie tego ostatniego, artystykompozytora, znanego dobrze i Piotrkowianom, z koncertów urządzanych prawie corocznie przez p. Łazuckiego.
- li. olłcert. W Nowem :Jlieście nad
Pilicą, w sali zakładu d-ra Bielillskiego,
danym będzie w dniu 6 sierpnia koncert,
znanego profesora kunserwatorium i kompozytora Eugeniusza Pankiewicza ze współ
udzialem pani .Maryi Pankiewicz (solo-sopran), oraz sił amatorskich, mianowicie:
D-ra Skowrońskiego Romana, (solo-tenor) i
p. Feliksa Jaśkowskiego (skrzypka). Nadto spodziewany jest też współudział w koncercie pOCZWÓl'llcgo k"artetu "Lutni" warszawskiej. Już naprzód wyobrażamy sobie,
jak Hwietne powodzenie b~dzie miał zapowiadany koncert i jaki liczny b~dzie na
niego zjazd z sąsiedniej Rawy i okolicy.
- Str"ż 01111101('(1, I(' J.łtłWie. W
dniu 2 b. m. od-były się w Rawie wybory
na naczelnika ocbotniczej stra.ży ogniowej
i do rady nadzorczej. Na naczelnika powolano d-ra Jana Krupskiego, na jego pomocnika p. Ferdynanda Dulewskiego; do
rady nadzorczej: na prezesa rejenta Józefa Grotowskiego, na członków: ks. kanonika Germana Grabowskiego, dziekana rawskiego, p. Julijana Starza Majewskiego,
d-ra Paderewskiego, p. Rrajewskiego i p.
Feliksa JaŚkowskiego.
117 !dzlwle "~(,'łnieŃlniczej
lód:::kif'l. Podania ' o dopuszczenie (fo
egzaminów celem wstąpienia do klasy l-ej,
2-ej i 6-ej rzeczonej szkoły, przyj mowane
będą za wylączeniem niedzieli i świąt od
17 lipca do 16 sierpnia r. b., egzamin a zaś
rozpoczną się d. 30-go sierpnia. Do klasy
2-ej, 3-ej i 5-ej miejsc wolnych w chwili
obecnej wcale niema. Do prośby dołączyć
naleiy: metrykę w pełnym wypisie, ilwiadectwo pochodzenia i fotografiję.
- " , ~z" ole ogrOflnict:!p'j D-ra
Zawady w Częstochowie, w sobotę dnia
15-go b. m. odbył się akt zamknięcia roku
szkolnego. :::lam akt poprzedziła msza św.
odprawiona w klasztorze Jasnogórskim przez
J. E. Ks. Biskupa Kossowskiego, który następnie miał przemowę do zebranych uczniów
i nauczycieli. Po mszy św. młodzież udała się do szkoły i tam w obecności kuratora szkoł y i zaproszonych gości odczytanem zostało najpierw sprawozdanie z ubiegłego roku szkolnego, następnie rozdano
pilniejszym uczniom nagrody. Z ogólnej,
ustawą oznaczonej, liczby 60-ciu llczniów
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przystępowało do egzaminów 54-ch.
Na
pierwszym kursie promow.ano bezwarunkowo ] 6-tu, naznaczono poprawki 10-ciu,
pozostawiono na drugi rok wraz z niedopuszczonemi 7-miu. Na kursie drugim wszyscy uczniowie zostali dopuszczeni do egzaminów, a z nich promowano bezwarunkowo 17-tn, naznaczono poprawki w jesieni
lO-eiu. Nagrody i listy pochwalne otrzymali na kursie pierwszym: J. Jawon"ki,
W. Drabikowski, K. Kolm, T. Suszycki, D.
Strzelecki, D. Wojewódzki, J. Dowojno, E.
Chrostowski, R. Budrewicz i K. Ubrynowicz.
Na kursie drugim: S. Potyński, K. Krynicki, M. Reinbach, S. Rynkiewicz, S. Trzeszczkowski, W. Bielicki, J. Zmijewski, S. Zanoziński i ~L Brollikowski.
Od 15-go lipca
do 15-go września korzystają z wakacyi
uczniowie kursu pierwszego, zaś dla kurs u drugiego przypadają wakacyj e od 15-go
sierpnia do 15-go paidziernika.
Nowych
uczni przyjmuje szkoła tylko na kurs I-szy
od l-go do 15-go września.
- GI'olill!J poż,u' wynikł d. 1~ lipca
w fabryce Tow. Ake. U. Silbersteina w
Łodzi.
Spłonął mianowicie piętrowy pawilon, mieszczący miarownię, pakuwni~ i
drapiarnię towarów, a następuie ogień prze·
niósł się na sąsiednią parterową suszal'1lię
i całe lewe skrzydło zabudowań falJl' Ycznych obejmujące: sztycharnię, farbiarnię
i wykończalnię. Dzięki tylko energiezuemu clziałanin strazy ochotniczej, oraz Scheiblerowskiej, przypisać należy, że ocalały
inne zabudowania fa,bryczne wraz z olbrzymim motorem parowym.
Przypuszczalne
straty wynoszą około 300,000 rs. a choć
zakłady akcyjnc były ubezpieczone, spło
ni~cie składów i przerwa w dalszej falH"Ykacyi na duże straty narażą poszkodowanych.
- Pożnł' Ił) Zgie,.::u. Z d. H na
15 li. m. wybuchł około gOllziny l-ej po
północy pożar.
Płon<)ły w starym Rynku
położone jatki własności<~ miasta będące,
którep omimo natychmiastowego ratunku
straży ogniowej ochotniczej zgorzały doszcz~tnie, tak, że tylko pozostały okopcone
ich mury. Straż czynną była do godziny 3-ej rano. Nazajntrz chociaż rzeźnicy
roztasowali się z mięsem na samym rynku
pod gołe m niebem, dał się uczuć miastu
pewiell brak mięsa i ceny takowego pod
skoczyły zaraz w górę. Przyczyna p o żaru
niewiadoma.
- ił (f, 'ł't:!(>(:z st"(ł~y o!llłiou'P.,j
pau Adolf Goldblum złożył z racyi ostatniego pożaru rs. 5, które też za odpowiednim kwit~m wręczyliśmy skarbnikowi straży panu Zarskiemu.
- ~lIłie,'ć .", dut/II;. W dniu 13
b. m., wc wsi Porady-Górne, w gminie
:Jlaryjanów, pow. rawskiego, wło$cianill
Piotr Bilski, Adam Bator i Józet'I"ajszczak,
na cI rugi dzień po pożarze, zajęli się oczyszczeniem studni od wrzuconych tam gło
wni. Wpuszczono do studni po windzie
pierwszego, następnie drugiego i kiedy na
zapytania pozostałych włościan odpowiedzi
nie dawali, wpuszczono trzeciego, lecz i
ten zszedłszy z windy nie odezwał się wię
cej. Przedsięwzięto tedy inne środki i wydobyto włościan ze studni. Wszyscy trzej
byli już bez życia. Przyczyną śmierci okazała się wielka ilość gazu węglanego,
jakim cała studnia była napełniona. Za
spuszczeniem się do stndni, każdy z nich,
odnrzony spadał z windy w wodę, gdzie
znajdował śmierć. Wszelkie środki przywrócenia ich do życia okazały się daremnemi.
- II' ~O.HłOWCU założone z począt
kiem 1892-go 1'. stowarzyszenie spożywcze
urzędników i oficyj ali stów drogi żelaznej
warszawsko-wiedeńskiej, ogłosiło pierwsze
sprawozdanie, które przedstawia. się jak następnje: Kapitał zapasowy wynosi 1'8. 195
k. 45-obrotowy, o(l 91 członków (190 peł
nycIJ, 15-to rublowych udziałów) rs.2,t!50.
Towarów sprzedano: za gotówkę rs. 2:3,435

3
k. 57, na kredyt rs. ]0,406 k. 41, z tego
stowarzyszeni za gotówkę 1'8. 6,486 k. 3J,
na kredyt rs. 4,330 kop. 66. Kredyt jest
tylko miesięczny i należność potrąca z pensyi kasa główna d. ż.; zysku osiągnięto 1'8.
2,9; 5 k. 76, a że wydatki wyniosły rs.
1,9-:10 k. 58, czysty zysk przeto wyniósł
1'8. 975 k. 18. Po strąceniu, ustawą przewidzianych procentów na kapitał zapasowy,
tan,tyemę dla zarządu i subjektów, stowarzyszeni otl'zymali po kop. 117 od akcyi
15-to ruhlowej i po kop. 425 dywidendy
od zaknpionycb towarów.
Z'I/Jin;(l1łtl.
Rzadki stosunkowo
wypadek zaginienia, dziecka, zdarzył się
przed trzema przeszło tygodniam i we wsi
Rudzisko w okolicach Szczercowa. Dwoje
małoletnich dzieci wegnało do lasu bydło
i pasło je tam pokryjomu. Po pewnym
przcciągu czasu zobaczywszy zbliżającego
!lię leilnika, starsza dziewczynka rzekła do
młodszej: "Ty pozostań, ciebie on bić nie
będzie, tyś mała", a sam,t uciekła do domu. Mlodsza z początku p ' Jzostała, lecz
wkrótce, spostrzegłszy zbliżającego si~ ku
sobie obcego człowiek;l, poszła za przykła
dem swej siostry i także uciekła do lasu.
Uciekła i przepadła.
Próżno strwożeni rodzice z początku oczekiwali jej powrotu, a
potem sznkali po lesie; próżno przez kilka
dni z rzędu była urządzana uardzo ścisła
obława,-dziecko przepadło bez śladu. Nie
pomogły także ogłaszania z ambon)' we
wszystkich okolicznych para~iacb, nikt wie~ci o zaginionej udzielić nie był w stanie.
J a.ki los spotkał dziecinę, trt1l1no na razie
powiedzieć.
•
- /!!ie::olł ~przedtłz!J ~ir'ł4JW!J zarówno w dziale bawełnianym ja.k i weł
nianym we<llug zdania korespondenta łódz
kiego do "Kul'. Codz." miał dotychczas
przebieg bardzo słaby, co niewiadomo czemu na prawdę przypisa,ć wobec urodzajów
zapowiadających się doskonale w calem
Uesarstwie i kraj u.
Ostatuio
dopiero
zaczynają napływać
porny~lniejsze
wiadomości popytowe z południowych kresów państwa: Kaukazu, Krymu, Bcsarabii
z miastami głównie Odessą i ':L'yfłisem oraz
Rostowem nad Donem, które zaczęły już
robić tutaj znaczniejszc zakupy, Dotąd jednak w ruchu handlowym trauzakcyjnym
panował spokój i zastój, który dopiero
przerwie zapowiedziany na przyszły tydzień liczniejszy zjazcl kupców. Tymczasem
jednak fabrykacyj a prowadzi się forsownie,
ealą silą pary, składy fabryczne zawalone
nagromadzonemi zapasami towarów oczekują odbiorców, a farbiarnie i wykończal
nie mimo, że liczba ich z rokiem każdym
wzrasta, nie mogą nadążyć z wykończa
niem przysłanych z tkalni towarów. Przę
dzalnie zaś w obec znacznego jeszcze w
dalszym ciągu popytu na przędzę pracują
nawet noeą na zmiany. Komiwojażerowie
już powrócili z doŚĆ pomyślnemi widokami,
przywiozlszy sporo zamówień.
- Jelluo z biu,' te(:huict:!lłyclt
istniejących w Warszawie, zapewniwszy
sohie współudział finansowy przemysłowców
łódzkich i zgierskich, czyni starania w Petersburgu o zmian~ firmy na akcyjne towarzystwo urządzania i eksploatacyi wodociągów w miastach i osadach fabrycznych.
-- "'!Jciecz14'a 'nllulwłl)(l, inżeniera
Kontkiewicza, profesora szkoły górniczej
w Dąbrowie, o której wzmiankowaliś~y
w jednym z poprzednich numerów, ma mię
dzy iunemi na celu uzupełnienie mapy geologicznej, jakiej dotąd dotkliwy brak dawał się uczuwać, oprócz bowiem starej mapy Puscba i świeższej lecz bardzo niedokładnej Siemiradzkiego, innydl map geologicznych kraj nasz nic posiada. Znajdowane po drodze skamieniałości gromadzone są w Białogonie a w następstwie zabrane będą do Petersburga.
.
- 'I. 1u,'y.da ... /f, 'ł·ou·e"t:!e. Że mety lko ;ll1granica pochlubić się może dziel-
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nymi turystami-sportowcami, dowiódł wymownie ostatnio cyklista łódzki p. Hanneman młodszy. Dnia 30-go kwietnia r.b.jak donosi "Kur. Codz."-wyruszył on z
Łodzi 'w dłuższą podróż po Niemczech i
Francyi, którą. odbył w ciągu dwóch
miesięcy, stają.c tutaj z powrotem w d. 30
czerwca roku bież.
P. H. wyruszył ztąd
na rowerze, kierując się przez Sieradz, Kalisz i Ostrowo do Prus, zkąd już rozpoczął
systematyczne zwiedzanie kraju. P. Hannem ann ocierał się kolejno o Berlin, Hanower, Kolonię, Frankfurt nad Menem,
Sztutgart i Strasburg, zatrzymując się po
drodze w paruset miejscowościach, nie omijając okolic górskich i rzecznych oraz
miejsc kąpielowych i wód mineralnych,
oparł się wreszcie o główny cel wycieczki swojej-Paryż. Pana Hannemana, jako tak dzielnego i wytrwałego jeźdźca, który w ciągu 60 dni przejechał na rowerze
3,388 kilomttrów, co wypada w przybliże
niu 56 kilometrów na dobę-kluh cyklistów
łódzkich, do którego on nie należy, nie tylko zwerbować do siebie powinien, ale uważać go za jednego znajwybitniejszych
sportowo członków, a o tych rzadkich, którzyby potrafili sport łączyć z korzyścią turystyczną, a więc i naukową.
- Z'IuilJ,n!} $JłużlJowe. Pomocnikiem naczelnika powiatu częstochowskie
go na miejsce zmarłego Pawła Malinowskiego mianowany został pełniący takież
obowiązki w pow. łaskim, radca dworu
Michał Szatałowicz. Opróżnioną przez niego posadę zajmie inspektor ubezpieczeń
rządu gubernijalnęgo piotrkowskiego Józef
Zagrzejewski. Inspektorem zaś ubezpieczeń
mianowany został referent rządu powiatowego piotrkowskiego Edmund Rutkowski.
Urzędnik kancelaryi magistratu piotrkowskiego Józef Fiszer mianowany został archiwistą w biurze pow. częstochowskiego.
Sekretarz magistratu Antoni Maszewski
mianowany został referentem do spraw
miejskich w urzędzie powiatowym piotrkowskim, na jego zaś miejsce mianowano
pomocnika referenta rządu gubernijalnego
Jana Bieńkowskiego.
,.Jednodniówka Halish·u u •
O ile nam wiadowo, wydawnictwo to, ze
strony literackiej ma powodzenie zupełnie
zapewnione. Codziennie prawie do towarzystwa dobroczynności i do redakcyi kaliszanina nadchodzą różnorodne prace literackie. Obecnie komitet redakcyjny z powodu letnich miesięcy przedłużył termin
przyjmowania artykułów po dzień l-go
września.

- "Wypadld "VV gubernii. W pierwszej połowie czerwca wydarzyło się pożarów 27
z tych wskutek podpalenia 10, nieostrożnego obchodżenia się z ogniem 5,
złej budowy kominów
5, z niewiadomych przyczyn 7. Wypadków nagłej
śmieJ' ci było 3, samobÓjstw 2, zabójstw 3, znaleziono martwe zwłoki 1.

Wiadomości Bieżące.
"Praw. wiestn." zamieszcza rozporzą
dzenie o wynagrodzenin za przechowanie
zajętych ruchomości, oraz o wynagrodzeniu
ekspertów za szacowanie majątku. 1) Opła
ta za przechowanie zajętych ruchomości
kiedy co do niej nie nastąpi porozumienie
z dłużnikiem i wierzycielem, wyznacza się
następująca: a) za czas do 6-iu tygodni,
jeżeli ze sprzedaży otrzymano nie więcej
jak 1,000 rs.-po 5% od rubla i po 1% od
każdego i'ubla ponad 1001's.; b) za czas
dłuższy dolicza się jeszcze po 1% za każde
następne 6 tyg·odni. 2) Za przechowanie
złota, srebra i wogóle kosztowności, pobiera się przez cały czas 1% stosownie do powyższych przepisów. 3) Za ntrzymywanie
zwierząt domowych opłata pobiera się podwój'nie, jak w p. l-ym. 4) Przy sprzedawaniu majątku za cenę niżej szacunkowej,

oraz w tym wypadku, kiedy sprzedaż
PrograUl.
wcale nie nastąpi, opłata pobiera się od
WYŚCIGÓW KONNYCH
ceny szacunkowej. 5) Jeżeli dla umieszczania ruchomości ma być najęty lokal, wów"W' P a: a. "W' n i e
czas koszty powinny być potrącone. Pozostałe punkty mieszczą drobne szczegóły, dnia 29-go, 30-go i 31-go Sierpnia 1893 r.
dotyczące przechowania nieruchomości. Co
się tyczy wynagradzania ekspertów za szaI-szy dzień wyścigów 29-go Sierpnia.
cowanie nieruchomości, oraz ruchomości
I. Nagroda 200 rs. ojiarowana przez pana Jana Rewystawionych na sprzedaż, opłata wynosi szke.- Wyścig dwulatków; wiol'Bta l-na.-Dla ogie1 1'8_ dla każdego, jeżeli szacunek trwał rów i klaczy dwuletnich wszelkiego pochodzenia,
urodzonych w Królestwie i Cesarstwie. Waga 125
nie dłużej jak 6 godzin na dobę, lub 21's. funtów.
Klacze niosą 5 funtów mniej. Bez trzech
jeżeli trwał dłużej. Wynagrodzenia te pod- zapisów gonitwa nie ma miejsca, a nagroda przewyższa się o 50 kop. w Petersburgu, Mo- nosi się na rok następny. Koń pI'zybywający 2 gi
skwie, Kazaniu, Saratowie, Warszawie, do mety otrzymuje połowę stawek. Zokieje są doStawka 15 rs. z których 5 rs. przeWilnie, Rewlu, Rydze, Juryjewie (Dorpa- puszczeni.
padku do wniesienia do 27 czerwca.
cie), Mitawie i Libawie. Wrazi e wyjazdu II. Nagroda Dam - Wyścig z płotami; wiorst 2.za miasto, eksperci otrzymują odzielne wy- Dla koni wszelkiego pochodzenia. Płotów 4. Panagrodzenie za drogę i koszty podróży 2-ej nowie jaclą sami. Waga dla ogierów a-ch letnich
170 fun. dla 4-1'0 letnich 185 fun. dla 5-cio letnich
klasy.
190 fun., dla starszych 195 fun.
Klacze niosą 5
mniej. KOlI przybywający 2-gi do mety otrzy= Ruble srebrne. "Nowoje Wrem." za- funtów
połowę stawek.
Stawka 15 rs., z których 5
mieszcza następującą notatkę: Usunięcie ru- muje
rs. przepadku do wniesienia do 27 czerwca.
bli srebrnych z notowań giełdy petersbur- III. Nagroda TowarzystlDa 700 rs.-Wyścig przyskiej stało się faktem spełnionym, tak że chowku. 'Wiorst IIJ 2• Dla ogierów i klaczy 3-ch
teraz ruble srebrne nie różnią się wcale, letnich, urodzonych w Królestwie i Cesarstwie,
będących własnością członków rzeczywistych Tojako moneta obiegowa, od rubli kredyto- warzystwa.
Koń musi być wychowany i
przygowych. Uwzględnił to również zarząd finan- towany do wyścigu przez jednego i tego samego
sów państwa, gdyż przy opłatach celnych wła~ciciela, u którego jest urodzony. Konie, do
przyjęto jednakową wartość rubla srebrne- do tego wyścigu zamianowane, mogą przechodzić
z rąk do rąk lub stawa\: się własnością spółek,
go i kredytowego, mianowicie 60 kop. w ale
tylko w gronie członków rzeczywistych. Dyzłocie.

= Banknoty po 50, 25, 10, 3 i 1 rubli

z dnia 13 kwietnia 1868 roku, jak również
dwudziestopięcio rublówki z d. 20 paźdź.
1880 roku w dniu 1 maja 1894 roku tracą zupełnie wartość i nie będą przyjmowane nawet w kasach rządowych.
= Urzędnicy kolejowi. "Now. Wrem." dowiaduje się, że zamierzono przyjąć jako
zasadę, że urzędnicy kolejowi, pobierający
więc~j ~iż trzy tysiące rubli pensyi, pozbawIem zostaną prawa do otrzymywania
nagród, oraz że dla polepszenia położenia
służby kolejowej, pobierającej niższe płace
postanowiono otwierać kasy ·pomocy.
Przemysł

i Handel.

W'> Oecyzyją p. ministra finansów z dnia
19 (~1) czerwca r. b. kantory ekspedycyjne, Jako z domami komisowymi nic wspóln~go nie mające, uznane zostały za uwolmone od uzyskiwania koncesyi i składania
kaucyi.
W'> Układ handlowy z Angliją.
"Nowoje
Wrem." słyszało, że wkrótce ma być zawarty układ handlowy między Rosyją a

Angliją·
W'> Przemysł węglowy.
Z pośród wielu
postulatów, postawionych na ostatnim zjeź
dzie górników Królestwa Polskiego, a dotyczących rozwoju przemysłu węglowego,
wniosek o zastąpieniu przez władze rządo
we drzewa, jako materyjału opałowego, wę
glem, został przez departament przycbylnie
przyjęty. Postulat ten, stosownie wymotywowany, przesłano już do ministeryjum
wojny, gdzie nastąpi ostateczna decyzyja.
W'> Towarzystwo akcyjne łódzkiej przę
dzalni wełny Leon AHart i Sp., mające
stałe i główne siedlisko swoje w Roubaix
we Francyi, osiągnęło w r. z. 98 proc. zysku brutto, z czego przypadło akcyjonaryjuszom 107,8 proc. dywidendy netto. Kapitał zakładowy po znacznem powiększe
niu i rozszerzeniu tych zakładów przemysłowych, jednych z największych w Łodzi,
na co wydatkowano rs. 706,850 kop. 94,
z sumy rs. 640,000 podniósł się ostatnio do
rs. 1,346,850 kop. 94, stanowiącej poważną
podstawę wielkiego przedsiębierstwa prze-

mysłowego.

rekcyja winna być zawiadomioną przy kaZdej zmianie właściciela. Koń, uzuauy za najlepszego, otrzymuje z powyższej nagrody 1001's., jeżeli biegał i nie został zdystansowany.
W razie, gdyby
z przedstawionych koni do premjum źaden nie
kwalifikował się do nagrodzenia, premjum przeznacza się koniowi wygrywającemu, z tern jednak
zastrzeźeniem, aby nie miał wad dziedzicznych, o
czem komitet postanawia. P:lllowie jadą, o ile są
członkami Towarzystwa. Chłopcy stajenni są dopuszczeni. Konie, które były w rękach trenerów
i te, które biegały na innych torach, są wyłączo
ne. Waga dla ogierów 155 funtów, dla klaczy
150 fun. Konie pełnej krwi niosa 10 funtów nadwagi. Koń, przybywający 2-gi do mety, otl·zymu.
je rs. 100. Koń przybywający 3-ci do mety otrzymuje rs. 50. Stawka ~O 1'8., z których 10 rs. przepadku do wuiesienia do 27-go czerWia.
IV. lVagroda glóu-'1lego zarządu stad rządowych 250
rs.-Wiorst :L-Dla ogierów 4-1'0 letnich i star8zych i klaczy 4-1'0 i 5-cio letnich. Waga dla koni 4-1'0 letnich 160 funtów, dla 5-cio letnich i starszych 165 funtów, klacze 5 fun. mniej. Koń, przybywający 2-gi do mety, otrzymuje 50 rs. Stawka
10 rs., z których 5 rs. przepadku do wniesieuia do
27 czerwca. Koń, który w 1893 roku wygrał na
inuych torach nagrodę programową niźej 50() rs.
niesie 10 fun. nadwagi, zaś nagrodę 500 rs. i wyżej niesie 15 fnntów nadwagi.
Panowie jadą,
chłopcy stajenni są dopuszczeni, iokieje wykluczeni.
V. Nagroda Towarzystwa 300 rs.-WyŚcig myśli
wski. Wiorst około 4-ch.-Dla koni pół krwi i
dla tych, które nie biegały na innych torach wyścigowych, a na torze pławieńskim tylko w lJiegach
I, III, XI, XIII i kłusem. Panowie jadą sami.
Waga dla ogierów 4-1'0 letnich 185 fun., 5-cio letnich 190 fun., dla starszych 195 fun., klacze uiosą 5 fuu. mniej. Obieg nowy w poblizkosci toru
wyścigowego bez przejeżdżania Warty. Przeszkód
7. Koń, przybywający 2-gi do mety, otrzymuje z
nagrody 50 rs. i połowę stawek. Stawka 10 rB. ,
z których 51's. przepadku do wniesienia do 27
czerwca.

m

2-gi

dzień wyścigów,

dnia 30 sierpnia.

VI. Nagroda, ojiat'owatla przez hr. Aleksandra Nieroda (Przedmiot). 'Wyścig z płotami-wiorst 2.-Dla
koni wszelkiego pochodzeuia, nie młodszych jak
lat 3. Płotów 3. Waga dla ogierów i wałachów
3-ch letnich 160 funtów, 4-1'0 letnich 180 funtów,
5-letnich i starszych 191) fuutów. Klacze niosą 5
funtów mniej.
Konie urodzone u członków zało
życieli i wychowane przez nich, niosą 10 funtów
runiej. Konie, wygrywające w bieżącym roku w
Wilnie, \Varszawie, Moskwie, Peterhofie lub Carskim Siole niosą 10 fun. więcej. Koń, przybywający 2-gi do mety,
otrzymuje połowę ,tawek.
Zwycięzca tej goni twy jest do współu biegania się
niedopuszczony.
Stawka 15 rs., z których 51's.
przepadku do wnie~ienia do 27 czerwca.
Koń
mianowany w wiliję wyścigu do 2-ej w południe
opłaca potrójuą stawkę.

VII. Nagroda Towat,zystwa (PocL'eszenia) 150 rs.Wiorst 1 1/ 2 , -Dla koni, które w wiliję biegały w
nagrodzie przychowku oprócz zwycięzcy. Warunki te same co w wyścigu ~ III. Pierwszemu koniowi 1201's.
Drugiemu 30 rs. i połowę stawek.
Mianowanie zamknięte w wiliję wyścigu o 8-ej
wieczór.
VIII. Nagroda gł6wnego Zarządu Stad Rządowych
550 rs.-wiorst 4. - Dla ogieJ'ó\v 4-letnich i starszych, klaczy 4-1'0 i 5-letni ch. Waga dla koni 4letnich 160 funtów, dla 5- letnich i starszych 165
funtów. Klacze niosą 5 f uno mniej. Koń przyby-

T

Xl! 30
wający 2·gi do mety otl'zymnje z nagrody i stawek 100 1'8., koń, przybywający 3-ci do mety !)O
I·S. Stawka 15 1'8., Z których 5 rd. przepadku do
wniesienia 27 czel'\vca.
Koil, który w 1893 rokn
wygrał na innych torach nagrodę programową niżej 500 rs., niesie 10 funtów nadwagi, zaś nagrodę 500 1'8. i wyżej niesie 15 funtów lladw~!l'i. Panowie jadą, chłopcy stajenni dopuszczeni. Żokieje
wyklnczelli.
lX. Nagroda Towlrzystw't 600 rs.- WYllcig z przeszkodami • Pławieilski», wtem .Żeton złoty" wartości 50 rs. dla zwycięzcy jeźdzca. wiorst około
4. - Dla koni wszelkiego pochodzenia 4-letnich i
starszych . Przeszkód 12 Panowie jadą sami. Waga (lla koni 4-letnich 185 fnntów, dla 5-letnich
190 fnntów, dla starszych 195 fuutów. Klacze niosą 5 funtów muiej.
KOlI przybywający 2·gi do
mety, otrzymuj e z nagrody i stawek 100 I·S. Stawka 25 J·s., z których 10 rubli p:'zepadkl1 do wnie
sienia do 27 czerwca.
X. Na.q,·oda .ql6wneQo Zarządu Stad Rządowych 700 )·s.
-wiorst.\! sążni 133.-Dla oderów i klaezy El-ch
letnich, IIrodlollych w Pallstwie Rosyj-kiem. Waga J60 funtów, klacz!' niosą 5 funtów mniej. Kofl,
)Jrzybywający 2-Ki do mety, otrzymuje z nagrody
i stawek 1001's., I,OIi przybywający a-ci do mety
otrzymuje 50rs. Stawka 20 I·S., z których lu przepadku do wniesienia do 27 czel'lvca.
Koil, któl'y
w 189 3 roku wygrał na innych torach nagrodę
programową niżej 500 rs. niesie 10 flintów nadwagi, zaś uagrodę 5 ) rs. i wyzej nieai0 15 funtów lHdwag!. PanOwie jadą, chłopey stajenni do·
puszczeni, Zokieje wykluczeni.
Xl. Nagroda TowQ1·z.1jstu;a ;WO "S_ imienia Au.qusta
Ostrowskiego.- \YioJ'st 6.- VIa koni pół krwi i dla
tyell, które nic biIJgały na innych torach wyści
gowyeh oprócz biegów dżentclmellskich w Warszawie i IViluie.
Panowie jadą sami. Waga dla
koni 4-letnich 185 flintów, dla 5-letnieh ]90 flint ..
dla starszvch 195 t'untó,v. Klacze niosa ,. funtów
mniej_ KO;i. przybywający 2-gi do mety otl'zymuje z nagrody 50 rB. i polowę stawele Stawka rs.
:lO, z któryclJ 5 I·S. przp.padkn do wniesienia do
27 czerwca.

3-ci dzień wyścigów, dnia 31 sierpnia.
XII. Nagrod" TOlrarzystwa 100 )·s. (He"ten Halldicap). Wiol·st. 2. Dla I,oni, które biegały tego roku w Plawnie i z',dnej nagrody nie wygrał)'. \\'agi ogłoszone będą w wiliję w~Tśc igl1 o Il'odzinie 8
wieczór. Chłopc)' stajeuni dopuszczeni. Stawki 10
rB., z których 5 rR przepadku do godziny I; wieczór 80 sierpnia 1891 1'.

XIII. Nagl'oda 1'olJJa)'zyst/va 300 rs. imienia Jlla/'iana (h·".z_clciego.-(\Yyś<'ig Oaks) wiorst ~. - Dla
klaczy 3 letnir.h wszelkiego pO(lhoclzcni:t.
Waga
155 fllntÓw. Klacze pełnej Io-wi niosą 10 filutów
nadwagi. Chłop('Y stajenni są dopuszczeni. Klaez,
przyuywająra 2-ga do mety, otrzymuje z nagrody
50 1' - . oraz poło'''!) $tawelc Rtawka 15 I'R. z których 51's. ]1l'zepa(llm do wniesienin. do 27 czcr·
wc.n.
XIV. Na.,ąrcda Towa" zystwa 1.50 r8.-wy~cig Z plotami. (Handicap) płotów 6, wiorst 3 - Dla wszelkich kOlii, ktÓre w roku 1/193 biegały w Pławnic
Chłopcy stajeuni dopuszczeni. " 'ag'i ogłoszon e bę
(lą w wiliją wy~cigu o godzinie 8 wieczór. Stawki l l) rs ., z których 5 rB. pl'zepadku do godziny
6 wieczór 30 sierplli,t 189.':1 1'. We wszystkich wy~cigacll oprócz I, IY, VI, VIIT, X, kouie, które
były w ręka('h trenerów po 1 stycznia r. h. nie
są dopuszczone. Stawki do wyścigów N· 1. II, III,
V , VI, IX, XI, winny by6 przesłane przed 10'1'111
eierpnia w południe, a do wyścigów .lIIJ lY, VII,
VIII, X, wiliją pod ach'esem: Dyrekcyja _Towarzystwa wyścigów konnych w Pławni e" Kłomni
ce. (::it. kol. żel. W. \Y.)
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Chiuy na drodze postępll~ Pl'zet! kil-

ku laty doniosły dzienniki europejskie, z~ ~\' CIIIMch o(lk,-yto olb'· .. ymie pokłady wll,{h k~mle~J.n .. ~o
i rudy żelaznej_ PrzywyklidO\Y na. o1krycla ~~IllSk.le
Rpoglą.Jać, jako na rzee.ty, z któryc~ ~hl~cl,y(ly,
bdnych rezultatów nie osiągają; ok~zuJe SIę J~dn~ 1<,
że obecnie i IV Chinach zmieniło SIę zupełOl", bo
wice.król prowincyi Liang-Hu zamiel'zył te .pokłady
ek~Jlloato\Vae i VI' tym celu zap ewnił sobie prace
.
kilku earopejskicb inżynierów.
Przy ekSllloatacyi tych przyrodzonyeh hogae. w
postano\viono wzoieś6 nowe przeddięb:tlrdtw;\ w prowiucyjach Hupeh i Hu lau, a z rapo.rtu ko.nsula
Wielkiej B rytan ii w Heukoni? ?OWi"duJ6qJy Się, że
eksp'oatacyja k,)palń węgh I zelaza. wpłynęła n .l
wznie~iellie wie:kich \lieców i st·lłownl w Jhny~no/,
oraz arsenału i fallryki oroni w Vl1-C~allg, 1. ze
wS"ystkie te zal.ła'ly wkrótce oędą u!o;onCZOlJe I w
ruch Jl!l~zezonp.
Z'Ił<hrly metalur!!iczne pomieszC<l:one bę 1:\ na brze·
gu rzeki H:lJJg i Yl\ntze i zaopatrzon e w .deb lI·ka·
dery, t>lk, że węgiel i run:1 żelazn:1 ~·lst'.lwla.ne tam
beda wodą wprost 7. ).oplllń. Dwa. Wielkie ploce dost'arclać beda dzienllie 50 tonu żehua gotowego, a
we w8zystidch zakladllch maslyn~ i wszelkie nlepszenia najnowszej konst"ukcyi znaJd ''' za~t~so~aUle.
Na wschód od kopalń Hall?-Yang wznosI Się flbryka broni i odltlwnil\' aI'lJJ~I; z1klady te. będą dosta1'czałv corocznie po 100 sztuk annat naJ~owsz.ego
systemn i po 20000 knrabinó'v J\lal~go I~ahbru .. P?:
uieważ te zakłady pl'zemyslowp, ktO~'e nlewątllltwl~.
po(·ią."'n~ za Bobą: dalsze powstaw anie fabl'yl<, będ 'l
wym;gilł) licznego per~ouelu. technicznego, pI'z,etu
jeduocze;nie w VIl-Ch:lng załozo?o s~.l<~ł~ tech.lIHlzn~
i zorganizowano je w t-en Spos?b, IZ )IJZ w lIpClI .1b. dostarczą inżyuiel' ów, techników I Odpowlednlo
uz<lolllioll)'ch r"uo!uików. _ _
'.
".
U .Jak dingo sJ lu,re ualezy? \\ lado.mo,
iż pytnni' po\\'yŻszt' 1:ljmo\\alo ludzkość. od uaJdawnicjsz)'l'll (~I'.·'SÓw. Rzymianie już zwykli byli. 1111wiać "Sex ~emptelnYo borns dOfmiRRtl S,lt est jIlVl'J1iquc seJlique" <Sześć lub siedem god'~in snu wystarczy zarÓWJJo dla mloclz~(:li~a.' jak i starca)-atoll. ~.a
Mada ta /llIpotykała pozn'eJ Ule!'_az na OP?ZYC)Ję
Sel1llle opowiada miedzy iunemi, lZ gdy pe.~vleJ\ prof,'sol' niemiecki \Typ-isał OW~\ lDaks\,m~ laclllską nMl
nrlwiami sypialni s\'I'ych wychowanców, ~pl'ytn.e\
chłopald zlllieuily .,semptemve _na s~mpteOJqlle (s~es"
lub siedem n a 6ze:ić i sied"Ill), ząd/lJąc w . ten _spOSÓb
:l.Ż ]3-lu godzin spoczyllku- . Do d~i~. dnla tez kwe8t)'j~ konicezne!Ęo dl a zdrOWia trwa'll<l ~nll. poz.osta
I:. nierottrzpgnicta i co ]lAwien czas zJawla .SJ(~ na
J
" l,a .• Sl'ednl1u" ...."0porządlm dziennyIII.
Zasafla ł aClllS
0
dzin j!\11O IIOI"II1/l snu dh z1rowego, dOJrza!t'go c.zl
" r jpk~, , : tl'zyln:lł l siQ yowszecJ.JOie, za~waz~no . J~d.
n~k iż LI 'lzie nerWOWI, a talo<,h eora;,: wlęe~J . y
wa' mu,za znacznie clłuzej wypoczywai'. Obecnie Jak
sie 'do\\'ialil1j~!Uy z pism augielRkich, baw 1 w !-,?n
dynie 72.let·ni Amery IUl.I1i II, d·r I~al(>.' ~'JlraWlajl!C
\vszl'stkich w podziw swym rzeżkl l ll I IIlel~ " 1 .mlo
dzie'ilczym wygląrlem. Na rozliczne za.py~aOl~ c~f'ka
wych otlpo\.viad:t OH, iż tajemnicą d~lęlU !<tOI'CJ zacJ.ował mlodo ~ ć do ta k późneg'o Wieku, lest tylko
to źe zawsze star,lł się wyspać naltlzycitl •. Od da.·
w~ych lat używał po 10 godZin na dobę n leprzery
waneg'o ~uu. Oprócz tego, -powi1n'l d-r. Hale! m11si
sobie czll)wiek z08tawi6 dostateczny czas na .Iell~e
nin a jadać koni ecznie za,\'sze w towartystwie- Przede\'rRzystkiem jedna.k k,tźdy, kt? chce ~Ił~go ~~rzy ..
mać

8;e młody fU llluoi strze,lz SIę troskl)\Vle zalo\\'no
ducl,o,;ego, jak 'cielesnel!o zmęczenia • . vValter SllJtt
i Byron uważ~li tl'zy godziny dzi~nneJ pr~cy duch'l
wej za najwyższą dopuszcz'llną 11l1arę, a J:-~tto-[~O
daje d-r. H"le- miara ra czej za wyRoka, un ,7.a I~IZ
ka. Nic nie sOl'owadza tak smutnyeh skntkow, Jnk
duch JWe przemęczeniu i przepracowanie. Rpcep~a dora
Oprócz tego Towarzystwo przeznacza:
Hale jest niewątpliwie rallyionalną, ale nle8tety
XV. Nagrodę 300 ,·s.
Z tycll a) dla najlepsze,i niedost.ęp1lą, dla z\\-ykłych zaJ'obklljąeych umysłowo
klacz! 5-cio i 6-cio letniej swego chowu 50 1'8 . a prllcowników! .
ezterem po 25 rs. Klaczy raz premiowancj nie
dopuszcza się do powtórnego premiowania. Klacze
Licytacyje W obrębie gubernii.
powinny by6 od rokn do robót polnych używane
i lIienarownc przy pociągli. b) Dla najlepszego
- D. 12 (2!) lipca Wf' wsi ~wierczrń~I,O gm~źl'tlbięcin rocznego SWf'go ehowu 50 I·S. a czterem nie RozlJl'za, na sprzedaż w drodze dZlało:'I": kOlll,
po 2;) 1'8_
żrebiąt, krów, jałowizny, owiec, młockarni, spr~ę
X VI. Nag"oda 200 rs. ofiarowane przez gł6wny ZCt- tów gospodarskich, domowych, kuchennych ocelllO•
•
rząd stad )'zqdowych dla hodowc6w małęi własności D Ja nycb na 2,368 1'8.
- D. 20 \'\Tześnia (2 pażdziel'llika) w sah zJaźrebiąt z roku 1892-go i dla klaczy. Konlnll'sa pod
.\11 XV, XVI wyrażone odbędą się dnia lU-go sier- zdu sędziów pokoju w m. Piotrkowie na sprzedaż
niel'lJchomości położonej w m. Brzezinach pod ~l!
pnia o U-ej rano.
302/43 a złożonej z placu, działku ziemi z.(10'!lem
Uwagi. a) Konie ]lełnej krwi za granicą mo- mieszkalnym
i zabudowaniami gospodarsklC1Jl1 od
(lzone niosą 20 fun_ nadwagi. b) KOll, który przyszedł pierwszym na innych torach w wyścigach z 10Dt> 1'8.
- D. 2 (lI) sierpnia w urzędzie powiatowym
nĄgl'o<1ą programową 500 rs_ lub wyższą, nosi 20
fun_ nadwagi. c) Koil, który przyszedł drugim w brzeziilskim na oddanie wentrepryzę budowy ła
żni i mykwy żydowskieJ, od 1'8. 5,905 kop. 32 in
powyższych nagl'odach, nosi 15 fnutów nadwagi
(1) Konie, ktÓre uczestniczyły w wyścigach z po- minns_
- D. 26 lipca (7 sierpnia) tamże na oddanie w
wyżBzemi nagl'o<1ami i te, które były zwycięzca
(lzierżawę dochodów z jarmarcznego, targowego i
mi pierwszymi w wyścigach dodatkowych w Warbrukowego od rB_ 9) rocznie.
:Jzawie, niosą 10 fUIJ. nadwagi.
- Tegoż dnia, w magistracie m. Piotl'kowa na
Powyższe uwagi b) cJ d) stosują się do koni,
oddanie w entl-epryzę robót około rtlstauracyi odktóre bieg..tły w roku 189~ i 1893 i do nagród To· wachu w m_ Piotrkowie, od Bumy 400 rs.
warzYHtwa.
- 23 lipca (4 sierpnia) w rządzie gllbel'llijalDo wyścigu przyehowku na 1893-ci rok. Z nanym piotrkowskim na o(ldanie wentrepryzę robót
grodą 700 rs., 10 rs. ]lrzepadku do wniesienia do
około budawy zabudowań gospodarskich, parkanu
l-go wrześllia 1893-go 1'_
i studni pl'zy areszcie w Sosuowcu od 1,350 rs .
40 kop.

Kronika

giełdowa.

17 II i ,H.l;'

•

Szczyt sezonu letuiego, w którym się ztlajdujemy nie sprzyja i nteresom_ Bieg icb teraz jest bardzo powolnym, a kllJ'sa zmian nie ujalvniają. Zasadnicze warunki są wciąż dobre, wszystko eo się
słyszy o szansach urodzajów porusza się w suprekatywach ich. Miejmy nadzieję, ze pogona dotrwa
do ostatniej chwili, póki sprzęt nie będzie ukoń
czouym. Na polu papierów ruch był f; 1'edni doty·
kając listów ziemskich i miejskich warszawskich.
Za pierwsze 4 1/ 2%płacono 99 k. 10 przyczem pokup stale się rozwijał. Miejskie listy nabywano
po 101 k. 50 dla kapitalistów. Natomiast inne 5%
walory dosy6 słabo się trzymały; obligacyj e kanalizacyjne 101; wileilskie 101, lódzkie 10) kop. 65.
Państwowe walory bez zmiany.
'\Vewnętl'zne 4%
pożyczki 95 kO]l. 50 i 95 wedle emisyj; likwida·
eyjne listy 97 k_ 50 i 97 k_ 25 za (In że, względnie
małe sztuki.
Wschodnie pożyczki 10tl l ~ i 103 za
dl'llgą resp. trzecią emisyją. Spadły po ciąguieniu
pożyczki premiowe do 242 za pierwszą emisyję,
gdy zaś dl'llgą oddawano 226, a szlachellkie 195.
cltosllnkowo duży !'lIch rozwinął się akcyjami pl'zemysłowemi, w:ll'ód ktÓI-ych górowały dnieprowskie
mctalnrgiczne z 775 podskoczyły w ciąg-n t"lgo tygodnia na 810.
Akcyje cukrowIli również drożeją, wsz:lkże ruch spekulacyjny jaki walory te
ogarnął, uniemożebnia objektywną cenę I'zeczywistej wartości. Podług notowan Biul'a Bankowego
.Gazety Losowań" płacono: za marki 46.51, za guldeny 76.7l1 i za ira/lki 37. 3/ 4'
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pociągów

ua stacyi Piotrków na sezon letni 1893 r_

al w kierunku od
lVa!'szaJ,,,Y rio Granicy:
:\~ 1 KII!·.,-jlll'sl:i fpl'zych.
(2 klasy) \odchod
:\~ [) PospipszllY fpl'lYch.
(3 l:Jasy) \o'kholl.
{PrzYCh.
J\~ 7 Otio!J'lwy
(3 klasy) odcliod.
;\Hl Osobowy { !-)l·zy(·h.
odchod_
61 w Icierltnlcu od Granicy do H'arszawy:
,\~ :l l\lIryjerski ff'rzych.
(2 klasy) \odlhod.
X~ 6 Pospiesz"y {prZYClI.
(3 Id'18Y) odchod.
:xi 8 Osohowy f przych.
(illd~,sy) \odcho(].
{ pnych
O,;obowy
;\1112
odcbod.
Pocią!}
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51
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Dorożki

TAKSA dla DOROŻEK W mieście

Piotrkowie.

rano .
wieczorflm,
Dorożki

I klasy. II klasy.
p:,
p:, -d
-d
Q
.~
O'l
~

E::

<:,;)

o
d

E::

-~
,.;:
~

E::

o
d
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K o P i e j e k.
Za kurs jazdy w mieście
Za kurs jazdy z miasta
na Bngaj Za kurs ze stacyi osobowej bez pakllukll
Za kurs z miasta na
staeyję

20

25

15

2u

30

40

25

35

30

35

25

30

35

45

30

60
4')

60
40

50

osobową

i ze stacyi do
miasta z paknnldem.
Za godzinę jazdy po
mie~cie: za pierwszą
za następne
Za kurs na stacyję to-

3)

50
30

30
40
25
. warową
35
UWlgi:
1) Dorożk i I-ej kI. są parokolIIle, II-ej kI. jednokollne.
2) Za jazdę za obrębem miasta cena zalcZY od
umowy.
3) PI'zy wynajmowaniu dorożki na gvdziuy:
li. godziny nadto lub mniej -nie liczy się; 1/2 godziny przyjmuje się \v rachunek; 3/, godziny liczy się za całą godzinę.
4) Na wszelkie pogrzeb} ekwipaże powinny
być wynajmowane na godzllly.
5) Za pakunki uważają się paki i tłomoki nie
IUlliejsze od 1 puda wagi.
6) Czas nocny liczy się od 10 wieczorem do
7 -ej rano.
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
~
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Fab;yki Cukru i

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

~ FABRYKA WÓD MINERALNYCH ~

ł

TOWARZYSTWA AKOY JNEGO
Raffl,eryi

~

•

I"JOIEFOW"I
•

podaje do

I

=
•

wiadomości, iż

Generalnym Agentem

wyłącznej sprzedaży

uSolanowiolly został ua Cesarstu' •• i I{ró)eiitwo

O
w Warszawie ul. Miodowa J(g 3
O
,
O
o
na
robione przezemnie od lat 30, za- O
O
wiadamiam niniejszem,
wody mineralne
i
zawsze przy- O
O gotowywane mnie na wodzie dystylowanej, do czego
obecnie wszyO stkich fabrykautów obowiązuje prawo i dobrze zrozumiany własny O
interes.
O
wód mego wyrobu
w aptekach: Bichlera,
ł O
O Huberta,oraz
Kuśmi erskiego, Kucharzewskiego, Więckowskiego, waptece O
•
w sklepach moich spec yjalnie do tego
nadto: O
O 'W" Składach
Aptecznycl"l: J. ŹARSKIEGO
O -v.' Pio"trko-vvie, ::iilberbauma w Łodzi, Kohna w Łęczycy, Pla- O
• O
checkiego w Siedlcach.
,
O
•
O (7-6- 2)
W. KARPINSKI.
O
•
Powołując się

p. ,. H E R S T E I N

•
•

Kupiec I-ej gildyi, w Wa rszawie, przy ulicy Przechodniej
(8-4)
(W. B.O.6-146)
pod N.! 5 zamieszkały.

• •_ . . . . . .1. . ._ . . . . .1_ . . . . . . . . . . ..

znajdują się

urządzonych,

Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw
cjonowane pod firmą

"Warszawskie Biuro
otwarłe

j

Zgubiono kontrakt

Ogłoszeń"

Kantor otwarty od 9-tej rano do lO-tej wieczór.

Marłinikenfelde

wydany przez właściciela majątku
Wydrzyn,Stanisława Kępińskiego, mie- . . . . . . . . . .
•
szkańcowi gminy Pruszków Leizerowi •
••

WYNAJEM POJAlDOW

pod Berlinem.

Włodzimi~ Sapińskiego

!lo"

Ul. Petersburska wprost Poczty.

Karety, Powozy, Bryki, Konie.
(26-11)

:da~l:~Ir~:~j:~kn~:~~i~!~;tj:~~~~~1: .:I·WALTER A.W oOD 'A·a:••
ciągu miesiąca od daty onikt nie pr7.edstawi preteusyi swych, lub też nie zwróci kOlltraktll
do Webera, wł:l~ciciela majątku Grabno, w gminie BIlczek, kontrakt traci
wartość, a zadatek zostanie zwrócouy •
(3-1)
•
Markowiczowi.

ze

jeśli

i kau-

N.! 8
wprost Niecałej. Telefonll 1i 461.
Przyjmuje ogłoszenia do pism peryjodycznych, po cenach redakcyj n ych

Znakornitado pielęgnowania skóry;
tlI0l1l{...
do utrzymywania w czystoćci i opatryZnakomita wa.nia zbolałych miejsc oraz ran na...
~
(
( skorzej
~'\
&"r
do
"kOml'ta
~ons~rwowania skóry głównie u ~4'.IIit.TyLXO~~~~~
ZnUl
( (lzJ.ecJ. dl·obnych.
<'1MAR~I\.~"~
Nabywać można w tubkach cynowych po 25 k., w puszkach blaszanych
po 15 i 10 k. vv aptekach i sldadach aptecznych.
Skład Główny na Królestwo Polskie u J. Zaleszczyńskiego w \\"arszawie, Przejazd Ji! 1.
(Raj. i S-ka M 795)
(52-16)

J"N..;..~~--v.JJ

Wewnętrznych

w War s z a w i e przy ulicy Wierzbowej

LANOLINA Krem toaletowy LANOLINA
z fabryki Lanoliny w

są

000000000000010000000000 O

produkuje wina z czystego soku winogronowego bez przymieszek spirytusu farb, gliceryny, sztucznych ~apachów i t. p. Wszystkie wina oczyszczane' są filtrem systemu Pasteura i sterylizowane, a wi ęc w zupełności
wolne od wszelkich bakteryj. Z-vvraca si~ głó'W"ną u"",ag~ na
biaIe __ ino"", cenie 35 kop., które dobrocią i taniością zdobyło sobie uznanie powszechne.
•
Wyłączna sprzedaż na Piotrk ów w handlu "W"-go S"W'i<1-vviń
sli:iego u.lica Petersbu.rgska w domu D-ra Ronthalera.
(W. B. Ogł. 5856)
(10-9)

bardzo dobrym stanie. Dom W-go
Szymailskiego, ulica Petersburska za młynem parowym. (2-1)

były

11

WINOTŁOCZNIA
R. MOROZ OWI C Z A

w

ogłoszenia,

że

własnej

•

JJ~t\I~~J,~.

W. KAR P I Ń S K I E G O

O
O

Składy

JÓZEFOWSKIOH

~

Magistra FarlD.acyi

I

Cukierków Owocowych

(:fV"fV"fYVV"fVVV"f'V'VVVVVVJOfl

E N I A.

•

E •

• • • • • • • •_

w

głoszenia,

oryginalne

............:........++: •
•

wie Danielewiczowska Nr. 4

•

•
•

Fabryli:a listh:o-vvego •
zIota, srebra, dwojniku, :

•
•

;
i przyborów pozłotniczych, ma •
honor podać do wiadomości 0- :

i :il:i~:~t~~.iz:k~~~~Z~CY~~o:ztl~

Spó~~yer:~:yal~~'~;t~r~~
oJ.:

:.
• łó'"W' z (lnicln 1 Sier: pnia t. r. zniżone zo• stają·
Z poważaniem

I
•

w Piotrkowie, za plantem Drogi

1T.

parowegow niewielkiej
jest doodległości
sprzedania
Żelaznej,
Od.
młyna,

POSIADŁOŚĆ

należąca

•

K
S
.
OSI ARK I " TALOWE".a

•
•
••

i.~;;~.:;~:":.:.:r=.: I

•

amerykańskie

......

•

nowei ulepszonei konstrukcyi

polecaJ·~:

•

Wyłączni Reprezentanci

•

e.

""C

KijWA1~KI i

A. TRY1~KI I.

a.

dawniej do Korzeniowskiego,
z f"'rontanli na d -vvie szosy. •
Bliższa wiadomość u właściciela K. • •
10
Chącińskiego w Żywocini e przez Wolborz, lub u Kwiryna Chącińskiego w . . . (W. B. Ogł. ~ 5,9-10).
(7-7) •
•
Piotrkowie w domu Michiewicza (vis- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
a-vis młyna parowego).
(6 -6)

W
M' d
4
arszawa
owa.

_ _-=-_ _ _-=-_ _ _ _ _ _ _ _ _--=R:.:..e:...:d.:..3:::.kt:...:o_r_i_w---'ydawca Mir.osla'W"
.l(08BO.lleBO ~eBBypolO .

11• • • • • • • • • • •_
'V
dobrach. Łęczno
pod
Sul .
d
d'
eJowem, Jest o sprze ama

80 J I

ag aków

styczniowych, rasy N egretti,

średni

gatunek.

(3 -3)

• .... Do dzisiejszego numeru do-

ł"cza
sie. arkusz 3 powieści p. t.
~
"Eliksir długiego życia"
przekład z

fl'ancuzkiego.

Dobrzański •

W Gl'ukarui E. Pańskiee;o w Petrokowie.
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katedry oznajmiły
wiernym o nabożeństwie wieczornem.
Paulus wyrwany z zamyślenia, opuścił okno, z którego widział
w oddali wody Dunaju ozłocone promieniami zachodz~cego słoBca, wyszedł z oberży i skierował się ku
katedrze.
Dusza młodzieńca ożywioną była duchem prawdziwej pobożności, rozwiniętej w nim przez starego
mnicha, cnotliwego starca, za którego przykładem
chciał nawet poświęcić się służbie kościoła.
Dlugo
jego nauczyciele wierzyli nawet w powołanie mło
dzieńca, żądali przecież, a11y Paulus przyjął święce
nia wtedy dopiero, gdy pozna świat. Z czasem myśl
poświęcenia się Bogu osłabła w jego sercu lecz
w głębi duszy pozostała głęboka wiara, której też
zawdzięczał naj czystsze swe rozkosze.
Gdy wszedł do kościoła zapach, kadzideł unosił się jeszcze w powietrzu, a zapalone świece rzucały cień na wnętrze kaplicy. Osób było już niewiele. Paulus postąpił kilka kroków i zatrzymał się
pod chórem. Kościelny zagasił właśnie świece i tylko pozostała lampa oświecała kościół. Zamierzał już
opuścić katedrę, gdy w przedsionku spostrzegł wysmukłą postać,
widzianą już raz u baronostwa
Semper. Molda, pociągnięta również tajemną potrzebą modlitwy, weszła tu, aby zapłakać swobodnie; na
jej pobladłej twarzy rozlany był wyraz bólu pełne
go rezygnacyi.
Obok niej stała niemłoda kobieta,
o powierzchowności surowej i odrażającej.
Molda nie spostl'zegła Paulusa, który nie spuszczał jej z oczów. Zbyt młody, aby nie uledz wdziękom
dzwony

-a!MęOd ·'Uo.ms 'Bus ~ł'lło aNa!;) op a!S ma{~z'e!MAZ.ld
'ęatuU~'BpAM a!um n1\. 1:Ml a1\.aJ az;)zsaf lli!U-eZ n;).las

starożytnej

Każde

życzenie maleńkiej

było

dla niej rozkazem,
a uczciwe prowadzenie oberży dawało jej możność
zaspakajania jej kaprysów. Jednym z nich było przygarnięcie biednego sieroty Giorgia, którego sąsiad
używał do pasania bydła i maltretował nielitościwie.
Gilda uprosiła matki, by się zaopiekowała biedakiem
i dwoje tych dzieci żyło odtąd ciągle prawie razem,
gdyż Giorgio czcił, kochał i uwielbiał małą swą wybawicielkę·

W chwili, gdy

dzieciaki

podróżni

bawiły się właśnie

stanęli przed
przed progiem.

oberżą,

Gilda
ku nim.
- Czego panowie sobie życzą? - spytała z komiczną powagą dygając przed hrabią.
Obaj mężczyzni uśmiechnęli się do niej życzliwie.
- Czy można się widzieć z panią Niklas? spytał Palma.
Owszem, proszę panów, mama jest w domu.
A więc to twoja matka?
Tak panie.
Chodźmy więc do niej. - W progu stanęła
oberżystka. Była to kobieta lat trzydziestu, o twarzy
zdradzającej niezwykłą dawniej urodę. W oczach jej
malował się wyraz głębokiego smutku, a na ustach
igrał dobrotliwy uśmiech.
- Pani!-przemówił hrabia uprzejmie - baron
Semper powiedział nam, że tu znajdziemy klucze od
bramy przeklętego zamku. Pragnę go zwiedzić, czy
zechcesz nam go pani otworzyć?

podbiegła żywo

Eliksir

długiego życia.
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my ślicie

o kupieniu go.
- Dlaczegóżby uie! - odpowiedział hrahia.
- Bo to mieszkanie przyniesie nieszczęście temu, kto próg jego przestąpi. Widzi pun, gdyby mi
ofil'owano zamir.nę tego bicdnego domku za zamek
odrzuciłabym bez wahania ... J eHli pano,de cucą, bramę otworzę, lecz pokropię ją poprzednio wodą ś wię
coną, aby złe odegnać!
I skinąwszy Ila jednego
z obecnych, Nola, prosiła. go, aby jej towarzyszył
i dopomógł do przekręcenia klucza w zardzewiałym
zamkuj po lekkim oporze drzwi l1stąpiły, a świeży
powiew powietrza nniósł w górę tysiące atomów pyłu, nagromadzonych przez stuletni przeciąg' czasu.
Po uchyleni n okiennic oczom przy byłych u kazał się
wspaniały przedsionek, '''yłożony płytami marmuru,
otoczony takiemiż kolumnami. Niklasa i 1'01 bladzi
byli, jak płótno. Z niepokojem wpatrywali się w posadzkę przedsionka.
Pod warstwą pyłu, na środku
prawie widniała czarna plama.
- Krew zamordowallej!-szepnqła ...- Biada temu, kto zamieszka te progi!
Panlus wrailiwszy nieco zadr,},ał. Hrabia zaś
uśmiechnął się szyderczo. Zwiedzono dalsze komnaty. Wszędzie mimo wiekowego pyłu i zanie~ballia
widniały zabytki wspaniałego umeblowania.
Sciany
pokryte były półzatartemi freskami, a na jednej
z nich wisiał naturalnej wielkości portret zamordoWł\nej. Im dalej hrabia postępował, tem większe okazywał zadowolenie. Nie zaniedbał też obejrzeć skła
dów i obszernego o czterech oknach lamusa, wychodzą-

1iłodzieuiec pozostał

samj oparty o krawędź okna
wzrokiem znikajł1cego na zakręcie drogi dobroczyńcę swego.
Pomimo różnicy, jaka zachodziła pomiędzy charakterami Paulnsa i hrabiego, a może nawet i skutkiem tej różnicy, młody człowiek namiętnie przywią
zany był do swego dobroczyńcy.
Palma mógł si<i
mylić, popełniać szaleństwa, mimo to Panlus byłby
mu pozostał wiel'llym i poilwięconym aż do śmierci ...
uwazał on Palmę za kierownika swego, opiekuna,
człowieka opa.trznościowego, który podał mn rękę
i wydźwignął z toui, gdy w stras'l.liwy sposób
postradał rOlhillę i majątek.
To też w cll'wili, gdy
lliezwykły starzec udawał się w daleką i niebezpieC'l.ną podróż, drżal z obawy o jego życie, a trzeźwy
.i ego umysł ostrzegał go, że namiętne poszukiwanie wymarzoneg-o wyuala7,ku może st:l.rcowi zgotować zgubę.
Powoli jednak myśli jego inuy przybmły kierunek.
Hrabia powierzył mu odnowienie
za.mku. Dołoży więc wszelkich starań, by go 'lado·
woluić. PauIns był artystą, to też z rozkoszą marzył
o powierzonej mu pracy. Da.wała mu ona sposobność
wykazania swoich zdolności. W miejsce wyblakłych
szkiców ma on namalować wspaniałe obrazYj czuł
natchnienie artysty pragnąceg'o pozyskać sławę. Widział już przed oczyma bujające postacie aniołów
i wdzięczue cienie, które na płótnie uwięzić zamierzał... Palma, dla którego żaden zbytek nic był obcym, któremu królowie Europy i Azyi otwierali swe
pałace, musi być zadowolony z dzieła swego ucznial
}łodczas, gdy tego rodzaju myśli przebiegały umysł
ścigał

