
Rok XXII. Petrokó\v,9 (21) Stycznia 1894 r. Nr. 3. 

PRENU~lERA TA 
w m i ej s c u: 

rocznie .. rs. 3 kop. 20 
półrocznie . rs. 1 kop. 60 I 
kwartalnie . rs. - kop. 80 

II Cena pojedyilczego numeru I 
kop. 8. 

z przesyłką: I 

rocznie. . . rs. 4 kop. 80 , 
półrocznie . rs. 2 kop. 40 I 
kwartalnie . rs. 1 kop. 20 

OGŁOSZENJ .'\.. 
Za ogłoszenia l-razowe k. 8 

od jednoszpaltowego wiersza 
petitu. Za ogłoszenia kilkuna
stokrotne-po k. 5. od, wier
sza. Za reklamy i nekrologi j 
po k. 10 od wieraza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na 
l-ej stronie po k. 15 od wier

sza petitu. 
(Jeden wiersz szerokości strony= 
I 4 wierszom jednoszpaltowym. 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym Stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Biuro Redakcyi i eksped)'c)'ja główna w oficynie domu p. Ka- ~:~ p r e n u m e r a t ~ p r z y j m u ją: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie; 
tarzyńskiego obok Magistratu.-Ogłoszenia pl'Zyjmują: W Piotr- ~.:~ w Łodzi księgarnie. Schat~e, Fischera i KO~ii~skiego; w Tomaszowie rawskim 

kowie Redakcyja "Tygodnia u i obie księgarnie; w Warszawie ~~ . kSlęgarrua!. ~OCIJaCzewSkleJ - prócz tego: 
. . S' "S 6 . . , i! W częstoChOWLC \Y. Komormckl. w Łasku W. Grass. 

nR a J c h m a n I p o łka enatorska 2 I"G r a c J a n U n g er ' 'i, "Będziuie " Janiszewski Stan. "Łodzi "Przeżdziecki WacI. 
Wierzbowa 8' wreszcie wymienione obok agentury w miastach ~.: "Brzezinach "Adam Mazowita. "Rawie "Hipolit Olszewski. 

'. .. . ~" "Dabrowie " Srokowski Kazim. { Dziemienowicz. 
powIatowych gubernll pIotrkowskiej. 9: "Sosnowcu " Jermułowicz. "Radomskn" i\Iyśliński Feliks. 

I Najwyżej zatwierdzone Towarzystwo Akcyjne 
następcy ALEKSIEJA GUBKINA I 

wego piotrkowskiego odbędzie się w dniu 
15 (27) b. m. to jest w przyszłą sobotę w 
sali wydziału cywilnego tegoż sądu, o go
dzinie 5-ej po południu. 

- D.·ak ogłady. Nie oddawna datuje 
się przemysł i handel swojski; myślące gło
wy jednak uznały go już za jedną z naj
ważniejszych dźwigni ekonomicznego postę
pu kraju. Społeczeństwa zachodnio-europej
skie, zdawna już posiadające przemysł i 
handel własny, przyzwyczaiły się do uwa
żania kupca za równego innym pracownika 
na niwie społecznej; społeczeństwo zaś na
sze, do niedawna jeszcze nie posiadające 
swego handlu, nie umiejąc ocenić całej do
niosłości faktu, bardzo często widzi w kup
cu jednostkę spełniającą jakby upośledzo
ne jakieś zajęcie. 

AJj K:UZ~~ IECOW & C!: 
Aktywa na l-go Stycznia wynosiły 19,614,429 rs. 

poleca wyborową HERBATĘ w różnych gatunkach 

znaną ze swej znakomitej dobr,trci i pięknego aromatu 
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m Dwa premija po 30 pączków m 
w CUKIERNI K. SZYMAŃSKIEGO 

w każdą niedzielę i zapusty znajdować się będą 
w pączkach kartki. Kto takowe przedstawi, otrzyma 
w każdej cukierni po 30 pączków. (2-1) 

EHIGRłCYJł '·RłWNICZł. 

"Gazeta sądowa" podniosła bardzo po
ważną kwestyję wartyknIe, napisanym 
przez p. Stanisława Libickiego p. t. "Emi
gracyj a prawnicza." Artykuł ten, zazna
czając i ostro piętnując jeden z ujemnych 
objawów wśród naszej młodzieży, poświę
cającej się prawu, zasługuje ze wszech miar 
na szersze rozpowszechnienie. 

"Ubytek młodych sił prawniczych, jak
kolwiek nie daje się na razie odczuwać z 
powodu przeludnienia w tej sferze działal
ności, stanowi jednak, bądź co bądź, po
ważną stratę społeczeństwa. Gdyby ta mło
dzież badała wcześniej warunki przyszłego 
życia, musiałaby zauważyć, że kraj już 
obecnie więcej prawników nie potrzebuje; 
że wyłączna prawie działalność prawników 
u nas ześrodkowuje się w adwokaturze, a 
przeludnienie w tej sferze wywołuje objawy 
ujemne, spowodowane walką o byt; że 
istnieją inne jeszcze gałęzie pracy korzystnej 
dla jednostek, a zarazem pożyteczniejszej 
dla ogółu, której poświęc.iwszy się, nie by
liby zmuszeni szukać szczęścia gdzieindziej. 
Gdyby ta młodzież, rodzice i kierownicy ze
chcieli zastanowić sie w swoim czasie nad 
tern przy wyborze dla młodzieńca rodzaju 
zajęcia, nie bylibyśmy świadkami tego smu-
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'ren cias~y pogląd jest przyczyną, że w 

postępowanm swem publika nasza często
kroć przekracza granice naj zwyklejszego 
taktu i przyzwoitości, będących cechą do
brego wychowania i towarzyskiej ogłady. 

Naszym kupcom należałaby się-nie po
wiem już zachęta czynna, bo to się rozu
mie samo przez się-ale jakieś uznanie, wy
rażone przez zachowanie grzeczności, przez 

tnego zjawiska, któremu nadałem miano traktowanie ich nie jak zwykłych krama
emigracyi prawniczej. Ale my jesteśmy dzi- rzy, nie jak ludzi mających jedynie na ce
wni~ nie zaradni i nieprzezorni. Umiemy kro- lu korzyść własną, ale jako takich, co ogó
czyc ty lko po utartych szlakach. Po co ła- łowi są pożyteczni. 
mać sobie głowę nad wyszukiwaniem no- Człowiek dobrze wychowany dla wszy
wych pól pracy; niech to robią za nas przy- stkich jest zarówno grzeczny i uprzejmy; 
bysze niemcy, którzy w ten sposób majątki nie wejdzie np. do sklepu, nie zamknąwszy 
u nas porobili i w przyszłości bogacić się drzwi za sobą, nie będzie przemawiał tam 
jeszcze będą; dla nas dostateczne, że istnieje jakimś rozkazującym lub lekceważącym to
uniwersytet, a w nim wydział prawny, który nem, ani też w ogólności gburowato się za
z łatwością i bez wielkich wysiłków skoń- chowywał. Tymczasem ileż to razy widzieć 
czyć można. Tak łatwo otrzymać tytuł dy- się daje po naszych sklepach przeciwne te
plomowanego prawnika, jakże można nie mu postępowanie? ileż to razy znadeta 
uJedz pokusie. Lecz czy dyplom ten da mło- miną i z zaciśniętym na uszy kapelusze~; 
dzieńcowi byt dla rodziny? ... Nie myśli się o wkracza niejeden za próg sklepu, zostawia
tern, że raz opuściwszy kraj, powrócić tru- jąc za sobą drzwi na rozcież otwarte, nawet 
dno, a jeśli ten i ów nawet po kilku i kilku- podczas kilkunasto-stopniowego mrozu? ile 
nastu latach powraca, trudno mu nawiązać razy przemawia tonem obraźliwym, roszcząc 
te nici, jakie go łączyły z ogółem, trudno następnie najzupelniej nieuzasadnione do 
wynaleźć mu właściwe pole pracy, czuje on kupca pretensyj e, jeżeli ten w jakikolwiek, 
się jakby obcym wśród swoich i najcześciej choćby najdelikatniejszy sposób, da mu po
pędzi bezpożyteczny żywot na uboczu. )ego znać niewłaściwość takiego postępowania? .. 
zamiary i nadzieje rozwiały się przy zetknie- Zaprawdę, raz by się należało już ucywi
ciu z rzeczywistością, nie odpowiednie wa- Jizować i .. .. większej nabrać ogłady. 
ruuki pracy zniszczyły zascby sił w Ol'gani
zmie, zniechęcony żyje z dnia na dzień 
tylko". 

Wobec tego autor woła, że pora już zasta
nowić się nad tern, jaki rodzaj pracy byłby 
odpowiedniejszy dla wielu z naszej młodzie
ży i pr~eciwdzi~.ł~ć marnowaniu najpiękniej
szych SIł młodzIenczych bezowocuie. 

miasta i Okolic. 

DOI·oczne zeb.'anie ogólne członków 
kasy zaliczkowo-wkładowej sądu okręgo-

- P.-zedstawienie amatorskie, organi
zowane w sferach rzemieślniczych naszego 
grodu, a reżyserowane przez znanego ama
tora-artystę p. Fleszyńskiego, odbędzie sie 
dnia 21 t.). w bieżącą niedzielę, a ode: 
grane na mm zostaną: "Tajemnica" Sto Do
brzańskiego, ."Posażna jedynaczka" Fredry 
i "Błażek opętany" Anczyca. 

Niema wątpliwości, że przedstawienie po
wiedzie się doskonale; nietylko bowiem szla
chetny cel, na jaki przeznacza się dochód 
z takowego, ale i ustalona opinij a dobrej 
gry amatorów, ściągną z pewnościa liczną 
do teatru publiczność. • 



2 TYDZIEŃ oM 3 

Naczelnikiem biura tutejszej dyre- życia, ogólny też szacunek towarzyszył mu których to miejscowości dochodzą odnogi 
kcyi szczegółowej Tow. Kred. Ziemskiego do mogiły. Najstarszy syn jego Józef, jako kolei pruskich. Jest to wielkie udogodnie
wybrany został w tych dniach na ogólnem utalentowany bajko·pisarz i nowelista jest nie dla mieszkańców gub. kaliskiej, w któ· 
zebraniu członków p. Stanisław Rudzki. współpracownikiem od lat wielu "Tygodnia" rej z każdym prawie rokiem powstają no
Dotychczasowy naczelnik biura p. Stefan oraz pism warszawskich. we zakłady przemysłowe, potrzebujące zna
Dąbrowski, mianowany został, na własną _ No e Towarzystwo Akc)'jne. Kon- cznej ilości węgla, który dotychczas był 
prośbę, pomocnikiem naczelnika kancelaryi tyngens istniejących przedsiebiorstw akcyj- sprowadzany końmi z odległych stacyj dr. 
Dyrekcyi Głównej, na miejsce p. Choromań- nych powiększył się ostatniemi dniami; źel. Warszawsko· WiedeiIskiej lub Łodzi, 
skiego, a poprzednio jeszcze Ś. p. Znato- przybyło mianowicie "Towarzystwo akcyj- albo też był używany węgiel zagraniczny, 
wicza. ne fabryki wyrobów wełnianych "Stillera od którego cło jest bardzo wysokie. Prócz 

- - Pierwszy I1IlIlIel' nowej gazety w ję- i Bielszowskiego w Łodzi", które z dniem tego wskutek spodziewanego obniżenia ta
zyku rosyjskim, "Łodzi1!skij Listok" , ] 3 ycznia r. b. pod wyżej ,wymienioną ryfy od przewozu naszego węgla do głębi 
tych dniach wyszedł z druku w Łodzi. Kie- firmą rozpoczęło działalność. Swieżo ukon- Rosyi, samo towarzystwo sosnowickie zobo
rownikiem jest p. Terechow. Wydawcą-re- stytuowane towarzystwo rozpoczyna swój wiązało się dostarczać, bez uszczerbku w 
daktorem p. L. Zoner dotychczasowy i ob e- żywot z kapitałem zakładowym, wynoszą- dostawie odbiorcom tutejszym, po 150 wa
cny właściciel "Lodzer Tagblattu". cym 1,500,000 rub., który podzielony jest gonów dziennie; równiez kopalnia "Fanny" 

.... - Delegaci. Do komisyj ustanowionych na 1,500 akcyj po J ,000 rub. każda. Do hr. Renarda powiększa znacznie swoją pro
dla nowego podatku państwowego od mi e- składu tegoż jako akcyjonaryjusze -założy- dukcyję, mając dQprowadzoną do kopalni 
szkań, zostali delegowani, jako członkowie: ciele ,,:eszli pp. A~nold Stiller, Juliusz ~iel- dojazdową liniję dr. zel. Iwangrodzko-Dą
W Piot1'kowie: Teofil Rontaler, Samuel Pań- SZOWSkI, Jerzy Stdler, adwokat prZySIęgły browskiej. Produkcyj a zatem węgla ka
ski, Władysław Wolski, Lajzer Rozencweig, Bernard Birencwejg, Herman Konstandt, miennego zagłębia dąbrowskiego w r. b. 
Julijan Jakubowski, Antoni Jarnuszkiewicz. Bernard Poznański, Salomon Landau, Sza- dojdzie zapewne do 200,000,000 pud6w, gdy 
W Radomsku: Feliks Bartnicki, Samuel ja Rosenblatt, Edward Heimann, Izydor w r. z wydała 180,000,000 pudów. 
Weintraub, Franciszek Goszczyński, Józef Hertz, M. Pinkus, Juliusz Ascher, Jakób - Szkoła rzemiosł dla chłopców zało
Z alej ski, Feliks MyśliilSki, Kaźmierz SOCZI)- Hirszberg, Ludwik Wilczyński, Jakób Lan- zona niedawno w Łodzi przy ulicy Zacho
łowski. W Czestockowie: Roman Gawlikow- dau i Jakób Hertz. Prezesem zarzadu wy- dniej przy miejscowej ochronce, rozwjja się 
ski, Antoni K:iśnicki, Dymitr Mozalewski ?rany został P: Arnold Stiller. D? ~arz~du z kazd:p~ dniem, i już liczy przeszło 40 wy-
Adolf Oderfeld, Roman Prokopowicz, Jako c~łonkowIe ~cho~zą pp. Juhusz ~Iel: cho,,:ancow, ~tO!zy w godzmach przedpo-
Izydor Flatau. W B7'zezinach: August SZOWSkI, Jerzy StIller l Bernard Poznanskl. łU?lllowych zaJę~I są nauką teoretyczną, a 
Pacho! Józef. Krzemiński,. Eugenijusz Bo- _ Nowych firm, wedle ogłoszonych w~e?zorem l?ra~UJ~ przy ~arszt~tach w za
rowskI, Gr~cYJan O~'ło,:skI, Ferdynand L.a- w piotrkowskim sądzie okręgowym kon- kIeSIe ~zemlOsł. szczotkaI~twa l st~larstwa. 
nu,. MarcelI Sto~ołkIewl~z: W T~rnaszow~~: traktów, przybyło w ostatnim czasie około WszelkIe. w):'konywane pIze~ uczmów wy
JulJan JegoTowlCz, WOJCIech WIlanows1u, 20 z ogólnym kapitałem zakładowym Jo roby znajdUją zbyt natychmIastowy. 
Oskar Firstenwald, Jan Bald, Maurycy Hart- rubli 100000. - Ogólne zebranie. W d. 21 b. m. od-
sztein, Ilia Kuzienkow. W Rawie: Zbigniew E'· . . t ó . fi . r bedzie sie w Łodzi ogólne zwyczajne ze-
Padarewski, Adolf Zalewski, Antoni Ka- tó- l~alllJno'1alłle raas .r w ~ o ~YJa 1- b;anie członków stowarzyszenia majstrów 
decz, Zygmunt Mikulski, Jan Krupski, Wła- sk': ~ rYlck~Yc m. o ~I ~ Jaz~8\ru- fabrycznych. 
dyslaw Dąbski. W Łodzi w l-szym rewi1'ze: SN I gl'~ ~ po sdlleg~ rozPhoczme s~ę . fi .m. _ Na I)I'Z\"!iitanku Niwka" nalezacvm 
lU" 0-'1 . k' J l" H . t l G a ISCle po egaJącyc egzammom guru- - . ~ • " <, .i • 
JJJ.O",I lllC l, u IJan em ze , rzegorz. ł 230 'b K '. . do sosnowickieo-o towarzystwa eksploatacyi 
Owczynnikow Salomon Barczyński , Te- Je .przeskzłod · oso t 'k omłs~Jek· egzamma- wegla kamien~eo-o otworzony został z < dn 
d S t' t 2' . M k cyJna s a ają - a samo, Ja w r. z. - • o , • . 
~ ~d~ dZ eI~ger; p -gŁ,mk . rew~rze: d a d polici'najster łódzki, podpułkownik Danil- 26 b. m. kantor towarowy, jako filija kan-
~ e er, gI~acy oz~ans I.(syn), E w~r czuk, oraz pomocnik inspektora fabryczne- ~oru strz~mieszyckiego dla przyjn;owania 

KIemke, Konstanty PłacheckI, Adnm KIe- 0-0 S' t . k·" l wysyłama transportów wegla kamIennego 
d ' 'k'· . B l t . B I l K' h o, le mc l. < , rzyns 11 we WS1, a u y. O es aw mc 0- , ..• eksploatowane o-o przez towarzystwo sosno-
wiecki, rreodor Rokicki, Gustaw Kiinn, . --:-, Z pod ~dlllłskle:J woh. Dł!lg~, łag?dna wickie. 1:> 

Ignacy Staszkowski, R. Zeiferd, Jakób Zil- Jes~en S1;)l'z;'Jała zasI~w0.m oZI~lln. A~ do - Letnie mieszkania pod ł.odzią. Od 
berszat~. ~ Z,gierzu: Emil Ernst, Ksa.wery konca !llIeslą,C! grud~~a, zyto. wId?czille ro- dłuższego czasu, pisze "Gaz. W arsz. " łodzia
KłyszynskI, lir. Patek, Wład. Podmeckl, słD, . WIęC n.aoły mroz, ktory. z, Nowym nie słusznie utyskuja na dotkliwy brak w 
Sylwester Domański, Gustaw Krauze. Hoklem zaWItał, z~straszył. rohukow; .oba- okolicy miasta letll'ich siedzib wiejskich, 
W -['abjanicach.: .Ja"!l Bo?akows~i, ~. Wol- wy.o rz~pak s~ mezawodme uza.sadmone, urządzonych w sposób odpowiadający tego
fOWICZ, Al. KosmskI, Kaz. PączkIewlCz, BoI. pomewaz wybUjał on . mocno., - ~I}e~nOWo- czesnym wymaganiom; od kilku też lat ró
Sadowicz, Józef Wilczyński. W Lasku: ,Jan roczn~ epoka przymosła rowmez mne~o żne sie w tej sprawie wylegały zamiary i 
Daman, Cypry jan Raczyński, Antoni Bogu- rodzajU .kłopoty gospodarz0ll?-' WszędZIe projekty. które jednak nigdy do skutku 
sławski, Gustaw Torno, H. Rozenblum i a WszędZIe (a to t~k dalece, IŻ wygl~dało niedochodziły. Obecnie atoli, dowiadujem 
L. Berkenwald. to ~a zmo';':ę), sł.uzący ~wors:y: pod~lęk?- się z wiarogodnego źródła, że znany ob! 

_ Zawiadowci\ Stacli Łódź Mikołaj wall za słuzbę, mkt na IC~ m~eJsce SH~. me watel i przedsiebiorca tamtejszy, p. Stanisław 
FIat, przemeslOny zostaje na wyzszą po- zg~a~zał, wszyscy . ?czek~wal~ ostat~lego Kochański, tworzy dla letników łódzkich 
sadę do zarządu dr. żel. fabryczno-łód'l.kiej; t~rmmu, aby postawlc . walUnkl podwyzsze- wspaniałą siedzibe letnia w kolonii Ko
zaś na jego. JUiejsce przybywa p. Wojciech ma zasług. Wymag~n~a były nader skro- chanówka," połoz~nej około wsi Kały' po 
Certowicz, piastujący takiż urząd w Ostro- mne, ale. były przeCle~., ,drodze do osady Aleksandrów; z wiosną 
wcn st. dr. zel. iwaugrodzko-dąbrowskiej. "- Pozm·. We. WSI Wolka Marzenska, tedy już stanie w "Kochanówce" 10 wy-

- PolowHnie. V.,r d. g b. m. w Dnbidzach spłonął prz~d .. madawllym. ~zase~ m~!n kwintllie urządzonych willi letnich, zbudo
u p. G. Siemieńskiego odbyło się polowa- wodny. WłasClClel , pan SuhmIerskI P?lllosl wanych z mocneg'o budulcowego drzewa; 
nie, na kt6rem zabito, zajęcy 06. Urządzo- znaczne s.traty z tego p~wodu, pOłll,ew~ż nadto będzie urządzony wspaniały ogród 
na na polach naganka a nie kotły, była budowla me . była zab~zpIeczoną nalezyCle. na przestrzeni dwóch morgów gruntu, oraz 
przyczyną, że zwierzyny nie padło więcej, Prawd.opodobn~e płO~\llel~ powstał od tak zaprowadzone aleje, drogi i - rzecz głów
gdyż takowa szła więcej na boki niż na zwanej odparm, brollląceJ wodq od za mar- na - kompletnę gospodarstwo wiejskie. 
strzelców; niewątpliwie bowiem rezultat po- zn~ęcia. Pogorzel ta zesz!a się w jednym Miejscowość "Kochanówka" położoną jest 
lowania byłby pomyślniejszy, poniewaz zwie- dmu z. w~lne~ polo.wa.l~Iem, urządzonem o sześć wiorst drogi od Łodzi i komunika
rzostan w Dubidzach okazał się bardzo obfity. dla sąsladow I l?r~YJaCloł .z ~aleka przy- cyja jest bardzo łatwa, zabiera bowiem trzy 

Dnia zn6w J 3 b. m. odbyło się polowa- b~ł.rch, o którym JUZ wspommahśmy na tem kwadranse czasu. Obok kąpieli zimnych, 
nie w MierzYllie w pow. piotrkowskim u mIeJSCU. będą tez urządzone dla letników prysznice. 
p. H. Bronikowskiego, na którym uhito 108 - Przelll)'sł złodziejski, około Łasku Wiado~oś~ o urz~d~elliu. tej . letniej siedzi
sztuk zwierzyny; wtem: 2 rogacze, 2 cie- osłabł znacznie; wyłapanie szajki Mielczarka b.y łodZlallle prZYJęlI z .wlelklem zadowole
trzewie i kilka kuropatw. Królem obydwu nie zostało bez skutków zbawiennych, ale dro- Ulem. Roboty wstępne JUŻ rozpoczęto. 
tych polowa!'ł był pan A. B., który na pier- ga przewozowa od Zduńskiej-Woli, Zelewa, - Ze SI)islI ofiar, jakie poczynił p. Ed
wszem z nich zabił 18 zajęcy, a na dru- Pabijanic-doŁodzi, nie jest jeszcze wolną od ward Herbst z okazyi swojego 25-letniego 
giem ]2 zajęcy, rogacza, 2 cietrzewie i ku- napadów. Przed niedawnym czasem p. K. jubileuszu, dowiadujemy się, ze komitet bu
rDpatwę. prowadzący towar z Zelewa do Łodzi, zo- dowy kościoła Wniebowzięcia N. Panny 

- Ś. p. 1'1ichał \\'aśniewski b. admini- stał skaleczony nozem w nogę; mimo to Maryi otrzymał rs. 1000, kościół ewangie
strator jenerała hr. Wincentego Krasińskie- potrafił obronić własność od zuchwałych licki św. Trójcy rs. 1,500, gmina ewang'ie
go w Złotym Potoku, a ostatnio kasy jer złodziei. licka św. Jana rs. 3,000, zarząd synagogi 
dólJr hr. Krasiilskiego w Kruszynie, zmarł - Kopalnie w~gla w zagłębiu dąbro- pr~y !llicy Spacerowej rs. 1,000 i. chrześci
w wieku lat 67 w d. 18 grudnia r. z, Zmar- wskim--jak m6wi "Gaz. Warsz."- uzyska- JanskIe towarzystwo dobroczynnoścI 1500 rs. 
ły, czy to jako gospodarz na własnym za- ły nowy rynek zbytu wskutek zezwolenia - 'Vyzwi\nie. W "Lodzer Zeitung/' nie
gonie, czy to cudzą zarządzając własnością, p. ministra sk~rbu na przewóz węgla tran- jaki Wolff, łodzianin, ogłasza się za jedy
odznaczał się zawsze nieposzlakowaną pra- zito z komory sosnowickiej do kom6r, po- nego w Królestwie i Cesarstwie atletę i wy
wością charakteru. Wierny podniosłym idea- łożonych na granicy gub. kaliskiej: Szczy- zywa do zapasów Pytlasińskiego, któremu 
łom zycia, ogóluą otoczony był czcią za piorno, Słupca, Praszka i Wieruszów, do deklaruje 500 rs., jeśli tenże okaże 8ię sil-
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nicjszym w produkcyj ach at~ety(lznych od 
niego. Ludziska wielce się tym wyzwaniem 
interesują· 

- Robienie l,al·Y. Pewien właściciel do
mu kazał stróżowi swemu, Łopacie, rozgrze
wać zamarznięte zlewy przy pomocy pary. 
W tym celu, w podw6rzu, ustawiono piecyk 
żelazny, a na nim kociołek miedziany, her
metycznie zaInknięty. "Robić parę"-rzecz 
nietrudna, ale zawsze trzeba to umieć. Nie 
umiał tego biedny Łopata, wieśniak, co wy
znał otwarcie swemu panu. Ale-mimo 
to- "robić parę"-rnusial. Jak też zaczął ją 
"robić" przy pomocy żony, tak kociołek 
pękł i wyleciał w powietrze, dno zaś i para 
wtłoczyła się w piecyk, który rozleciał się 
w kawałki, raniąc Łopatę w rękę i łamiąc 
żonie jego prawą rękę poniżej łokcia. Fakt 
ten miał miejsce w Łodzi. 

- Zmiany w duchowiel'lstwie. Wika
ryj nsz parafi Działoszyn, ks. Albert Cha
wałkiewicz przeniesiony został do parafii 
Brzeźnica. 

- Lisly niedor~czone adresaniom wskutek niedo· 
kładnego adresu: 

a) zamknięte: do Ad. Anuczin-z P etersburga; M. 
Beren<1sa, J. Staszkowskiego-z Łodzi; do Piotra 
Lwowskiego - z Ciechanowa; Natalii Petorin, D. 
Murowskiego, Adama Trzaszczyńskiego i F. Opo
czyńskiego-z Warszawy; do Jaruzalskiogo, Adeli
ny Anuczin - z wagonu pocztowego; do Jana Ja
worskiego-ze Skierniewic; do Adoliny Anuczin
z Radomia; do Adama Gobka - z Włocławka; 
b) otwarte: do Z. Dawida-z Łodzi; Ilija Goge i 
F. Opoczyńskiej-z Warszawy; Jana Boguckiego
z Radomia; Szmula Kałana-z wagonu i Bełchato
wa; Jakuba Chwata i J\L Bote-z Tomaszowa; N. 
Szmula-z Kalisza; do M. Kowalskiej-z Sosnowca; 
do Kaszmirskiego - z Zasławia; do L. Górskiej
z Ostrołęki; e) przesyłki pod opaskami: do Iguaeego 
T erleckiego-z Warszawy; A. Bielskiej-z Karla
badu; Baliszcwakiej-z Rypina; Wołkoyva Chcrszli
kowa-z wagonu; do Chostla, Klebera l Notmalla
z Edynburga; do Głoba-z A.leks:mdrowa; F. Krinsa 
-z Hildesheimu; do Antoniego Freinifer-z Gross 
Strehlitz i J. Fanel ewicza-z Paryża. 

Wiadomości bieżące. 

TYDZIEŃ 3 

w Rosyi za czasów naszych. Zniesienie wniosku obywateli z olkuskiego o opiekę 
"odkupów" i wprowadzenie zarządów ak- nad produkcyją mleczną tamtej okolicy i 
cyzy, uwłaszczenie włościan wraz z u~ta- wyjednanie bardzo silnej podwyżki cła od 
nowieniem posad komisarzy włościańskich, nabiału -doni6sł, iż delegacyj a nie widzi 
reforma sadownictwa według ustawy z d. dostatecznych podstaw do uczynienia za-
20 listopada r. 1864, utworzenie instyt~cyj doŚĆ tym żądaniom. Delegacyja radzi in
ziemskich, organizacyj a zarządów kolei że- teresowanym zawiązanie sp6łki nabiałowej. 
laznych, bank6w i t. p., w kt6rych usta- Delegacyja ze swej strony jednak, rozpa
nowione były pensy je wyższe, często wy- trując się w potrzebach gospodarstw mlecz
woływały wedr6wki personelu służbowego nych, zwróciła uwagę na istniejące za gra
z jednego za~ządu do drugięg~ i ze Shl~; nicą udogodnienia ~rans~ortowe, przy kt6-
by państwowej do prywatnej. M:~żnosc rych. małe p~zesyłkl nabla.łu, a w szczegól
takiego zjawisk .. i w obecnych okolIczno- nośCI masła I ser6w, przYJ.mowane są przez 
ściach, należy, zdaniem naszem, vy-sk~z~ć pocztę za opłatą bardzo mzk~ J50 fen. za 
zawczasu. Przy ogromnej większośCI wsrod I pr~e~yłkę do 14 fun~6~ wagi) I ~ez utru: 
urzędników sądowych osób z. wykszt.ałc~- dmaJący~h ~ormaln~sCI. DelegacYJa. wnOSI 
niem wyższem, przy WySOkll~ pOZIOmie J' o ~oczyIlleIlle stara~ ? .zaprowadzeIlle ana
moralnym i usia~onych w prz~c~ągu l.at ?~ lo~pczn~ch U~o&"o~Illen I u nas. W delega
tradycyjach bezmteresownośCI I gorhwosCI Cyl sobles~ynskleJ z.aszły w roku. zeszłym 
w służbie, wypadłoby bardzo żałować gdy- pewne zmlapy OsobIste. Deleg:a?YJa zosta
by niedostateczne warunki zabezpieczema la zreorgamzowaną. Prezesem Jej wybrany 
materyjalnego urzędnik6w sądowych wywo- zo~tał p. ~leksander Janasz, sekretarz~m 
łały przesiedlenie, kt6rego wynikiem było- zas p. Michał Natanson.. Spraw;ozd~me, 
by obniżenie poziomu personelu sądowego. od?z.ft~ne przez p; .FranCIszka ~orsklego, 

- W· t'k F" 'w" d osi.le na za- obJasmło o czynnosClach delegacYI w roku 
-." les ni manso on z 1893 z pomiedzy kt6rych wzmiankować 

sadZie art. 640. ust. c~l. t. VI zb. pr. wyd. nale~y zdreno~anie pól próby doświad-
1899. r o przYJmowamu składanych w ko- . . ' '" . . czalne nawozowe I nasienne zaprowadze-
morach na opła:tę cIa l ~opłatę. do złota nie szkółek zbożowych, cele~ wypr6bowa-
monety rublowej srebrnej, r~b!1 .kre~yto: nia i rozpowszechnienia cenniejszych ga
wych, drobnej monety. s~ebrneJ IlmedzlaneJ tunków, zmiany w budowlach folwarcznych 
podług kursu złota, mimster finans6w ozua- . t d W 189 1 d l . b' . 

ł d 1 (13) t ia do l (13) I .. r. oj: e egacYJa o lecuJe pro-
czy. n~ czas o s yczn. wadzenie prac dalej w kierunku czysto na-
kWletma 1894 r. kurs następuJący: ukowym badać glebe a miedzy innemi 

a) za 1 rubel sI'ebrny moneta bankowa , <, < 

• • • < dokonać prób z kartoflami, celem wykaza-
50 kop. w złOCie, . nia plenności rozmaitych gatunków kartofli 

b) za 1 r~bel kredytowy l za .1 r~bel i ich wytrzymałości na klimat i zmiany 
moneta wymienną srebrna lub miedZianą t f, 
6" k· ł' de artament po- a mos eryczne. 

{) ?p. w z OCIe o cze!D ]l W dalszym ciągu posiadzenia, p. Krzy-
dat~ow cel~ych zaWiadamia. P?dwładne wicki, powróciwszy z wycieczki do Stanów 
mu msty~ucYJe ~la zastosowama s~ę· . Zjednoczonych Ameryki, wypowiedział rzecz 

. ~łuzba ~oJ.skow~. "Gra~damn dowla- o rolnictwie w Ameryce. Naturalnie samo 
dUJe s~ę że mllllsterYJum, wOjny rozpocz~ło streszczenie w ciasnych ramach pobieżnej 
stara.ma, aby osoby, konczące szkoł! glm- pogadanki tak olbrzymiego przedmiotu sta
nazYJalne, . od.bywały ~łużbę WOjskową nowiło nader poważną trudność i uniemo
przed wstąplemem do ulllwersytetu. żliwiło mówcy wchodzenie w bliższe szcze-

= Zarząd kolei nadwiślańskiej wyjaśnił góły lub cyfrowe dane. P. Krzywicki szki-= Oewastacyja. Senat rządzący rozstrzy- służbie stacyjnej i pociągowej, że ur:lę- cowo rzucał obrazami urządzeń, iście fan
gnął przed paru dniami sprawę, która, acz- dnicy sadowi, udający się w interesach tastycznym ogromem swoim lub też <lro
kolwiek dotyczy bezpośrednio tylko Towa- urzędow)~ch, mają prawo korzystać nietyl- biazgową dokładnością zdumiewających. 
rzystwa Kredytowego Ziemskiego w gub. ko z , pociągów towarowych, gospodarczych, Mówił więc o samem ministeryjum rol
Królestwa Polskiego, ma przecież doniosłe wojskowych i innych, lecz mogą żądać wy~ nictwa i 0lbrzymim ustroju pozoruie bezła
znaczenie ogólne, zasadnicze. Chodziło mia- dania biletów na przejazd do tych stacYJ dny m, ogarniającym wszystko, cokolwiek 
nowicie ? t?, czy ma cechy przestępstwa, lub przystanków, na których, .we~ług roz- z .rolnic~wem jakikolwie~ ma ~wiąz~k; m6-
roztrwomelllem zw~~ego, ,czyn, pD.le?ający kładu, pociągi te nie zatrzymuJą. Się w?al~, WI~ ~ ~Zla~ach ,tef50 org:alll.zmu, ICh r6znorod
na tem, że właśC1cIeI dobr, obClązonych a na których urzednicy potrzebUją wysląśc. nOSCI I WlelkosCI, o mezlIczonych agentach 
po~y~zką T~warzystwa Kredyt~w:ego, P? = Pierwsza a;tekarka. Panna Augusta bezpośrednich i pośrednich tego, ministe
Z!1JęClU tych ze d6br na sprzedaz l po Opl- Pasierbska, lublinianka, na posiedzeniu ra- ryj~m. .Jako przykła.dy zacyto,wac można 
SIe, ~okonanYI? prz.ez del~gowanego Dy- dy uniwersytetu warszawskiego zatwier- t~kl ~Zlał entomologl.czny, ktorego zad~
rek.cYI Sz.czegołowe.J .tegoz Towarzystw~, dzona została w sto niu omocnika apte- me~ Jest ?brona rO~lllctwa .przed SZkO~lll
mając sobie pozostawiony zarząd dobr!1I111, karskie""o cttm exi!ia la;tde. Panna P. kaml, a WięC badame pl'zel'oźnych owadow, 
uszczuplił substancyję tychże dóbr, 0l?IS~~ jest pi~rwszą kobietą w kraju, która po wJ:szukiwal'!-ie niszc~ących )e pasożytów
w~kaza~ą: gdy np. .wyrąbał las w IloSCI odbyCIU praktyki w aptece uzyskała sto- cIzw.} . bo~a,mczl~y, dZIał naslO,n . wyoyłanych 
Większej nad własne I gospodarstwa potr~e- ień a tekarski. be~płatllle, dZIał stacyj. do~wIadcl;alnych, 
by, gdy sprzedał na opał lub na przeme- p p dZiał statystyczny, pOSiadająCy przeszło 
sie~ie budowle, a doko~ana po tem wszy- Z· ., k' 15000 agentów specyjalnych i bezpodred-
stklem licytacyj a przyllIosła szacunek, po- Sprawy lem\3ns le. nich, dział hodowli bydła i kontroli sani-
krywający w zupełności wierzytelność 'ro- tarnej nad bydłem utworzony na skutek 
warzystwa Kredytowego Ziemskiego. Otóż X Wystawa nasion. "Muzeum Przemysłu skarg, iż bydło a~erykańsk'ie spnnvadza 
senat rządzący uznał, iż kwestyję, o której i Rolnictwa" urządza si6dmą z rzędu wy- do Europy epizootyj e i t. p. Dalej mówca 
mowa, należy rozstrzygnąć twierdząco. ~ym stawę nasion, roślin gospodarskicJ!, nawo- opowiadał o sprawach prowadzenia gospo
sposobem wyrok senatu ustala wątplIwą z6w pomocniczych, produktów nabIałowych, darstw rolnych i kładł nacisk na specyjali
dotychczas w sądach karnych zasadę, że oraz produkt6w gospodarstwa domowego zacyję, przy której dally folwark, czy też 
d~wast~cyja rozmyślna, przynosząca szkodę wiejskiego i wydać zamierza katalog tejże ferma, zajmuje się wyłącznie jednym przed
wIerZyCIelom pr)"Yatnym, któryc,h Stlllly 10- wystawy. Muzeum liczy na rozumne popar- miotem, tak, że istnieją fermy pszeniczne, 
kowane są na hIpotece po pozyczce To- cie tej wystawy w szerokich kołach naszych fermy łącznie siano produkujące, fermy 0-
warzystwa, jest czynem, kryminalną karą ziemian, dla których wystawy tego rodzaju, wocowe, fermy warzywne, owcze, bydlęce, 
zagrożonym. przy licznem ich obesłaniu, bezwątpienia nawet fermy kurczęce, wyłącznie hodowlą 

= "Z Jurydiczeskoj Gazety". 0 powołaniu winny przynieść znaczne korzyści, wywiera- kur się trudniące, a pomi~dzy niemi jeszcze 
do służby os6b z wykształceniem wyższem, jąc)edn?cześnie po.żądany wpływ na roz- jedne hodujące kury, inne zaś, produkujące 
dozwala nie bez pewnej podstawy, przy- WÓ.J krajowego rolmctwa. tylko jaja. Wielkie użycie maszyn, zastę
puszczać, że skorzystają z tej sposobności X W sekcyi III przemysłu rolnego, na odby- pujących kosztowną pracq Judzką, organi
urzędnicy sądowi. W sprawie tej "Juridi- tem ostatniem posiedzeniu miesięcznem pod zacyja pracy do naj drobniejszych szczegó
czeskaja Gazeta" mówi: przewodnictwem p. Józefa Jeziorańskiego łów, nicraz oszczędno~ć kilku minut czasu 

"Otrzymaliśmy wiadomości z wielu oko- wicćl-prezesa sekcyi, po odczytaniu pro to- na celu mająca, dały mówcy przedmiot do 
lic Rosyi, iż wielka liczba urzędników roz- kulu zajmowano się najprzód sprawami bardzo interesujących wzmi.mek. W k OllCu 
poczęła starania o przeniesienie ich na delegacyi mlecznej i sobieszyńskiej. Referat jeszcze p. Krzywicki wspomniał o zdumie
służbę do zarządu ministeryjum skarbu. pierwszej odczytał p. Wł. Gradenwic, któ- wającej organizacyi handlu zbożowego, 
Ryczałtowe przejście z jeduego zarządu ry-przypomniawszy, iż sekcyj a miała za o giełdach zbożowych, o sieciach elewato
do drugiego, niejednokrotnie zdarzało się zadanie wyrazić swoje zdanie w sprawie rów wiejskich, koncentrujących się w wieI 
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kich elewatorach portowych, o inspektoryja
cie zbożowym, o wielkich usługach, jakie 
tam oddaje handel terminowy i t. p. 

TYDZIEŃ 
12 (24) stycznia we wsi Wólka-Jagielczyń

ska w pow. Rawskim na sprzedaż inwentarza ży
wego i martwego. 

- 31 stycznia (12 lutego) w magistracie m. Ło
dzi na sprzedaż 45 sztuk topoli; od sumy 179 rs. 
12 kop. in plus: 

12) 

13) 

14) 

Artyście panu Urstejn-honora-
ryjum. 

Ogrodnikowi Hołnjskiemu za 
ubranie sceny, wieńce i bu-
kiety 

Wypłacono procentów na za-

M 3 

" 
16 

" 

" 
44 

" 
Rozumie się samo przez się, że jeżeli po

gadanka p. Krzywickiego była tylko krót
lUem streszc~eniem licznych i szerokich 
spostrzeżeń, to niniejsze streszczenie tego 
streszczenia-prostą wzmianką tylko pozo
stać musi. Pogadanka była bardzo zajmu
jącą, chociaż przedstawiała tak olbrzymie 
stosunki, że nawet myśl o dążeniu do ich 
naśladowania jest nam wzbroniona. 

- 7 (19) lutego w urzędzie pow. Częstochow
skiego na sprzedaż 4-ch działków pastwiska miej
skiego w m. Częstochowie. Oznaczone ~~ 1, 2, 3 
o{l 150 rs. 4 kop. każdy, a 4 od 78 rs. 65 kop. 
in plus. 

kłady dobroczynne . 
" 

6 
" 

20 
Razem wydatkowano rs. 224 kop. 5 

Z E B R A NIE. 

- 25 stycznia (6 lutego) w rządzie gubernijalnym 
piotrkowskim na budowy drewnianego parkanu na
około skweru miejskiego w m. Łodzi, od sumy 
6804 rs. in miuus. 

Wpłynęło. . . . . . . . . rs. 693 kop. 62 
Wydatkowano . . . . . . . ,,224 " 5 
Zatcm wpłynęło czystego dochodu rs: 469 kop. 57 

(wyraźnie rubli czterysta sześćdziesiat dziewięć kopiejek 
pięćdziesiąt siedem). • 

- 26 stycznia (7 lutego) w kancelaryi gminy 
Nowosolna w pow. Łódzkim na sprzedaż poręb 
w leśnictwie Łaznów, od ogólnej sumy 5345 rs. 
26 kop. in plus. 

P. o. Prezesa F. Dudziński. 
Członek-Sekretarz W. Smolarski. 

Kronika giełdowa. 
15-go Stycznia. Rachunek z koncertu, danego w Piotrkowie 

w dniu 4 (16) Grudnia 1893 roku na korzyść 
miejscowego Towarzystwa Dobroczynności dla 

Ostatnią część obrad zajął wniosek p. Ma
linowskiego o handlu wiejskim i małomia
steczkowym. Pan M. widzi, konieczność za
prowadzenia tego handlu i rozgałęzienia 
się jego działalności; widzi jak wiele po
trzeb zadowolić on może, ale zarazem wi
dzi braki i niedostatki, wynikające prze
ważnie z tego, że do handlu tego biorą 
się po większej części niespecyjaliści, nie
zdolni lub nieświadomi,-żąda więc, orga- 1) 
nizacyi jakiego ciała, opiekę nad tą spra- 2) 
wą objąć mającego, inaczej mówiąc orga
nizacyi sekcyi handlowej lub też delegacyi 
specyjalnej przy sekcyi rolnej do zajęcia 1) 
się sprawami handlu wiejskiego i małomia
steczkowego. Sekcyj a wniosek p. Malinow- ~j 
ski ego uznała za pożyteczny i właściwe 4) 
kroki u zarządu oddziału przedsięwziąć po- 5) 
stanowiła.-Z drobnych wiadomości wspom- 6) 

niano o handlu masłem na wywóz za gra- ~) 
nicę i o próbach, udatuych podobno, jakie ) 
przeprowadził p. Dziekoński, wysyłając 
masło do Kopenhagi, przyczem osiąga cenę 9) 

Chrześcijan. 
Dobry dla waluty ruskiej nastrój trwa bez 

przerwy. Doznałby on znakomitego rozwOju, gdyby 

I. P R Z Y C H Ó D. 
Ze sprzcdaży biletów. . . . rs. 607 kop. 62 
Ze sprzedaży programów i 

cukrów . . . . . . . • " 86 " 
Razem wpłynęło rs. 693 kop. 62 

II. R O Z C H Ó D. 
Za dwie marki stemplowe do 
prośby . . . . . . . 

Telegramy. . . . • . . . 
Za wynajęcie sali teatralnej . 
Oświetlenie i opał teatru . . 
Za afisze i programy. . . . 
Służbie i różne drobne wydatki 
Cukry (25 f. po 1 rs.) 

rs. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1 kop. 60 
2 " 25 

15 " 
7 " 

16 " 50 
9 " 45 

25 
" 

nie interwencyj a ministeryjum skarbu, w którego 
planach leży przedewszystkiem ustalenie kursu, tak 
że wszelkie zapędy spekulacyjne, mogące wywo
łać silniejsze wahania, tłumione są w samym za
rodku. Na mocy tych dauych dalsza zwyżka rubli 
została wstrzymaną. Niekorzystnie wygląda rynek 
papierów publicznych. Ruch mały i ceny dążą kn 
zniżce. Jako tako przedstawiają się jeszcze listy 
ziemskie, kurs ich 98.45 trzyma się bez zmiany. 
Gorzej z listami m. Warszawy; cena ich doznała 
dalszej obniżki do 100.50, aczkolwiek po tym kur
sie papier to niedrogi. Listy m. Łodzi obiegały 
po 99.75, gdy zaś po 100 chętnie kupowano obligi 
kanalizacyjne. Wileńskie listy w tejże cenie. Z pa
pierów rządowych listy likwidacyjne odznaczyły 

Za przewiezieuie z Warszawy 
i napowrót koncertowego for
tepianu fabryki Kerntopfa . 

się, niewielkim ruchem, po cenach niezmienionych, 
t. j. 963/ 4 za duże i 96 1/4 za małe sztuki. Pożycz-

korzystną, około 16 rub. za pud. Wł. 

licytacy je w obrębie gubernii. 
- W dniu 4 (16) kwietuia w sądzie okręgowym 

piotrkowskim na sprzedaż majątków: 1) Sarnów 
w powiecie Łaskim, od snmy 40000 rs. 2) Osiny 
w powiecie Brzezińskim, od sumy 15000 rs. 

10) 

Przeniesienie fortepianu z ko-
lei i napowrót . . . . . 

Koszta hotelowe artystów: pro
fesora Konserwatoryjum Bar
cewicza, panny Janczewskiej 
i pana Janowskiego, którzy 
przyjęli bezinteresowny udział 
w koncercie . . . . . . 

" 
25 

" 
7 

" 
" 

48 ki wschodnie ofiarowano po 101 3/4 za drugą i po 
103 za trzecią omisyją. Bilety pożyczki wewnętrz
nej szły po 95 w pierwszej i po 943/4 w nastę
pnych seryjach. Pożyczki premiowe były wielce 
poszukiwane; za seryję pierwszą płacono rs. 251 
jako przed ciągnieniem, za drugą 226, szlachecki~ 
podniosły się do 192. Z pośród akcyj podniosły się 
tylko akcyje banku handlowego do 445 bez kupo-

11) Artystce pannie Kurtz-honora
ryj11m . 

" 
" 

8 

40 
" 
" 

57 nu; za Dyskontowe zapłaconoby 356. Podług noto
wań biura bankowego gazety losowań płacono: za 
marki 46, za.franki 37 1/h za guldeny 75 1/4, 

o G Ł o s z E N I A. 
fi.§S~§§~ ••• § ••• § ••• G.~ ATnA~IENT I ESPERANTISTO" 
: ~ TOWARZYSTWO PRZEMYSI.OWO-LEśNE ~ : i Szuwaks lazelinowy ,t:;;:,~';j"Ykn roi,d,y .. "d.wym 

" Warszawa, Marszałkowska oM 154 ~. i O h k' . Prenumeratę (rocznie rs. 1) 
~ posiada stale na składzie " fa~rfkl 1\. SSUC OWS lego 'łI Tomaszowie muje księgarnia A. Pańskiego. 

• p J k" d b "jest do sprzedania we wszystkich skle-
~ osaUz I ę owe, massywne ~ pach' Uwaga: Wielka oszczędność! Sz~-
'łii'1 Vi wakl w tekturowych pudełkach. Pro-
lA "f" IJJA żne puszki od szuwaksu, kałamarze i ., I ornlrowane .., butelki z firmą fabryki przyjmują się 
• ~ n3:zad ~. cenie: puszki stosunkowo do 

• •

- wlelkoscl 3/4, 1, 11/2 kop., kałamarze 
w najlepszym gatunku i rozmaitych rysunków, z własnych fabryk _ 1 kop., butelka 11/2 kop. (2-1) 

na Wołyniu. Ceny przystępne. 
• (Raj. i S·ka Ni 4962) (10-10-2) " UDZJELAlłl 

•• S~§§§ ••• G ••••••••• 6g LEKOYJE OSIEDLIŁE~r SIĘ lEKCYJ E GRY 
W BEUTHEN J, S. ~annnofstr 1~. niemieckiego z koil\versac)'ją· 

jak o J f O r t e p l a n o w e j u d z i e l a Bliższa wiadomość w księgarni 

~~ecJjalista aO CllOrÓO JWrwowJcn Wiadomość u p. J!~S:~~s~je_ p. ~a~s~ie~o. (~;2) 
i lłl.'\.SAŻU go budowniczego. (5-5) Mini:t;:leŚp~~~e *~~~ętrznych 

. Dr. ~e~: Ha.y" (1-1) FOLWARK BOriYKO'WKA i kaucyjonowane pod firmą 
WazAe dla kapltahstow. DUła 30 b. m. L W ~ K'~' ~ t ~ ~ I" odbyć się ma przed rejentem Laudau, .. . ar zawQ 1° luro n O Z n 

z ramienia Tow. Kred. Miejskiego li- w P?wIecle n?wor.adomsklm, st. poczt. " 11 O H 
eytacyja domu ~ 30/242G przy ulicy KOlllec!'ol: . uzytkow odseparo,,:anych .. 
Nowolipie, należącego do spadkobior- mórg 3?0, z lDwent~rz~m ~y~Yln 1 ma~- ot~arte w .Warszawle przy ~llCy 
ców I. Rejchmana.. Na domu tym są za.- tw~, Jest do wy~~lerz~.wlellla.przynał: WIerzbowej J(g 8, wprost Nleca-
hypotekowane na rzecz instytucyj do- mnIeJ. ~a la~ szesll: Bhzsza wladom~sc łej. Telefonu :N~ 461. 
broczynnych zapisy wieczyste w ogól- na mIeJscu I U Rejenta Kurzelewskie- .. . .. 
nej summie rs. 10000, która, jako fun- go w Piotrkowie. (4-2) PrzYI!"ule ogłoszenia do wszystklc~ pIsm 
dusz wieczysty, nie jest wymagalną perYlodycznych, po cenach redakC~lnyc~. 
i od ~tóre~. właścicie~ t'ylko 5% opł~c~. ~ S ~ ~ A M Ł ~ D A Kantor otwarty od 9 rano do 10 Wleczor. 
OkolIcznosl: ta zmllleJsza znakomICIe 
ilość gotówki, potrzebnej na kupno Włodzimierza Sapińskiego 
rzeczonego domu, które w ogóle ko-.. '.' 
rzystnym jest interesem. Intf'rCsanci, mtehgentna, pOSIadająca Język WrSIEL K~MIEm KOKS WrSIEL DRlEWn 
prag~a,cy. wejść w jakieś poro~umienia francuzki i ruski, poszukuje miej- ~ J J ~ , 

zgłoslC SIę mogą do kancelarYl Towa- sca do zajecia sie domem lub SKŁAD: przy rynku Aleksandryjskim 
rzystwa Osad Rolnych (Królewska 33), d . , . W·· d ,., W obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrko
kt?re ?3:leż.y do rz~du obdarowanych I ZleC~l. la omosc w. olborzu, wie. Obstalunki należy robić w składzie. 
wleczyscle InstytucYJ. U dowodzcy IV-go batahonu. (5-5) Odstawa natychmiastowa. (26-23) 

Redaktor i wydawca lłlirosław Dobrzał'lski. 

Zwracać uwagę na firmę 
na opakowaniach. 
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,lI;ooBOJleHO D;eHsypolO. IIe'laTaHo Bo lleTpoKoBCKOH ryClepHcKoii: TruJ orpa4>iH. 
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stron szacunkiem, sławą uczonego, mniej miq przera
żał . W wejrzeniu jego czytałam dooroć. Był przystę

pny, dobroczynny... Odrzucając jego rękę, byłabym 
mu pozostała. przyjaciółką... Ale ten ... nowy Palma .. . 
ten dziwny mlodzieniec, wstręt we mnie budzi!.. Bada
łam go dlugo podczas wizyt jego w naszym domu 
i w zamku przeklętym... Przeszłość ciąży UlU kamie
niem ... sumienie go dręczy... Pomimo wejrzenia, jak 
stal zimncgo, można dojrzeć wyraz nieokreśłonej oba
wy. Zmieni1 się przytem zupełnie . Biedni nie są już 
dopuszczani na podwórzec zamkowy; ręka jego zam
knęła się dła jałmużny. Gdy ztąd wyjedzie, nikt go 
tu żałować nie będzie .... 

- Czy zamic,'za opuścić Węgry?. -zawolał baron. 
- Zamierza powrócić do Włoch. 

- Tem lepiej, -- rzekł Semper-telll lepiej. 
Potem nagle, jakUy istuiał jakiś związek, mi~dzy 

zapytaniem jego, a małą GiIdą, dodał: 
- Czy znasz wdoWI';, NikIas~, i\[oldo? 
._- Czy .ią Zllam? Nieszczęśliwa jest prawie obłą

kaną z rozparzy po utracie dz.iecka... :Można ją spo
tkać w kośeic!e lezącą krzy7.eJ1l, blagającą Bog'a ° po
wrót c(n'ki, lub uiega.iącą ponad urzegiem Dunaju. 
Sądzi, ie rzeka wyrzuci zwłoki uiednego uziecięcia. 

Czy widziałaś to dziecię w dzielI balu 
w zamku? 

Nie, panie [)Urouie. Gilaa wracając, musiala 
utonąć. 

To być moźe -rzekł sędzia-a jednakże ... 
Powstał uie skoilczywszy zdania i wyszedl, auy 

rozkazać zaprządz konie do powozu. 
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dwójnie: za siebie i matkę. Nie uskarżam się, nie wy
rzucam ci nic, ale zbyt długo cierpiałam w milczeniu 
i dziś już brak mi sił do znoszenia tych tortur moral
nych. Powiedz sam ojcze, jakie było moje życie przez 
te długie noce, które ty spędzałeś po za domem 
przy stołach pokrytych złotem, rzucając kości, lub 
grając w karty? .. Zamki, lasy, winnice, wszystko prze
chodziło w cudze ręce i nakoniec doszliśmy prawie 
do nędzy. Zaczynano litować się nademną, ciebie coraz 
mniej cenić ojcze!.. Podejrzani jacyś ludzie ukazywali 
się coraz częściej w domu naszym, mówiąc głośno, 

grożąc nawet. Jeden z nich, spotk.awszy mnie dnia 
jednego na schodach, wskazał ci zuchwale łal1Cuszek 

złoty na mej szyi i oddać go musiałam podłemu ży
dowi, chociaż to hyła po mej matce pamiątka. Boże, 

ileż cierpiałam! Nic ci wyrzucać nie będę, ani twej 
ojcowizny straconej, ani majątku llIego roztrwonione
go, bo je. te8 moim ojcem. Ukrywałam dotąd przed 
tobą lzy, wobec przyjaciółek przymuszałam się uo 
uśmiechu... A jednakże codzieOLlie nieszczęśliwszą się 
czulam, widziałalll zucbwalRtwo slużby i ouojętność 

kobiety, którąś przy mnie umieścił. 'l'y ojcze zoboję
tniale8 dla nmie również, straszna namiętność puchło
nęla Cil; wyłącznie. Mimo to, nie przestawała.m kochać 
ci~ ojcze .... 

- Ty!-zawołał z gniewem Komom, pochwyci
wszy gwałtownie droune rączki Moldy - ty mnie ko
chasz? Ab! nie szydź. Matka twoja kochała mnie ]Jra
wdziwic; ona pojmowała swoje obowiązki. Byłaby się 
rzuciła do Dnnaju, byle mnie zadowolić; ale ty nie je-

Eliksir długiogo źycia. 
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steś ani posłuszną córką, ani dobrą chrześcijanką; bo 
opierasz się mej woli i zapominasz o czwartem przy
kazaniu. Twoja matka była aniołem, ulegała mi za
wsze i we wszystkiem ... 

Ale uległość tę życiem przypłaciła-szepnęła 
Molda. 

Wyrzucasz mi jej śmierć? 
- Tak ojcze; jej zgon przedwczesny spowodo

wała nie choroba ale troska i łzy, które wylewała 
codziennie. Ja pragnę żyć, jestem młoda". Daj mi sło
wo, że nie będziesz mnie zmuszać do zaślubienia hra
biego, a przysięgam ci, że będę dla ciebie najlepszą 
córką· 

Jutro zostaniesz narzeczoną hrabiego. 
Lecz i ty ojcze nie lubisz go, wiem o tern. 

- Jestem jego dłużnikiem. 
Molda zdawała się walczyć ze sobą; chciała wi

docznie przemówić, ale wahała się jeszcze. 
- Ojcze,-przemówiła nakoniec-postępowaniem 

swojem zmuszasz mnie do złamania słowa danego 
umierającej matce. Święta ta męczennica, znając na
miętność twą ojcze do gry, drżała o moją przyszłoM, 
wymogła na mnie przysięgę, że nie oddam ci po
wierzonej mi resztki fortuny i dała mi ... 

Oczy Komorna hadawczo wlepiły E!ię w córkę. 
Malowała się w nich gwałtowna chciwość, ręce jego 
drżały. 

- Złoto, złoto dala ci do schowania? - szeptał 

napół przytomny. 
- Dała mi tyle, by mi nie brakło kawałka chle

ba., gdy ty ostatni mój grosz przegrasz". 
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stronę sieroty. Biorę cię więc pod moją opiekę Moldo. 
P?zostań z nami, wśród mej rodziny, a zamiast trzech, 
cztery córki mieć będę. 

-- Pozostań, pozostań z nami!-· zawołały razem 
dziewczęta. 

Molda uścisnęła ich ręce z wdzięcznością. 
- Panie baronie - rzekła - przyjmując ofiarę 

pana, potępiłabym ojca w obliczu świata. Mam pra
wo oprzeć się jego woli; uie cl1Cę jednak narażać go 
na powszechną nag'an\:i, obudzająr. litość nad sobą. 
W głębi duszy zachowuję tajemnicę, o której póżniej 
pallstwo wiedzieć będziecie; w tej jednak chwili są

dzę, że jedynym środkiem ocalenia dla mnie będzie 
schronienie się w klasztorze. 

- Pragniesz w rum pozostać na zawsze, Mol
do?-zawołała Honory ja. 

Twarz Moldy pokryła się rumieńcem. 
- Nie czuję się tego być godną -- odpowie

działa.-Ale pragnę w nim tymczasowe znaleźć schro
nienie. N adejdzie może dzień, w którym go opuścić 
będę mogła. Tymczasem brolicie mnie i nie dozwólcie, 
aby klątwa ojca spaść miała na moją głowę. 

- Rachuj na nas drogie dziecię-zawołała ba
ronowa, przyciskając do serca biedną dziewczynę. 

- Powiedz mi dziecię moje - zapytał baron po 
chwilowem milczeniu-na czem opiera się wstręt, jaki 
wzbudza w tobie Palma? 

- Truc[no mi to określić-oclpowiedziała młoda 
dziewczyna.-Nie dowierzam mu. Widok jego przej
muje mnie tajemną obawą. Gdy go po raz pierwszy 
zobaczyłam, z siwym włosem, otoczonego ze wszech 
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