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OGŁOSZENIA.

Za ogłoszenie l-razowe k.IO I
od jednoszpaltowego wiersza
I pefjtn. Za ogłoszenia kilka- I
I krotn e - po k. 8. od wier- I
II sza. Za reklamy i nekrologi I
po k. 15 od wiersza.-Za ogłoIszenia, reklamy i nekrologi na
'\ l-ej stronie po k.25 od wier- t
sza petitn.

.

rocznie

. . rs. 3 kop. 20
. rs. 1 kop. 60 :
. r8. - kop. 80 I
I Cella pojeclyilczego numeru :1
II
kop. 8.
z przesyłką:
Irocznie. . . rB. 4 kop. 80 ,
półrocznie . rB. 2 kop. 40 ,
kwartalnie . rB. 1 kop. 20
półroczn~e
I,kwartalnIe

I

Wychodzi

Nr. 44.

1

W każdą Niedzielę

wraz z oddzielnym

stałym

Dodatkiem

(Jeden wiersz szerokości strony= .
4 wierszom jednoszpaltowym. '
'I

Powieściowym.

Biuro Redakcyi i eks~edycyja główna ~ oficyn~e d~mu p. ~a P r e n u m e r a t ę Pr z y j m uj ą: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie
obok Maglstra~u.-~gł~szelll~ prZrJDlUJą: w Plot~ w Łodzi .Biuro Dienników" B. Londyńskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera
kowie Redakcyja "Tygodma" I oble kSlęgarme; w. Warszawie i Kolińskiegoi w Tomaszowie rawskim księgarnia J. Sochaczew ski ej-prócz tego
Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra WIerzbowa 8; w Częstochowie W. Komornicki.
w Łasku
W. Grass.
~raz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Raj- n Będzinie
B. Londyński.
• Janiszewski Stan. • Łodzi
chman i S-ka"); w Łodzi "Bi.ur~ Dzienników" B. Londy~skiego, • Brzezinach • Adam Mazowita. • Rawie
n
Hipolit Olszewski.
Zawadzka 12' wreszcie wymlemone obok agentury w miastach • Dąbrowie
Dziemienowicz.
• Srokowski Kazim. n Radomsku
. ' powiatowych guberni i piotrkowskiej.
• { Myśliński Feliks.
• Jermułowicz.
• Sosnowcu
tarzyńskiego

Biuletyny z ostatnich dni Życia

30-go Października, o godz. 11 rano.
"W stanie zdrowia Jego Cesarskiej
Mości Najjaśniejszego Pana zaszło znaczne pogorszenie. Wydzielanie krwi
w plwocinach, które zaczęło się wczoraj przy silniejszym kHszlu, powiększyło się i wystąpiły oz~aki ngraniczonego stanu zapalnego "mfarkt" w lewem
ł
St
'"
p ucu.
~n ~rn~ny .
. .
.
30-go Pazdzl~rmka, ? gJdZmle 10 Wleczorem: "W CIągU dma u Jeg l ) Cesarskiej Mości Najjaśniejszego Pana trwał
krwawy wypływ, Dostojny Chory
uczuwa dreszcze. Temperatura 37,8
Puls 90 uderzeil, słaby. Oddychanie
utrudnione. Apetyt bardzo słaby. Osłabienie wielkie. Obrzęk znacznie się po-

NAJ J As,NI EJ SZEGO PANA
Cesarza illeksandra III
26-go Października o godz. 7 wieW ' . dnI'a Jego Cesarska
,
czorem."
CIągu
Mość Najjaśniejszy Pan jadł dobrze
z apetytem, ale czuł pewne osłabienie.
Zresztą zmian niema".
,
P 'dz·
'k
W
J
26-go az lerm.. a~ _,.. nocy ego
Cesarska Mość, NaJJasmeJszy Pan spał
d()~ć d?brze. A,P~ty~ dobry. tŻadnyc~
o~Jawow O~enn~sCI. l ,spaz~a {~z~yc.
me~a.
~~mleme nog co o WIe SIę
pOWIększyło, "
,
27-go Pazdzlermka, o godz. l? z r~~a. '! nocy Jego Cesarska Mosć NaJJaśmeJszy Pan spa~ dosyć dob~ze .. A~etyt dobry. W czoraJsz~go osłablema mema. Z resztą bez zmIany".
27·go Października, o godz. 7 wieczorem. "W ciągu dnia Jego Cesarska
Mość Najjaśniejszy Pan jadł d obrze.
Działalność serca trochę bardziej zadawalniająca. Obrzęki nie powiększyły się.
Samopoczucie lepsze od wczoraJ·szeg o ".

'Y

28-go Października o godz, 10 z rana "W nocy Jego Cesarska Mość Najjaśniejszy Pan spał dobrze. Apetyt
zadawalniający.
Zresztą zmian niema".
28-go Października o godz. 7 wieW'
d' d " ·
czoretm.. " ..1~lą~U Jma zClsleJsZkf,~~
w same
ego
esars
.
.• zw'owla
ś . .
P
' b lej
ł
Ś
~Io CI. Na~Ja ~~eJszego ana me Y o
zadneJ zmIany .
29-go Października o godz. I l z ra~a. ~ nocy Jego Ces~r~ka Mość ~ajJaśmeJ~z~ Pa.n sp,ał mm~J: Ape~yt Jest.
ObrZmleme SIę me zmmeJszyło .
P 'd"k
d 7 '
Wle29-go az zle,rm a, ~ go z.
C!ą~~ dma Je~o Cesarczorem.
~ka Moś.ć NaJJasmeJszy Pan Jadł mało
l czuł SIę słabszym .. Zwykły kas~~l,
n,a. k.tóry Jego, Ce.salska Mość NaJJad dł ż
smeJs~y Pan cle~'pl o
u szego czasu,
skutkIem chro~lIczneg? kataru ,kana.łu
przełykowego I tchaWICY, wzmogł SIę·
W plwocinach okazało się trochę krwi".

vy

"w..

Powyższy biuletyn był ostatnim.
Dnia bowiem l-go Listopada o godz.
10 wieczorem nadeszła do Piotrkowa,
na ręce JW. Gubernatora, żałobna
wieść, zawarta w uastępującem doniesieniu:

"Najjaśniejszy

Pan Aleksander III,
o godzinie 2 minut 15 po południu oddał Bogu ducha."
Nazajutrz t. j. w dniu 2-im b. m.,
godzinie 10 rano, w miejscowym Soborze prawosławnym, świątyniach innych wyznań i w synagodze żydow
skiej. odprawione zostały nabożeństwa
za duszę ś. p. Cesarza Aleksanru'a III.
(I

większył."

Dnia 30-go Października, (godzina
3 m. 20 po południu). "Wczoraj Jego
łódzka.
Cesarska Mość Najjaśniejszy Pan zapragnął komunikować. Ojciec Joann Jesień.-Bankructwa.-Koniec epidemii.-Dyfteryt.
Sergijew odprawił m~zę rauną w Ol"
jandzie, l"fzybył ze Swiętemi SakraŁódź d,29peździern.1894r.
mentami, których udzielił Jego Cesar. M ' ' N .. ś . .
P
k
Kto poszukuje kQntrastów w życiu i otoskieJ OSCI aJJa meJszemu anu, u czeniu miast, ten niechaj stanie na bruku
wielkiej
pociesze Jego Cesarskiej łódzkim .. w jesieni, a przekona się niebawem,
Mości."
że nic tak wybitnie nie charakteryzuje w
3l-go Października, o godz. 10 zrlł - ~ym czasie stolicy kominów, jak typowa uiena. "W ciągu nocy Jego Cesarska Jako flaga, deszcz, chrypki, katary, złe huść
Ś - P
ł k'lk
mory i t. p. sezonowe kwodlibety.
M~ Najja. meJ~zy an spa l a goW parze z zachmurzonym i płaczącym
d~lll. WY,d~lelallle krwa,;egn wypły~u horyzontem niebieskim, idzie horyzont przen~eco mmeJsze. Zresztą zadnych zmum mysłowy, na którego powierzchni ukazują
mema."
się chmurki w postaci kilku bankructw, z
Z 31-go Października, o godz. 7 wie- pośród których upadłość dość solidnej firmy
·
d' J
C
k z pasiwami, przenoszącemi 150,000 rs. poMczośrćcmN: .'! W, .Cl~gU pma . edgło ełsarOs ba twierdza nieznaczne chwilowe przesilenie
o
aJJasllleJszy an Ja ma o.
- w miejscowy~h stosunkach handlowo-przejawy ograniczone zapalnego stanu ("ill- mysłowych, usprawiedliwiające się między~-'
. I.
fark"tu ") w Ił'
ewem pucu trwaja, Oddec h sezonem, ospał Om.;lą
sprzed a ż ną t owarow
utrudniony. Puls słaby. Ogóln~ wielkie pewną ich nadprodukcyją w nast~pstwie poosłabienie. "
t~gujących si~ zapasów konkurencyjnych.
Dnl'a l-go Listopada godz. 9 rano Jakkolwiek dalszy ciąg "plajt" czuć w po,
,wietrzu, nie mniej chwil~ tę uważać
"Najjaśniejszy Pan przepędził noc bez- można za przejściową, ile że konjunktury,
sennie." Działalność serca szybko słab- w myśl relacyj znajdujących się w podróży
nie. Stan bardzo groźny."
wojażerów, przewidują się korzystne, o czem
świadczą napływające raźno zamówienia
Dnia l-go Listopada godz, 10 rano, na towary letnie, których sezon rozpoczyna
"Najjaśniejszy Pan przyjął zupełnie się w grudniu osobisterni zakupami odprzytomnie Najświętszy SakrHment "
biol'l!ów.
Dnia I-go Listopada, godz. 11 m. 30
Na szarem tem tle miejscowem rysują siq
rano. "DzI'ałalność serca w dalszym jaśniejsze promyki, pozwalające odetchnąć
szeroko po przeżytych w trwodze chwilach.
ciągu upada. Duszność u Najjaśniejsze- Wobec bowiem skonstatowanego faktu wygo Pana zwiększa się. Przytomność gaśnięcia epidemii, najpierw powiat łódzki
zupełna
a obecnie sama Łódź, ogłost:onemi zostały
' .
urzędownie jako wolne
od cholery,
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która przez całe pozostając lato, nie mogła
nie położyć swego piętna na pośrednich lub
hezpośrednic}1 stosunkach ekonomicznych,
na miejscowym handlu i przemyśle fabl'Ycznym.
Dyfteryt uja,r zmiony!-oto radosne wykrzykniki rodziców, mających drobne pociechy. Celem zapoznania się z metodą... praktycznego pokonania dławiącej hydry, jeden
z miejscowych lekarzy wyjechał do Wiednia, zkąd po jego powrocie, zachorowania na
błonicę przestaną być synonimami śmierci.
N a produkcyję antydyfterytycznych injekcyj znajdą się fundusze, może wytańcowane, ale zawsze się znajdą! I jeszcze jedna
dobra wiadomość -odnosz~ca się do star'7
szych wiekicm l1dzieci", J·akie
lokowały swe
oszczędności na hypotece p. M. de la li'arre,
który potkna.wszy sie. przypadkawo, pozbaUczynić
W iony został moźności ich zwrotu.
to pragnie b. reprezentant filii łódzkiej· p.
Cbaimowicz, prosz~cy
posiadaczy ... nieotrzy'7
manych premiówek, zamieszkałych w ł~odzi,
o nadsyłanie adresów swoich, gwoli obiaśJ
niellia ich, w jaki sposób zrealizować mogą
pretensyje swoje u firmy de la Farre_ Honny
soit ... ·i t. d.
Autor i artysta sceny skarbkowskiej, p.
Ryszard Ruszkowski pożegnał wczoraj Łódź
rolą .Millera w szyllerowskiej "Intrydze i 1\1iłości". Gościnne występy utalentowanego
artysty cieszyły się zasłużonem uznaniem
i sympatyją teatralnej publiczności, która
zgotowała mu prawdziwą owacyj~ na benefisowem przedstawieniu. Wczoraj występowała tu z powodzeniem, jako Halka w operze .Moniuszki, artystka opery warszawskiej,
p . .Maryja D'Orio, uproszona przez dyrekcyję
na jeden ten występ. Jutro koncertować
będzie u Vogla "cudowne dziecko", 10 letni
Ruwim Kamiński, przy współudziale sił
amatorskich.
W cyrku CiniseIlich popisuje się amatoratleta, w dodatku łodzianin, Karol W olff,
którego zapasy dość licznych mają widzów.
Atrakcyją cyrku są dwaj inni jeszcze siłacze
z powołania, a wnet powiększy ich liczbę
,;mistrz" Pytlasiński . Teatr niemiecki "Talia"
wystawia naprzemian komedyje i operetki,
ze ś redniem powodzeniem. W koncercie
amatorskim, na cel dobroczynny, przyrzekla
swój współudział p. Maryja Wąsowska.
Enka
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szkoła.
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gogiczny tworzą obecnie następujący nanczyciele: duchowny Lewicki, I~s. Milbert,
pastor Uthke, oraz pp. Cuni, l\1ołodienkow,
Orlow, Rajchwaut, Isak, Troickij, Zieliński.
Założenie szkoły realnej w Susnowcu jest
wielkiem dohrodziejstwem dla miejscowości
tak ludnej, jak Sosnowiec i niewątpliwie
mieszkańcy tutejsi na długo zachowają pamięć o czynie założyciela jej, p. Henryka
Dietla.

Koresponrlent z Sosnowca, do "Kur.
Codzien." pou dzień 30 października donosi:
Jak wiadomo, p. minister oświaty zatwieruził niedawno projekt zalożenia w Sosnowcu
6-cio klasowej szkoly realnej. Twórcą tego
projektu jest przemysłowiec tutejszy p. Henryk Dietel, który także zabezpieczył na
utrzymanie tej szkoły odpowiedni fundusz.
Dziś nastąpiło otwarcie trzech klas pomielliouej szkoły. Iuaugurllcyj ę tę poprzedził uroczysty akt poświęcenia nowej uczelni, dokonany wczoraj wobec przedstawicieli władz;
grona zaproszonych kupców i orzemysłow. ,
W
k
co' w, n au czyc·lel·I, o I·az I) rz'yszlych wycllo w 3n'-- .
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k· I I yrek· orOWle gl- wIeczorem
zajaslllała iluminacyja i transpamnazYJow WC'lrszaws IC~: męz lego-rz. r.
st. Stefanowicz; III męzkiego--rz. r. st. I8to- renty.
min; starszy inspektor fabryczny gub. pio- \\' celu uczczenia b. prezesa tutejszej
trkowskiej, Rykowski i w. i.
dyrekcyi kredytowej p. Boleslawa SkórzeDotąd przyjęto już 70 uczniów, miejsc wskiego, z powodu przeniesienia się tegoż
~szakże wa~uje jeszcze około 30. Wszystkie z Piotrkowa do Warszawy, gdzie przeby~ed~ak w~rotce obsadzo~~.zos~aną; .z~łasza: wać musi jako radca komitetu, dSl.nym był
Ją SIę bow.1Cm ~ zna~zneJ lICZbIe WCląz nOWI w ubiegły wtorek przez stowarzyszonych
k~ndydac~.
Za 3 lata szkoła będzie obiad pożegnalny w sali hotelu litewskiego,
mlała doplero komplet klas.
na który zgromadziło się blizko 80 osób,
Tymczasowo nowy zakład naukowy po- wśród których widzieliśmy JW. Naczelnika
mieszczono w lokalu szkoły Aleksandryskiej, tutejszej guberllii i parę osób z tutejszego
utrzymywanej także kosztem p. Dietla. Prze- świata urzędniczego.
niesienie do własnego gmachu nastąpi po
- Lekceważł'uie obowiązku. Nikt zawybudowaniu takowego, czego p. Dietel pewne nie zaprzeczy, i wszyscy się godzą
podjął się dopełnić w ciągu lat dwócb. Do na to jednogłośnie, że zmiany rozkładu jazdy
robót budowlanycb już przystąpiono; gmach pociągów na drogach żelaznych, powinny
wzniesiony będzie według phmów budowni- być znacznie wcześniej przed ich wprowaczego warszawskiego, p. Jabłońskiego. - dzeniem, komunikowane dla wiadomości
Istniejąca szkoła Aleksandryjska,-w której ogółu, wszystkim bez wyjqtku pismom peryz wykładów korzysta około 300 elewów płci jodyczny i gazetom, z prośbą o umieszcze·
obojga, w tej liczbie znaczna część bezpła- nie ich w miejscu najwidoczniejszem t. j. na
tnie i około 80 stypendystów drogi żelaznej pierwszej stronie, p"zed tekstem.
warsz.-wied.-nietylko, że nie będzie zwinięJestto prosty obowiązek dróg żelaznych, a
tll, jak to doniosły niektóre pisma, lecz zosta- jak go one spełniają--niech odpowiedzą na to
stała rozszerzona przez dodanie Ił-ej klasy setki na każdej stacyi poszkodowanych,
z dwoma oddziałami.
wracających z gniewem i goryczą do doSzkoła realna pozostaje pod zarządem dy- mów po spóźnieniu się na pociągi, lub lurektora r. st. Sokolskiego, a skład jej peda- dzi nieczasowycb, którzy nadbiegłszy
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Z. miasta i Okolic.
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Ze wspomnień po ś. p. Tytusie
Chyliczkowskim.

•

Kto już wiele różnego typu ludzi widział,
kto, utraciwszy wiele złudzeń i doznawszy
wiele zawodów, przywykł obojętnem okiem
patrzeć na jednostajną barw'i obrazów i ży·
cie i przesuwające się w niem, jak w kalejdoskopie, ten
niezwykle
rozkosznego
doznaje uczucia, gdy ujrzy niespodzianie
postać, która odbija się od tła szarego jaś
niejszą smugą światła, postać wznoszącą się
czołem wyżej po nad tłum, pełzający po
ziemi. Takie wlat\nie uczucie zadrgało mi
w piersi, gdy poraz pierwszy, mój Boże, tak
niedawno, ujrzałem przed sobą szlachetną
postać ś. p. Tytusa Chyliczkowskiego. Już

w poprzednio przeprowadzonej korespondencyi zawiązała się pomiędzy nami jakaś nieuchwytna serdeczna nić symplltyi. Kilka
słów szczerych a gorących, które mnie powoływały 1)1'0 pttblico bono do starego grodu
Piotrkowskiego, wystarczyło, abym poznał,
z kim Dlam do czynienia.. To też przyuywszy
do Piotrkowa., pospieszyłem jak najrychlej,
aby si~ z korespondentem swoim zapoznać.
Stanęła przedemną z serdecznym, ciepłym
uśmiechem ua twarzy postać wyniosła, ale
złamana przedwcześnie, nie tyle wiekiem,
ile znojem myśli i truuów. Oko-ta źrenica
ducha, zdaw::tło się gasnąć powoli ukryte
za jakąś mgłą szarą. Ale kto si ę głębiej
w tę ~renic() wpatrzył, poczuł, że poza mgłą
ciepłe i jasne świlltło płonie, światło myśli

ożywczej i gorącego uczucia. N a czole wysokiem, szlachetnem, ujrzałem bruzdy głęb 0kie, które twarda. praca ducha wyryła, praca myśli,która płomieniem pali, która mózg
wyżera, gorącą krwią serca napływa, która
jest nieustanną troską, wiecznym strażnikiem nocy bezsennych, praca myśli opromienionej światłem wiedzy, ogrzanej ciepłem
uczucia, oskrzydlonej fantazyją.
Krótko, dni kilka zaledwie, postać gościnnego gospodarza przesuwała się przed
mojemi liczy ma; wystarczyło to jednak, aby
całą potężną smugą światła i ciepła wstąpiła do duszy mojej i pozostała tam nazawsze w skarbnicy najmilszych pamiątek.
W toku serdecznej pogawędki dowiedziałem siq, że poważny strażnik prawa, wolne od za.jęć urzędowych chwile poświęca
pracom piśmienniczym, a nawet rymy układa. Poprosiłem staruszka aby mi coś z utworów swoich odczytał. Przyznaję, że uczyniłem to tylko z grzeczności, sądząc że płody
muzy, które się dotychczas na niwie literackiej nie ukazały, są niezawodnie tylko
miłą zabawką marzyciela, lub słabością graPrzekonałem się jednak, że tak
fomana.
nie jest i doznalem miłego ździwienia, usłyszawszy pieśń, nie wzlatującą wprawdzie
wysoko na skrzydłach talentu, nie ujętą
w formę prawdżiwie artystyczną, ale szczerą, serneczną, a w wielu miejscach nawet
głębszem owianą uczuciem i wyższą oświettloną myślą. Gdyby skromność autora nie
zatrzymala była niegdyś prac tych w tece,
nie raziłyby one niezawodnie ani treścią, aui
formą wobec dzieł wielu poetów, którzy się

cieszyli pewnem uznaniem,

a nawet roz-

głosem w swoim czasie. Stylem, metodą
twórczości, zakresem uczuć i ideałów odnieść
je należy do epoki, o jakie lat czterdzieści
wcześniejszej, ale i w obecnej chwili można
by z nicb wybrać niejedno, coby przy pomniało
zmateryjalizowanemu pokoleniu
wyższe ideały ż:ycia..
A co w nich było niezwykle pOCIągaJącego, to prawdziwa
szczerość i ta słoneczna pogoda ducba, która płynęła z głębi serca, umiejącego ukocbać wszystko, co lepsze, a złe zrozumieć i
wiele przebaczyć, serca, garnącego się z
gorącem ukochaniem do wszystkiego, co w
ideałach piękna i dobra jest wiecznem,
żadnej zmianie nieulegającem, co duszy poet y nigdy zawodem nie zakrwawi. A zmarły
Chyliczkowski był niezawodnie poetą z ducha, poetą, który głębiej czuł, niż to umiał
wypowiedzieć. Wtem iródło jego skromności się chowa. Odgadując, że w pieśń jego
spływa zaledwie cząstka płomieni, ogrzewającycb mu ducha, że nie potrafi w nie rzucić
tych błyskawic, które przez mózg jego przebiegały, nie przeceniał wartości swycb utworów, a na.wet zbyt skromne miał o nich wyf)brażenie i dlatego trzymał je w ukryciu.
Dozwalał pieśni swej wybiedz na świat boży zazwyczaj wtedy tylko, gdy chciał
komuś dać wyraz sympatyi lub uznania.
l tej tylko zapewne szczęśliwej okoliczności,że

redaktorem" Tygodnia Piotrkowskiego" jest
oddawna prawy muz wybraniec (niech bę
dzie wolno powiedzieć to życzliwemu, cboć
mniej szczęśliwemu koledze w pieśniotwór
stwie), zawdzięczać należy, że utwory ś. p.

~
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na stacyj e, marnować m~szą świąt, ale skrzętnie notują oni każdy dzień "Paryż" przystąpiło do odbudowania spaloopuszczony przez elewkę, bądź z powodu nych budowli i przygotowania kopalni d(}
jej niedyspozycyi, bądź wyjazdu, lub gl'y- eksploatacyi; przypuszczają, że będzie ona·
masu i należną za miesią" pensyję wypła mogła być rozpoczęta już na wiosnę.
roku regularnie powstaje wielki krz.yk na za- cają \) tyleż dni póżniej, tak, ż,e w każdym
- Iłudowa szpitala rozpoczęta w r. b.
rządy dróg żelaznych, zwłaszcza wiedellskiej, roku odchodzi często miesiąc a niekiedy przez zarząd zakładów Huta baukowa, proza niezawiadamianie w czasie właściwym i więcej. Słyszeliśmy o wypadku, w którym wadzona jest ta.k energicznie. że w r. p.
ogółu o zaszłej zmianie i regularnie dwa razy nauczycielce wytrącono
wielki piqteld- szpital będzie otwartym. Pomieści on 50 do
do roku, droga żelazna, wysłucllHWSZY tego Bieda! powie niejeden, bieda, w mieście 70 łózek, mieszkania lekarzy i felczer6w.
krzyku, robi swoje: lekceważy sw \j obowiar usprawiedliwia także postępoweJnie. Otóż
- Górnicy z zagłębia dąbrowskiego,
zek! A że go dobrze lekceważy, to uajlepszy uie! Wiele bardzo nauczycielek mówiło llam,
składkowym groszem fundują dach cynkodowód w tern, iż nowego rozkładu pocią' że ża uajgorsze lekcyje uważają te, które dagów za najdroższe pieniędze nie dostanie na ją ut. w. śm ietanki towarz,Y$kiej, że z małemi wy na kościele parafijalnym w Bolesławiu.
- Giełda. Juź przed rokiem pisaliśmy o
żadnej stacyi w pierwszy eh zaraz dniach wyjątkami te właśnie panie, które najwięcej
wprowadzenia takowego. Zjawia się on póź- się stroją, najskrzętniej notują owe wy trą zamierze przeniesienia giełdy zbożowej z
niej- znacznie później! .. jak musztarda po cane dzionki. Wina tu po dwóch stronach. Gliwic na Szląska pruskim do Sosnowic.
obiedzie.
Winni są chlebodawcy, ale winne też i nau- Obecnie jest nadziej;t że przeniesie to
__ W'yzysk nauczycielek. W jednym c~ycielk~, .że,. po pierwsze warun.ków ~woich nastąpi z wiosną.
z ostatnich numerów "Kuryjera W arszaw- me ~tawla)ą }a~no! a powtóre .me ~aJą ?d-- W kościele parafijalnym w Żarkach
skiego, pojawił się artykuł p. Marrene po- wa.gl upoIDlllec. SIę .0 ~o, co IID S.lę n~lezy. me być wmurowana tablica pamiątkowa
wstający przeciwko wyzyskiwaniu nauczy A Jedna~ praca IC~ Clązka. a ObOWlą~kl kt6~ l~u czci ś. p. Piotra SteinkelIera, ktÓremu
cieli i przełożonych pensyi przez niesumien- ~'e spełmaJą .po'':Hzne, a Jednak ":lększ?śc Zarki zawdzięczają wiele ze swej kwitnącej
nych rodziców. Następnie pani W. K., nau- ICh utrz!,IDuJe. S.lę. z pr~cy wła.sne.}, a Ileż przeszłości.
czycielka, skarży się na wyzysk jakiemu utrzymuje z mej l. ro.dzmę! . PlOtr~6w c~y
- Juk wysokich cen dosięgają place w
podleg'\ją częstokroć nauczycielki przyjmu- ~arszawa wSzęd.zle jedno Wl~ocznIe! POJę Częstochowie, dowodzi odbyta świeżo licyjące stale miejsca na wsi.
Kwestyja ta Cle o Os~c'lędnośC1, zasadz~ ,SIę po .staremu tacyja nieruchomości miejskiej na rogu ulic
w zastosowaniu do nauczycielek dający dl na. ~woch. rz~cza~h: kSI~zkach l nauce Najświętszej Maryi Panny i Celnej położonej.
lekcyje na godziny jest i u nas w nienormal- dZIeCl. ~IC tez dZiwnego, ze do celu rzadko Jest to plac pusty, dość oddalony od centrum
Dym stanie i oddawna zbieraliśmy się poru- prowadzI.
miasta, obejmujacy niewielki obszar, oszaszyć ją na szpaltach naszego pisma.
Cena
- \Vie.lce lłog.-zebowe. Otoczyć trumnę cowany przed rokiem DCł rs. 861 kop. 54. Do
lekcyj u nas nie przechodzi nigdy prawie drogiego nam zmarłego kwieciem, pragnie licytacyi zgłosiło się a.ż 21 konkurentów,
50 kop. za godzinę, lub 10 rubli miesięcznie z nas kai.dy. Cześć umarłym złożyć na gro- z których utrzymilł się kapitalista Besser,
za codzienną godzin<i lekcyi. Nauczycielek je- bie zasłnzonych jest obowiązkiem nawet zadeklarowawszy ... 2,554 rs.
dmtk, biorących tak wysokie ceny,jest u nas społeczeństwa. Zwyczaj to piękny i nicby
- W Sosnowcu p. Rybka urządził dwa,
bardzo niewiele i na palcach by je zliczyć przeciwko niemu mieć nie moina, gdyby nie
przedstawienia
prestidigitatorskie w sali temożna.
Zwykle bierze się 6, 5, a nawet 3 to, że przeszedł on on jakiegoś czasn w ro<haj
atralnej
p.
Szymańskiego, który temi przedruble miesigcznie! Dlaczego ceny te są tak manii i że lIa ten cel, w kraju tak bienizkie, to rzecz nie nasza, zre ztą usprawie- dnym jak nasz, wydają. się sumy, kt6- stawieniami rozpoczął s.:ereg rozrywek, jadliwiolU\ tern, ze Piotrk6w jest przeważnie rych potrzebują inne cele, któr.Ych łaknie kiemi zamierza rozproszyć nudy jesienne
koloniją urz<idniczą, że ze swej strony ludzi kraj i spoleczellstwo.
Po kilkadziesiąt, mieszkańco m Sosnowca i ok(\licy.
- Lutnia łódzka przygotowuje się dobogatych, mogąąych płacić dl"ożej, na pal- a często i po kilkaset rubli wydll.je się
cach by r6wnież zliczyć można. Jest jednak na kwiaty i wstęgi na każdym niemal pierwszego w b. sezonie koncertu, w pierwinna kwestyja, tak zwanego wytrącania, pogrzebie.
Czy jednak obejrzymy się szej połowie listopada. Program chórów, już
która do żywego oburza każdego uczciwego zawsze uważnie,
w
jakim położeniu ułożony, obejmuje kilka utworów zupełnie
człowieka.
Zazwyczaj cena lekcyj miesię- zmarły zO"ltawił rodzinę, czy czcząc w ten nowych.
- Ze statystyki łódzkiej. Według najcznych jest niższa, niż dawanych na godziny, sposób groby zasłużonych nie przyjdzie nam
za biletami, a nauczycielki godzą się na nie na myśl, źe woleliby może mieć na świeższych danych, m. Łódź liczy około
chętnie jedynie dlatego, by mieć dochód trumnie skromną wiązankę kwiatów, a wy- 232,000 mieszkańców. Posiaua: aptek 10,
stały i wiedzieć z góry czem rozporządzać dawane na kosztowne wieńce pieniądze z obrotem rocznym 200,000 rs.; składów mamogą. Srogi jednak spotyka je. zawód. Nie- przeznaczyliby chętnie na cel jakiś szla- t~ryjałów aptecznych 4: z obr. 48,000 rs.;
tylko że rodzice nie uważają sobie za obo- chetny, na wsparcie dla uczącej się mło pIekarń 375, z prod. roczną za 3,000,000 rs.;
wiązek dać biednej natlCzycielce paru dni dziety, na stypendyjum jakie, lub zapomogę browarów 5, z prud. roczną za 595,000 rs.;
jatek mięsnych 244, z ubJ". rocznym 1,:520,000
wolnych choćby dwa razy do roku, podczas dla wdów lub sierot? ..
- Kasa pozyczkowa. W g-ronie fabry- rs.; dystrybucyj 274, z obr. 600,000 rs. i hurChyliczkowskiego od czasu do czasu z teki kantów częstochowskich miał powstać nano- towych składów i wyszynków wódki i spiautorskiej pod prasę drukarską wybiegały, wo projekt starania się o wydauie pozwole- rytusu 620, z obrotem 3,400.000 rs.; kantoukazując się następuie na widowni publicz- nia na założenie w Częstochowie kasy po- rów bankieskich 11, z obr. 4,500,000 rs.;
nej, ukryte skromnie pod pseudonymem życzkowej przemysłowców, według ogólne- łaŹ"Ili 5, z obr. 12,000 rs.
"T'ychy" .(*)
. go typu.
- Najw)'zsze nagl·ody. Otrzymali meW obecnej atoli chwili-gdy już zdrętwia_ Bankl-uctwo. W ostatnich tys:odniach dale srebrne, za gorliwe pełnienie obowią
ła na zawsze w uścisku śmierci ta dłoń szla"
w Łodzi wydarzyło się znów kilka drobnych zków: na wstędze św. Włodzimierza wójt
cbetna, a skromna, która płody szczerego bankructw. Pomiędzy inne mi zawiesiła w gminy Stara-Wieś, w pow. rawskim, Jan
natchnienia więziła-wartoby moźe dobrać tych dniach wypłaty firma l. Sz., prowadząca Dobrosz; na wstążce S. Stanisława wójt gmisię do teki zmarłego, a niezawodnie zna- handel przędzą; pasywa tej firmy obliczają ny Po pień, w pow. brzezińskim, Michał 1Halazłoby się tam dosyć wonnego kwiecia pól na 100,000 rs. Mówią teżo upadłości, w kowski, oraz gmin'y Łęczno Kazimierz Bui łanów swojskich, z którego by mOŻna kt' .
d
. k
i dzyński, a także sołtys wsi Bugaj, w gminie
barwną zebrać wiązankę. Utwory s. p. Chyorej pasywa wa razy W1ę S2ą sumę prze( Rokitnc-Szlacheckie, w pow. będzińskim,
· k o~sk'lego d'
b
ł
ół'
staw~ .
1. 1C~
ac y. ~og y og 0'Y 1 po_ '-Telefon Łódź-Tomaszów. W poczat- Dominik Kaczmarzyk.
~ęC1e, J.ak pewne, da~U1eJsze .pokolel11e my- kach r. 1892 obywatel tomaszowski, p. Wła
- Zmian,· służbowe. Mianowani zostali
~lało l czuło, bo mezawodme zmarły był dysław Coch z uwagi na codzienne stosunki do składu po'licyi łódzkiej, do wydziału woJedllY~ z lepszych typowych synów tego po- Tomaszowa z Łodzią, odniósł się do towa- jenno-policyjnego: 1) młodszym referentem
koleD1~t.
"
. . . rzystwa "Bella - 'l'e!efon - Compagnie", sekretarz kolegijalny, Mikołaj Zaniemojski;
.Z:W1aca';ll SH~ . z t~, ';ll!Ślą. d? mtehgencYl z projektem połączenia telefonicznego obu 2) starszym pomocnikiem referenta Karol
mieJscoweJ, któl a bl!zeJ .znała zacnego star- tych miast. Okazało się, że abonent6w win- Węgliński; 3) młodszymi pomocnikami reca, wyso~o go celllł~ l k?ch~ła. Byłby to no być najmniej 6 z oplatą roczna 300 rs. ferenta: :Mikołaj Zelenkow i Aleksander Klichyba na.JI~pszy spos~b,. W.JUklby ';!lsz. za- Niebawem, bo już 20 kwietnia 1892; na abo- mowicz; 4) kancelistą, Jegor Archangielski;
kątek krajU mó.gł uC~Clł. Jedn~go z ~.aJI.ep- nentów zapisali się fabrykanci: F. Deutsch do wydziału administracyjnego: 5) sekreszych syn~w ~wolCh. Rzuc,lm .tez tę mysI, .J~k apretura bracia Fiirstenwald Mortiz Piesch tarz kolegijalny Stanisław Mierzwiński,
ga~l:ltkę ZIemI,. na grób cZClgodn.ego m~za, przedzal~ia. Długotrwała ~hOJ'oba, a po~ młodszymi pomocnikami referenta: 6) Paweł
k~orego .tak ~Ieda;w~o,. po krótk.lCh dmach te m' śmierć inicyjatora, ową tak dla stosun- Kozłowski i Michał GajIer; kancelistami.pIer~szeJ zn.a.Jomo~Cl, zie~na~e~~e~łem .sło~ ków handlowych pożądaną i~styt~lCyję na Archiwista urzędu powiatowego piotrkowem. ;,~o l.fcble~o w.d~ema.? .me plZ~ dalszy odsuueła plan. Obecme, kIedy uzu- wskiego BronisIaw Krassowski - sekretapuszczając, ze mgdy JUz w zy?1U. go .me pełniła sie liczba !luonentów firmami: Do- rzem tegoż p-tu, a na jego miejsce Stanisław
zO"aczc
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cIJaj mi będzie wolno jedynie na karb osobistej l a( a ZIen omum aCYJa a mepomlerne st6w, turystów pieszych i t. p. wyszła
dla mnie życzliwości autora powyższego lu·tykn- nam oddawać zacznie usługi.
część III "Atlasu dr6g bitych Królestwa Pollu zaliczyć.
Reduktor "Tygodniu".
_
Dąb"owa górnicza. Towarzystwo skiego", zawierająca gubernie: Siedlecką
- - --<lc.,.- - francusko-włoskie na zgliszczach kopalni i Lubelską (przez Krasopolskiego, na podnapróżno oczekując na pOCIąg,
przychodzący wobec nowej zmiany, znaczuie później niż przedtem.- Dwa razy do

czas swój

i

4
stawie atlasu topogr. Reimanna i innych).Części I, i II, jak w swoim czasie donosiliś
my, zawierają gubernie: Warszawską, Piotrkowską, Kaliską, Radomską i Kielecką
i te są dla tutejszych cyklistów najważniej
sze. Pozostaje część IV która jeszcze nie
wyszła z druku a która obejmie gubernie:
Płocką, Suwalską i Łomżyńską.
- Dla wiiulolllOści c~'klistó\V miejscowych donosimy, że dzisiaj, w niedzielę, warszawscy ich koledzy urządzają ostatnią doroczną wycieczkę sezonową. Zaś za 2 tygodnie, niektórzy) nich wybierają się wodwiedziny do Lublina lub Piotrkowa.
- Konsulem warszllwskiego towarzystwa cyklistów na miejsce zmarłego ś. p.
Bronisława Dąbrowski'ego, miejscowi człon
kowie prowincyjonalni wlIrszawskiego towarzystwa wybrali p. Mirosława Dobrzańskie
go.
W Złot~'1łl Potoku odbyło się polowanie z naganką; lecz w 17 strzelb ubito
tylko podobno 12 zajęcy, co zwłaszcza z tego powodu dziwnem się wydaje, iż zwierzostan w pomienionym majątku utrzymany
jest wzorowo.
- Łazienki i łaźnia parowa,' mieszcząca
się przy ulicy Tobolskiej wydzierżawione
zostały w tych dniach na lat 8 przez Szaję
Brajtberga, który wprowadza w nich pewne
niezbędne ulepszenia.
- Rozkład pl'Zyjazdu i odjazdu pocią
gów na tutejszej stacyi drogi żelaznej, znajdą czytelnicy na końeu niniejszego numeru.
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wolnej jazdy, wydawane zwykle po ukończeniu
budowy, pozostawić nadal w swojej mocy.
= Kurs rubla. P. minister Mkarbu ogłasza w
"Prawit. Wiestniku", iż od d. 1 (13) października
T. b. po 1 (13) styczuia 1895 roku przy płaceniu
cła złotem w urzędach celnych i na komorach rubel srebmy będzie liczony za 45 kop. a kredytowy lub w mon ecie zdawkowej, oraz miedzianej za
65 kop. w złocie.
Dre""niany ro-w-e~~. D. l8-go b. m.
w Krasnymstawie popisywał się jazdą na drewnianym rowerze Mikołaj Kondracki, włościanin
ze wsi Dobryniowa. Rower ten Kondracki 8am
sobie zrobił i odbywa na nim kilkumilowe wycieczki.

•

NOWE LECZENIE DYFTERYTU.

Śród poru~zanych na między narodowym Kongresie hygienicznym w Budapeszeie kWlłstyj, niezwykłe
zainteresowanie wzhudził komuuikat d-ra
Ronx z instytutu Pasteura. Dzięki obfitości danych statystycznych, dostarczonych przez znakomitego bakteryologa, można mieć nadzieję, iż
na razie wynaleziony został nowy i skuteczny
sposób leezenia dyfterytn. Jak wiadomo, jest to
choroba zaraźliwa, polegająca na tworzeniu się
białych, chorobliwych
błon w przełyku; zawierają
one mikroba niezwykłej jadowitości, który rozmnażając się z wielką szybkością, zatruwa organizm sobą i swemi wyrlzielinami. Te same błony,
rozrastając się,
wytwarzają dyfteryt krtani, czyli
krup. Dyfteryt zalicza się do najgrożniejszych
chorób wieku dzieciunego i corocznie zabiera tysiące dziatwy, na równi
z zapaleniem pluc i suchotami. Dotychczas nie znano skutecznego środ
ka dla zażegnania tej okrutnej klęski. Obecnie,
dzięki znajomości mikrobów i szczepienia, szkoła
Pasteura doszła wreszcie do racyonalnej metody
leczniczej.
Pasteur oddawna szczepi wściekliznę, karbuu- ~ydzi łódzcy, Korespondent Dziennika kuł i inne zarazy. Behriug i Katasato ze szkoły
Warszawskiego z Łodzi pisze, że przed dziesięcio berlińskiej szczepili dyfteryt i tężec, wstrzykując
ma laty tamtejsza ludność żydowska dzieliła się chorym osobom suruwicę (serum) zwierząt, obdana trzy kotegoryje: wielkich kupców i przemy rzonych odpornością na te chorobyj odporność ta
slowców, sUbjektów i kantorowiczów, oraz gminu wytworzona została w sposób sztuczuy] według
żydowskiego. Pierwsza i druga kategoryja uwa- metody dr. Roux. Metodę tę nazwać można szczeżała się za inteligencyję i używała języka nie- pieniem chemicznem, gdyż w tym wypadku nie wprowadza się mikrobów żyjących. Aby uczynić zwiemieckiego, gmin zaś porozumiewał się ża.·gonem.
"Stan taki--pisze dalej korespondent-trwał rzęta odpornemi, zaczyna się od hodowania bakdo czasu napływu do Łodzi żydów z guberuij we- teryj dyfterytu w bulionie przy 370 ciepła. Rozwnętrznych, Tych żydów, przybyłych ze środka mnażając się, produkują one ogromną ilość trncizn,
Rosyi, jest u nas około 20,000 rodzin. 'Więks zość zwanych toksynami. Otóż owe toksyny wydobyte
z nich są to ludzie zamoźni, którzy potrafili do- z kultury mikrObowej, nie zawierają' już wcale
skonale urządzić się w Łodzi. Lecz najbardziej ciałek żyjących, są więc produktem chemicznym,
posiadają
one w wysokim
zasługuje na uwagę to, że od pierwszej chwili nieuorganizowauymj
swego przybycia do Łodzi wywołali oni w życiu stopniu własności trujące; świnka morska ginie
publicznem miejscowej ludności źydowskiej wielki po 48 godzinach, jeśli wstrzyknać jej dziesiąta
"
przewrót. Na zebraniach publicznych, jako to: część centymetra Jześciennego tych "toksyn.
Wprowadzone do krwi nie moga sie zatem
w teatrach, na koncertach, zabawach, oraz na uli ·
cy i w domu, używają oni wyłączuie w rozmowie rozmnażać jak istoty żyjące, lecz działają odpojęzyka ruskiego (nietylko mężczyźni, lecz także ich wiednio do dawki; można więc zastrzyknąć tak
ś'mierci, tylko
żony, dzieci oraz służba), wcale nie starając się małe ich ilości, iż nie wywołają
powiększając wciąż dozy,
nauczyć się po polskn i niemiecku. Nadto zaczęli ch,,!ilowe otrucie, a
oni odrazn nazywać się żydami ruskimi, widocznie mozna przyzwyczaić zwierzęta do nich. Wiadomo
w tym celu, aby odróźnić się od żydów łódzkich. iż człowiek przyzwyczaja się do znoszenia cora~
Jednem slowem, z przybyciem do Łodzi żydów większych ilości morfiny i innych trucizn. Behring
z Rosyi 6rodkowej, język ruski zaczął rozbrzmie- pierwszy zauważył, iż zwierzęta, poddawane przez
wać głośno na ulicach łódzkich i w życiu prywa- długi czas wsn:zykiwaniu toksyn, posiadają krew,
tuem mieszkańców miejscowych i z każdym dniem będącą prawdzIwem antydotum przeciwko dyfterytowi. Powziął więc mylil, aby osobom, dotknię
rozszerza się coraz bardziej".
tym tą chorobą, wstrzykiwać surowicę zwierząt
Kronika -w-ypa4.1kó""," w guberuii odpornych na działanie dyfterytu. W ten sposób
W pierwszej połowie września r. b. było pożarów powstała seroterapia. Behring prÓbował jej na
23. W tej llczbie: z podpalenia 4; nieostrożności znacznej liczbie dzieci i otrzymał śmiertelność o
5; niedbałego utrzymywania kominów 8; z przy- połowę mniejszą, niż w zwykłych wypadkach.
czyn niewiadomych 6. Straty wyniosły 67025 rs. Spotkał się jeduak z licznemi zarzutami, iż miał
Wypadków nagłej śmif3rci było 9; wypadków do czynienia z epidemją o przebiegu nadzwyczaj
na linii drogi żelaznej 3; samobójstwo 1; dziecio- łagodnym. Świat lekarski pozostawał więc w niebójStwo 1; poranień 1; grabieży 4; kradzieży 7.
pewności. Dopiero
ostatuie poszukiwania na tern
polu, dokonane przez dr. Roux, usnwając wątpli
----(.)----wośni co do istotnej wartości nowej metody.
Przedewszystkiem dr, Houx sprawdził szczegółowo, jaka dotychczas śmiertelność panowała
Wiadomości bieżące.
w szpitalach paryskich pod względem dyfterytu,
i doszedł d o przekonania, iż w przeciągu ostatnich
lat w szpitalu E"fants malades zapadło na tę cho= Kwestyja jedynki. Dzienniki petersburskie, uzu- robę 2,000 dzieci, z których połowa zmarła. Od
pełniając wiadomość o cyrkularzu p. kuratora 1 lutego 110 2,1 lipca 1894 r., dzięki seroterapii,
okręgu petersburskiego w kwestji stawiania stopni śmiertelność wynosiła tylko 2,1%. Czyż nie cumałych (, ,jedności") uczniom zakładów naukowych downy rezultat? Połowę
dzieci uratowano od
średnich, objaśniają ohecnie, że rozporządzenin to śmierci. Lecz Roux nie zadowlił się tymi wyniwyszło z kancelarji p. miniitra oświaty i dotyczy karni i zebrał dane w drugim szpitalu dziecinnym;
wszystkich okręgów naukowych. Nanczyciele ob 0- mianowicie w Trot/sseau śmiertelność wynosiła 60%
wiązani będą komunikować okręgowi motywy, a przy leczeniu seroterapią spadło do 26%:
któro skłoniły ich do postawienia stopni małych Liczba ta znacznie się jeszcze zmniejSZY, gdy
każdemu uczniowi, lecz tylko przy ocenie postę- zwrócimy uwagę, iż wśród zmarłych dzieci doŚĆ
pów ucznia kwartahlych, znajdujących odbicie znaczna ilość posiadała prócz dyfterytn i inne
w wydawanej przez zakład naukowy cenzurze.
jeszcze choroby, jak suchoty, zapalenie płuc, za·
= Bilety wolnej jazdy. Z powodu wprowadzenia każenie krwi, które prawdopodobnie śmierć spood 13 grudnia r. b. na wszystkich kolejaclI zniż 0- wodowały, tak iż Roux dochodzi do przekonania,
nej taryfy pasażerskiej, w~zystk:ie t. zw. bilety iż dyftcryt, bez domieszki innych chorób, prawie
ulgowe, woln ej jazdy-udzielane urzędnikom jednej zawsze ustępuje przez wstrzykiwanie surowicy.
kolej na drugą-będą zniesione. Bezpłatna jazda Za pomocą jej również uleczony bywa krnp, lecz
dozwoloną będzie tylko urzędnikom danej kolei, tu rezultaty nie są tak świetue, jak przy dyfteudającym ~ię na linię w interesach służbowych. rycie, gdyź mechaniczne zatkanie krtani zabija
Rodzinom urzędników nie będą ,vydawane bilety chorego, nim jeszcze organizm zatruty zostanie
bezpłatnej jazdy. Kie zadecydowano jeduak dotąd bakteryjUlui. Jeśli mikrob Lofflera (czyli dyfterytu)
kwestyi, czy 08oll.om, posiadaj'1cym t. zw. żetony I pomieszauy jest z innymi zarazkami, np. strep-
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tokokami lnb stafylokokami, wówczas widoki wyzdrowienia są daleko mniejsze; pomimo wstrzykiwań i tracheotomii,
śmiertelność
wynosi w tym
razie 57%. Ale bez wstrzykiwań stwierdzono 80%
amiertelności. Co zaś do dyfterytu bez krupn, gdy
jest połączony z zarazkami gnicia, śmiertelność
dawniej wynosiła 87%, obecnie spadła do 25%.
Zytem w wypadku dyfterytu lub krupu należy
wstrzyknąć choremu
pod skórę 20 centymetrów
sześc. odpowiedniej surowicy.
Wstrzyknięcie samo
przez się jest całkiem niewiune i nigdy zaszkodzić
nie może, a wykonywane być winno codziennie
lnb co drugi dzień. Roux do wyrobu serum używa
pra~ie wyłącznie ~ koni, gdyż
zwierzęciu temu
mozna często krew puszczać bez żadnej szkody
dla zdrowia, a nadto krew końska krzepnie nad·
zwyczaj powoli, oddziolając wyraźnie serum od
części stałych.

Przy tej metodzie zaleca Roux ce najwyż ej
przemywanie gardła kwasem bornym lub woda
gorącą, ale sprzeciwia się całkiem używaniu sub:
limatu, kwasu karbolowego i substancyj gryzących
które tylko dołączają nową truciznę do istnieją:
cyeh w organizmie.
Delegat Medycyn.y, dr. Źurakowski, który
w celu zbadania tej kwestyi wyjechał za gra·
nicę
ogłasza, że Aronson w Berlinie przyrzekł
mu dostarczyć w listopadzie surowicy której trudno obecnie dostać w Berlinie, ponieważ Aronson
jeszcze jej niema, fabryka zaśw M:oecllst wypełnia
dotąd tylko zlecenia zarządów szpitali niemieckich.
Z tego powodu próby leczrnia błonicy surowicą kr~i w Warszawie będą opóźnione.
Dr. Zurakowski bawi obeenie w Paryżu.

- Bo nume'l'u Gwiazdkowego
w dalszym ciągu nadesłali ogłosz.enia:
Z Częstocho"'ViTY: Hotel kaliski; Rudzki-cnkiernia; Izaak Kruk-skład
spirytusu; Markus Jakóbowski--skład futer;
A. Szeftel-skład spirytusu; Maryja Lipska
-księgarnia; Piotr Piekarski-introligatornia; Samuel Kohn-litografija i drukarnia'
H. lmmicb-skład farb; M. Arbus-foto~
grafija; Hotel Angielski; E. Wróblewskaskład porcelany; I. Wa.rszawski-piece wapienne; Salomon Weksler-fabr. szczotek
I pędzli; Ludwik Faust-kantor próśb; Kalman Szczupak - skład win; Wilhelm Brass
~ SS-wie-farbiarnia przędzy; K. Ginsberg
I Kohn-fabryka papieru; Gerke et 0-0obicia papierowe; Markusfeld et C-o-fabr.
papieru i obić; M. Neufeld-skład materyjałów aptecznych; Józef Bujoowski -restanracyja; I. ji'lattau-skład cementu; Markus
Gradstein - dom bankowy; I. Weinberg et
H. Tempel-wyroby metalowe; Pinkus Koniecpolski-skład soli; Markus Wiener-wyroby tabaczne; I. Sztencel-agentura ubezpieczeń; n Wulkan" ·-naczynia emalijowane;
Jakób B.ocbeoek-towary kolonijalnej Dziubas et FIscbel-fabryka mydła.; J. Najmanubiory gotowe; Markns Reichcr - towary
kolooijalnej Józef G. Landau-wyroby celluloidowe; Peltzer i synowie .- przędzialnia
wełny; Markus Henig - fabryka igieł; Roman <;ławIik{nysk! - przedmioty kościelny;
LudWIk Mężmckl-wyroby kościelne; Edward Romanowicz-wyroby kościelne' W.
Godlewski-handel win.
'
Za."'ViTiercie: M. Hollenderski-cegielnie.
Eudniki: Fabryka chemicznych
przetworów.
Z 1?0"'ViT- będziiislti.ego: S.
Potok· I S-ka-tartak
parowy,Bedzin'
.
, Braun
b
H erzlger- rowar parowy, Będzin; J. Guttmann-skład win, Będzin; Jakób Guttmann
-skład cementu i żelaza, Bedzin' Wł. Lewandowski-skład wędlin, Będzin;' W. Meyerhold et 0-0 - dom handlowo-komisowoekspedycyjny, Sosnowiec, Szczakowa Grani~a; A. qppenheim-dom haudlowo-;pedycYJno-koIDlsowy, eksport zboża, Sosnowiec
Granica, Szezakowa i t. d.' Adam Bergma~
:- do~ bankiersko-komi~owy, Sosnowiec
I Będzlllj Henryk Kobn-dom bankierskokomisowy, Sosnowiec, Będzin.
(d. c. n.)

Licytacyje

. tV.

W obrębie

gubernii.

dnin 21 gruc1~ia (2 .stycznia 1895 r.) IV
w ~lOtrkovne, na sprzedaż nieruchomosCl w m. RaWIe pod M 404/188 połOźon ej
od sumy 1000 rs.
'
- 22 grudnia (? stycznia) w sądzie zjazdowyw
w m. CzęstochOWie, na sprzedaż nieruchomości

sądZIe zJ.a~dowym

TYDZIEN
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w osadzie Koniecpolu 1) pod ~ 59, (td sumy 1610
rs. 3) pod ~ 208, od sumy 260 rs.
- 31 października (12 listop.) w majątku Piekary, w gminie Sulmierzycach, na sprzedaż inwentarza żywego i martwego, od sumy 1645 rs.
- Tegoż dnia w urzędzie p-tu !1lwskiego, na
reBtauracyją 4 studzien miejskich w Rawie,
od
sumy 465 rs. 72 kop. in minus.
- 2 ( 14) listopada w urzędzie p-tu Łaskiego 1)
na urządzenie 2 nowych żelaznych dl"Zwi i biurka
drewnianego dla kasy miejskioj w Pabijauicach,
od sumy 290 rs. 73 kop. in minus. 2) na restanr/ł.
cyję studni artezyjskiej tamże, od sumy 253 rs
82 kopiejki.
- 21 grudnia (2 styczuia) w aądzie okręgowym
piotrkowskim na sprzedaż uieruchomości w m. Ło
dzi, pod Nr. 338/D przy ulicy Salzmana (Solnej)
od sumy 1500 rs.
- 26 października (7 listopada) w magistracie
m. Częstochowy na dzierżawę 8 jatek mięsnych
w Starej Częstochowie od cen na 1/4 zniżouych;
oraz na dzierżawę rybołówstwa na rzece Warcie,
od sumy 32 rs. 75 kop. in plus.
- 7 (19), 8 (20), 9 (21) i 10 (22) listopada w urzę
dach powiatów: łaski ego, łódzkiego i rawskiego, na
3-ch letnią dzierżawę propinaeyj na gruutach wło
ściańskich tychże powiatów.
- 31 października (12 listopada) w urzędzie
gminy Siewierz, na sprzedaż kawałka gruntu w
osadzie Siewierzu pod ~ 293 położonego, od su
my 60 rs.
4 (16) Stycznia 1~95 r. w sądzie zjazdowym
w m. Łodzi na sprzedaż nieruchomości, położo
nych IV tymże mieście l) przy nI. Wolborskiej,
pod M 210, od sumy 60000 rs. 2) pod N.! 138, od
sumy 300 rs. 3) przy ul. Dzikiej (Mikołajewskiej)
pod Nl 1096E, od sumy 10000 rs. 4) na rogu ulic
Piotrkowskiej i św. Karola pod ~ 712, od sumy
13000 rs.
- Tegóż dnia, w sądzie zjazdowym w Często
chowowie, na sprzedaż nieruchomości położonej
w temże mieście przy ul. P. Maryi pod M 269/77
od sumy 14000 rs.

o G

- 11 (23) listopada, tamże, na sprzedaż gruntu
w obręgie osady Koziegłowy w miejscowości "Podbucze", od sumy 150 rs.
1 (13) listopada w urzędzie gubernijalnym
piotrkowskim na dostawę wciągu 1895 r. żywności
dla aresztantów więzienia piotrkowskiego, od 71's.
94 kop. za dzienną porcyję aresztantów, in minus.
~~~~~~~~I

Buch pOCiągó'W"
na stacyj ach: Piotrków, Koluszki i lódf
w kierunku od Warszawy
do Granicy:
M 1 Kuryj erski { przyeh.
(2 klasy)
odchod.

~
4

9
9

28
38

3
3

9
15

M 6 Pospieszny {prZYCh.
(3 klasy).
odchod.

1
1

20
30

l} wdnie.
porn-

~

5
6

52
2

} wieczorem.

M 15{prZ YCli. zWarszawy
M 16 wychodzi do Warsz.

12
8
10
6

35
30
5
30

w południe.
rano.
wieczorem.
rauo.

~ 19 {WYCh. z Piotrk. do

6

-

rauo.

N.t 20 powr. do Piotrkowa

11

30

wieczorem.

~

5 Pospieszuy {przYCh.
(3 klasy).
odchod.

N.! 9 Osobowy {prZYCb.
(3 klasy).
odchod.
w kierunku od Granicy do
Warszawy:
~ 2 Kuryj erski {przYCh.
(2 klasy).
odchod.

10 Osobowy {prZYCh.
(3 klasy).
odchod.
Poci~gi miejscowe
(3 klasy):
oM 13{prZyeh. z Warszawy
J\9 14 wychodzi do Warsz.

o s z

Ł

włók 15, w

3 cale grubycll, od 12 cali szerokich, sosnowych 9 cali szerokich. Oferty nadsyłać: Wa1'szawa, Chlod.na M 45
Wim·ciński.
(P. i S-ka 5660) (3 -2)

WYNAJEM POJAZDOW

Specyjalista
Chorób nerwowych i lVIasazu
Beuthen J. (I/S.

Józef Polczyń_ki, adwokat przysięgły

przy Izbie
Nowogrodzka 37.
~

Poleca

sądowej,

w Warszawie.

(12-5)
się pierw_zorz~dny

.....
a tani Hotel Angielski
w mieŃcie ()z~stochowie, w blizkości
dworca kolei zelaznej.

•

E N I A.
,"a.rsza.'VTie,

HOJIEOlł ATYI

Aptekę Homeopatyczną,
OocMtlz a~te~i ~rzeznacza si~ na ~utlow~ sz~itala ~omeo~at~czne~o wWarszawie.
Wobec tak waznego znaczenia i zadania apteki, Towarzystwo
spodziewa s i ę, ze zwolonnicy homeopatyj przyłożą się do tak piękn e 
go celu i wszystkie swojo zamówienia zwracać będą do Apteki
To'VVarzyst~a, a przez to samo przyczynia,ć się do utworzenia i powiększania kapitału szpitalowego.
Cenniki w swoim czasie będą rozesłane bezpłatnie. Pragnący je otrzymać zechcą swój adres nadesłać <lo Apteki Towarzystwa
Zwolenników Homeopatyi: Nowy-Swiat Nr. 46 w Warszawie, Towarzystwo
(3-1)
Homeopatów.
(W. B. O. 5358)

Droga Żelazna
Warszawsko-Wiedeńska
podaje do wiadomości , źe w dniLl 18 (30) Stycznia 1895 1'. o godziuie 10 rano na stacyi Sosnowice odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytacyję
6-iu transportów starego żelaza, po 610 pudów. każdy, przybyłych w miesiacu 'Wrześniu r. h. za frachhlmi Rostó'l\' nad Donem-Sosnowice za
NIM 24938, 27117, 27U5, i 28287, Nikołajew-Sosnowice M~ 1589 i Petrowsk-Sosnowice J~ 4854.
(3-1)

~~łz,:,z=:E!:-z!::~~z:~:~:z:z::z~~)

Włodzimierza Sapińskiego Ił

Zatwierdzone ?rzez J~. Ministra Sl?.ra~ Wewnętrznych

Ił

K~R:~~~~;~;y~;~O~~~~E, :; "WAR~ZA~r~iriiui~fi'OO1~~ZBŃ" ~~

POWRÓCJŁ

D-r HAYN

Łandsberg.

przy kt6rej mie;ci się ambulatorw'wlI (lecz>lica) B-ra .J. Drzewieckiego, gdzie
codziennie od 10 do 11 rano, raiezamoinym chOl'ym IIdzielają si~ porady lekarskie
za opłatą 2.5 Tcap.

F~LWARK K4~IK

200,000 kubików

8A~1

A.

1I0cy.

podaje do
za ~ozwoleniem zwierzchności otworzyło
przy ulicy No--w-y-Svviat Nr. 46 własną

II
••••••••••

guberuii piotrkOWSkiej, do
sprzedania z wolnej ręki. Bliższych
zaopatrzone w nowe meble i urzadzone
szczegółów można
zasięgnąć u Rewedhlg teraźniejszych wymagalI:
jenta
Kl.lżele~skiego w
(3-1)
S~aja B'I'ajdberg.
Piotrkowie.
(2-1)

dł:bowych, jesionQwych

} zrana.

Ozęstochowy.

Na mocy ars. 502 Kod. Bandl. wzywa
wszystkich wierzycieli tegoż upadłego, aby
w ciągu dni czterdziestu od daty niniejszego
ogłoszenia stawili się osobiście lub przez
pełnomocników przed podpisanym w Piotrkowie zamieszkałym syndykiem i oświadczyli
mu, z lakich tytułów i do jakiej sumy są
wierzycielami, oraz, by mu tytuły te złożyli
lub deponowali je w Sądzie Okręgowym
Piotrkowskim.
Adwokat Przysięgły

'VT
wiadomości, że

••

KlIl,ię

kupca BERKA vel ALBERT BERMA

.

koperty, sekretniki, torebki do prób i inne vvyroby papiero--w-e. Telej'oPosiada wielki wybór: kaloszy nu N1', 855, (P. i S-ka 5(99) (5-2)
męzkicll, damskich i dziecinnych z fabryki Rusko-AmerykaiJskiej w St. Petersburgu, koszulek, kalePOSzukuj e się
's onó~, skarpetek, rę
osoby dobrego tokavviczek icałych garnituróvv --w-elnianych dla Sz. PP.
warzy.d'wa do wspólnej
myśliwych.
Sprzedaje takowe, jak
~A..UKL KROJU
również i wszelkie inne Tovvary
systemem 'Wortl.aa. Wiadomość
Galante:ryjne po cenach przyw Redakcyi.
(0-6) ••
stępnych.
(3-2)

parowa, prysznic i 12 wanien,

} po połu·
dniu.

upadłości

TOWARZYSTWO ZWOLENNIKOW

p1'Zy ul.Dzikiej M 1. (róg Nowolipek)
w Tf/a1'szawie
poleca w naj rozmaitszych gatunkach

łaźnia

}w nocy.

,} W

masy

Sosnowca i Granicy

firmą

Przy ulicy Tobolskiej w Piotrkowie
poleca się szanownej publiczności

I

41
46
14
24-

Sklep Galanteryjno-Perfumeryjny

"Juljan"

M.

=

SYNDYK TYMCZASOWY

z

na sezon zimowy 1894 r.

TIIKALOSZETYY , ł {{onkurencyja !
fffTylko l-o gatunkuJ" Fabryka Kopent
Z. ~CH~ENrELDA
pod

5

Nl

t'W,~
MT!A 1U~~ P"'U~KA
.

"

' ,

..

z ~okładną znaJomO~Clą J.ęzyka. DlemwCkICgO, dobrych zasad l }Jo~nerzchowności, inteligeut~a, w wi~ku do lat 30,
po~rze~na do opiekowanIa się dziecIoem l domom.
Tylko osoby z temi
waruukami zechcą się zgłaszać )lO bli:);sze wiadomości do mieszkania r ejenta
Gogolewskiego w Piotrkowie. (3-2)

I

~lłi'~

ARSZ~ WI~

WIE~ZBOWEJ 8,~~.' '~

~.,ij

otwarte w W
przy ul.
Xl!
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Towarzystwo

SALONIKA

Ubezpieczeń

w cenie od, rs, 1 kop. 62 do rs. 6 za funt,
sprzed.ają:

Kalinowski i Przepiórkowski

"

w Wa1'szawie :EIotel Elt1'Opejski
i

Kołodziejski

P.

Nowy

Świat

i S-ka

"

51, 1'óg Wa1'eckiej,

(w. B. O. 4694)

(6-6)
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Towarzystwo zawiera:

Ubezpieczenia Życiowe:
t. j .• kapitałów i do('.hodów dla ubezpieczenia ro-

Jeżeli jazdy dystansowe albo na daleką przestrzeń mają być dowodem dobroci kół, to muszą jeźdźcy, uZywający tych kół, być nietylko pomiędzy najpierwszymi zwycięzcami,
ale muszą zwycięztwa swe odnosić
na jednej i tej samej maszynie. Tylko za pomocą tego daje się dowód łatwego chodu i wytrzymałości kół.
P. Karol Steinfeldt, z Hanoweru, pobił record liinakomitElgo francuza Ferront'a "Pete1'sburg-Pa1'Yż" o 35 godzin i przebył tę około
3000 kilometrów wynoszącą przestrzeń w 12 dniach 20 godzinach
42 minutach na jednej i tej samej maszynie (Naumann's
Germania 8).
P. A. Guthknecht, z Miihlhausen w E. jechał w międzynarodowym
wyścigu dystansowym Basel- Cleve, odbytym w dniu 16 września na
jednej i tej samej 'maszynie (Naumann's Germania, 8) 620 kilometrów i dotarł pie1'Wszy do celu.
P. Max Reheis, z Wasserburga (Monachijski Zw. Cykl.) odbył na
międzynarodowym wyścigu dystansowym Medyolan-Monachjum
przestrzeń wynoszącą 590 kiJ. przy najniedogodniejsliiych warunkach pogody, na zupełnie rozmokniętych drogach, w ciągu, 31 godzin 2 1ninut na jednej i tej samej 'maszynie (Naumann's Germania 8).
P. Emil Hausadelsen ze Szczecina odbył niedawno swą podróż po
Europie 1085 kil. na jednej i tej samej maszynie.
P. Bruno Hoffman ze Związku hanowerskich cyklistów w Hanowerze, również odbył 9000 kil. swej podróży po Europie na j ednej i tej
samej maszynie (Naumann's Germania 8).
Są to fakty, które więcej dowodzą, jak wszelka reklama i świadczą

wytrzy'małości

dzxny, _lub też -vvlasnej starości, posagu
dla dzxe-vvcząt, stypendyjulU dla chlopcó-vv i t. p., na szczególnie dogodnych warunkach i z udziałem ubezpieczających w zyskach Towarzystwa.
W dniu 1 stycznia 1894 r. w Towarzystwie Rosyja"
było ubezpieczonych 28,246 osób
na "SUDU~
7'5,621,010 rubli,
,

Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wnadków
tak poj edyńczych osób, jak i zbioro-vve
u.bezpieczenia oficyj alistó"", i ro botnikó-vv w fabrykach, - ze zmuiejszeniem składek asekuracyjnych przez zaliczenie dywidendy.

Ubezpieczenia od ognia
ruc?omości i nieruchomości wszelkiego rodzaju (bu.dynko-vv, Dlaszyn, to-vvaró-vv, Dlebli i t. p.)

Ubezpieczenia transportów
na rzekach, Dlorzach i <lroa-ach lądo
-vvych; ubezpieczenie kadJ:ubó-vv statkó'i'V.
-~

i sile na-

Deklaracyje na ubezpieczenia przyjmuje, jak również wszelkiego rodza.fu, wiadomości udziela Zarzad
w St. Petersburgu (Wielka Morska do'ln własny
Nr, 37), Jenera1tna Beprezentacyja w Wa1'szawie
(ul. Niecała Nr. 8) i ajentury Towarzystwa we wszystkich 'lniastach Państwa .
Bilety asekuracyjne na ubezpieczenie pasażerów

SOli/el 4 nllllmlln~ JJrezno.

~ajwi~~~la fa~r~~a ro.............. w~rów na ~ont~n~nGi~,
.........................................

................................

~

~

Produkcyj a
•
~ 12,000 m.a8zyn ~
•
rocznIe.
•

Dotychczas
~
w utyciu
4 60,000 maszyn. •
...............................

t

~

--.--

Zakładowy i rezerwowe kapitały 20,500,000 rs.

d a l e k i e.

o absolutnie lekkim chodzie, wysokiej
szych WY1'obów.

zatwierdzone w1881 r.

w St,-Petel'sblll'gu, Wielka ltlol'ska Nr, 37.

Jazdy dystansowe
i

Najwyżej

od nieszczęśliwych wypadków, w czasie podróży koleją żelazna
i statkami parowemi, wydawane są na stacyjach kolei

żelaznych

i na przystaniach statków parowych•

Dla rozpowszechnienia naszych wyrobów poszukujemy zestosunko"W"anego. od.po"W"ieClzia.lnego reprezentanta i prosimy oferty wprost pod naszym adresem

nadsyłać

(3-2)

do Drezna.
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WYCH Gubernii Piotrkows\dej, O r a z w mieście
WARSZA WIE.
00+0
PP. kupcy i przemysłowcy zechcą, w swym wła- O
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Raz jeszcze przebiegł wszystkie zakątki i p~deI!l
ku domowi.
Freyer spał jeszcze, gdy gwałtowne pukanie do
drzwi obudziło go. Na widok zmienionej twarzy Radlawa domyślił się, że musiało się zdarzyć coś niezwy-

pobiegł

kłego.

- Co się stało?-zawołał.
- Jerzy uciekł!
- Co? .. Uciekł? .. Ależ to niepodobna. Nie mógłby kroku postąpić o swej sile.
- To też nie kto inny tylko ten francuz przekl~ty uprowadził go widocznie. Ah! zemszczę się, zemszczę okrutnie!
- I cóż będziemy robić?
- Jedziemy tam natychmiast!
Rodlaw kazał osiodłać konie. Freyer ubrał się
i po spożytem na prędce śniadaniu wyruszyli w
drogę·

:Maurycy zobaczywszy, że Jerzy powraca do przygo pod opieką Ellen, a sam czując
się zupełnie wyczerpanym, przez zagrodę powró'cił do
domu.
Wysiłek, z jakim spuścił się na dno przepaści,
rozjątrzył mu ranę i osłabił go niezmiernie. To też położył się natychmiast do łóżka. Zaledwie zdrzemnął
si~, gdy do pokoju wpadł murzynek z oznajmieniem,
że dwóch panów pragnie się z nim widzieć.
- Wprowadź ieh tutaj - powiedział spokojnie
Maurycy, nie odwracając się od ściany.
W pokoju panował pewien nieład, zdradzający,
że choroba trwać tu już musiała od dni paru.
tomności, zostawił

-a!u Z ·{}~o.\p M. HAZSUU: 'a!oa!zp arcm 1["Cf oJl IS9luU
Al?P[ '!M.Ou"Cl"Cuof !["Cpod aoal "CU o~ n9!ZM. lauqv!
pllWlf) 'auozoq:olls 0łAq alu"CMo~"CpU"Cqo o.\ol[S
·apoqoM.s ~uł~duz Ha!m z"ClaJ. '{'CZSA{SOP alU
011l oJl~f M91laf Aq 'Ol[lsAZSM.ap"Cu als , !I"C1J91 :lm"Cp~~
-od o~ qOAOtlZSOUU "CIP ·lSOJdM. ~zoaZJ Ol ołAq "C 'ł'llIpmo
AZ.lGf ~~ 'Ausaloq l[1I1 łAq pęoulafa!wu ! !O~OU~O.IlSO
om!m U"C.l llaUUJ1"CdO 'ul9q z~q ?~u1l10P olAq e!S o~
"Cu~om Aq 'maooll Ola!uępqo l 9!Oa!Zp auozpOlllUOM.OU
1['C{ '!w"C~'Cpu"Cq o~ 019!U!M.O GpZsal"C N 'o~auu'CJ 0ł01[o
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za główne ich źródło) to też okrunich posuwał do tego stopnia, żę
sprzedawał nawet niemowlęta, odrywając je od piersi
matek; a gdy te zrozpaczone buntowały się zamykał
Je w pawilonie przeklętym i katował bez miłosierdzia.
Teraz gniew jego nie znał granic. Przegrał córk~,
którą jednak kochał bardzo, teraz dopiero przekonał
się, jak bardzo, a tu nietylko nie mógł nią spłacić
zaciągniętego długu, ale tracił jednocześnie w Jerzym
zdolnego administratora, któremu zawdzięczał kwitną
cy stan plantacyi. Oh! tego nienawidził teraz z całej
duszy, tem więcej, że nie miał dlań nigdy ojcowskiego
uczucia. Gniew jego także zwracał się na Freyera,
jako pośredniego sprawcę wszystkich tych kłopotów.
Obaj panowie po odbytej nad Jerzym egzekucyi
powrócili do domu ' i siedząc na werendzie palili cygara
i popijali wódkę.
- Czy-przemówił po długiem milczeniu Freyerczy masz pan nadzieję wyciągnąć od niego prawdę?
- Licho go wie! - zawołał Rodlaw, rzucając cygaro. - Z takim piekielnym uporem nie spotkałem się
dotąd nigdy. Skoro tylko odzyska trochę sił wezmę
się do ognia i pod rozpalonem żelazem albo wypowie
wszystko co wie, albo skona! ..
- A ... czy ... przypuszczasz istotnie, by mógł zabić Ellen? ..
- To możebne, bo oboje mają ~l1oją enel'giję
upór ... Sędz~ jednak, że nie mieli na to czasu.
-- Ah! to byłoby straszne! syknął Freyer.
- Straszne?.. no, tak, ,Ile nie dla niej. Pozwól
to sobie powiedzi eć, że nie należysz do rzędu młodzieńniewolnikami
cieństwo

uważał

względem

ZemRtn.
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cow pożądanych przez młode dziewczęta
Ellen srogi
los czeka.
:Freyer porwał się gniewny.
- Nie mówiąc o tem - ciągnął dalej ze sztucznym spokojem Rodlaw, - ze skoro raz kaprys twój
pl'zeminie z niemiłego kochanka przemienisz się
w okrutnego pana.
- Wiliamie!
- A ty może myślałeś, że jesteś Adonisem?
Wiałka twarz Freyera pałała gniewem.
Z początku działał on jedynie dla celów przyjaciela swego, chcąc wyrzucić z serca, a nade wszystko
z testamentu ojca-Ellen. Wdzięk jednak i uroda młodej
dziewczyny roznieciły w nim ogień zwierzęcej miłości,
nie mógł znieść myśli, że plan tak zręcznie ułożony
moze się nie udać.
- Słuchaj! - zawołał. - Nie sądź, że to kap~ys
chwilowy. Kocham Ellen całą potęgą mej duszy i jeśli
żyje dotąd musi być moją. Dla niej porzuciłem karyjerę wojskową, dla niej poŚwięcę wszystko, ale mieć
ją muszę!'

- SąJzę, że gdy ją posiądziesz powrócisz do
wojska.
- Zapewne. Wojna stanów, północnych z południowemi jest blizka, stanę po wa zej stronie, bo pewien jestem, ze więcej odniosę korzyści, ale mniejsza
o to, powiedz mi jak myśli z co mogło się z nią stać?
- Nic nie wiem, jedno tylko jest dla mnie widoczne, że musieli mieć silnego jakiegoś sprzymierzeńca.

-
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odmalowało się

ukojenie i spokój. Po siedmiu godzinach
nareszcie.
W godzinę później otworzył oczy, a spostrzegłszy
u wezgłowia swego Ellen i Maurycego, zrozumiał, że
jest ocalony,
męczarni odpoczął

XXII.

Bezsilny

gn.ie~_

Skoro nazajutrz Rodlaw wytrzeźwiawszy obudził
go niepokój, czy Jerzy żyje jeszcze, czy nie
zbyt silną wymierzył mu karę, Wstał, niezadowolony
z siebie i wezwawszy starą murzynkę Jessy, która na
plantacyi Rodlawa, spełniała te same funkcyje co Morfea u Farjalla, udał się wraz z nią do przeklętego pawilonu.
się, ogarnął

Słup był próżny.

W pierwszej chwili sądził, że
światła do ciemności oślepia
go, po chili jednak przekonał się, że nie było to złu
dzenie. Przy slupie nie było Jerzego, nie było go rówuież na stosie przegniłej słomy, na której składano
niekiedy ofiary jego gniewu. Łudził się przez cbwilę,
że pożerany przez owady nieszczęśliwy schronił się
może w jaki kąt pawilonu,
Przeszukał go wszędzie
i nakoniec rozwścieczony doszedł do przekonania, że
go niema.
gwałtowne przejście
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