
Rok XXIII. 

PRENU~IER_<\. TA 
w m i ej s c u: 

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

II Cena poj edyńczego numeru 
kop. 8. 

z przesyłką: 

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

Petroków, 9 (21) Lipca 1895 r. Nr. 29. -----·-;1 OGł,OSZENJA. 
Za ogłosz enie l-razowe k. 8 

od jednoszpaltowego wiersza 
petitu. Za ogłoszenia kilka-

J krotne - po k. 5. od wier- J 
I sza. Za reklamy i nekrologi I 
po k. 10 od wiersza.-Za ogło
szenia, r eklamy i nekrologi na 
l-ej stronie po k.20 od wier

sza petitu. 
(Jeden wiersz szero. koŚCi strony= I l 4 wierszom jed~Oszpaltowym. 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz .z: oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistra~u.-~gło.szeni~ przrjmują: w Piot~
kowie Redakcyja "Tygodma" l oble kSIęgarme; w Warszawie 

Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
~raz takieź biuro pod firmą "Piotl'owski i S-ka" (dawniej "Raj
chman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka 12' · wreszeie wymienione obok agentury w miastach 

P r e n u m e r a t ę P r z y i m u i ą: w Piotrkowie Biuro R edakcyi i obie księgarnie 
w Łodzi "Binro Dienników" B. Londyilskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera 
i Kolińskiego; w Tomaszowie rawskim księgarnia J. Sochaczewskiej. Prócz tego 

w Częstochowie W. Komornicki. 
" Będzinie 

w Łasku 
" Łodzi 
" Rawie 

W. Grass. 
B. Londyński. 
Hipolit Olszewski. 

, powiatowych gubernii piotrkowskiej. 

" Brzezinach 
" Dąbrowie 
" Sosnowcu 

" Janiszewski Stan. 
" Adam Mazowita. 
" Waligórski Karol. 
" Jermułowicz. 

" Radomsku {
Walenty Ligocki. 

" Myśliński Feliks. 

Wszystkie glówne nagrody 
na tegO'ł'ocznych wyścigach, po
cząw.fJzy od -:l-szych wyścigó'w 
na Dynasael" i w Buskim klubie, 
a skończywszy na ostatnic1" wy
ścigach LubeZ.kich, wzięte zo
,taly na welocypedach 

z "l1.1ai.fJon O'''lnondeH
• 

l "Maison OrmoRde" 
NOWE ROWERY 

::pO 145rs.:: 
i Modele G. ~~fm1D po IS. 160, -

do sprzedania 

W l~killu ledakc11 ~~ T1IQ~D~in 
Tamże: 

klucze francuzkie uniwersalne, trąbki, dzwon
ki, pedały gumowe i filcowe, rączki do 
szpicrut, sprężyny do spodni, gumki do wen
tyli, pudełeczka reparacyjne, podstawki do 
welocypedów, rurki gumowe do pompek etc. 

(0-1) 

D-r Konstanty Rejman 
przeprowadził się na ul. "Moskiewską" dom 
Gliwicza. Przyjmuje w domu do 9 ej rano 
i od 11/2-5 po południu. (0-1) 

JAN SłrRAHLER 
Adwokat przysięg·ły. 

Powrócił i przyjmuje jak dotąd sprawy tak cy
wilne jako tez i karne do wszystkich instytucyj 
sądowych. 

MWLAR~IA PARij WA 
lO-konna, zupełnie nowa, jest do wynajęcia 
po rs. 2.', Z3, jeden dzień. Kolej zamówień 
ściśle zachowana będzie. 

Adres dla zamówień: O. Wiinsche, Bujny 
przez Piotrków. (5-2) 

W zakładzie naukowym 6-0 klasowym 

Maryi Garzteckiej 
-vr Częstocho-vrie_ 

Zapis uczenie przychodnich i pensyjonarek roz
pocznie się dnia l Sierpuia, a kurs nauk dnia 
3 Września r. b. (3-1) 

Od 8 lipca r. IJ. przeniósłem swą pracownię 
chemiczno-rozbiorową do 

ap"teki -W -go Lapińskiego, 
gdzi e odtąd wszelki e prace analityczne przyjmo
~ać będę, o czem mam zaszczyt za iadomić osoby 
interesowan e. 
(3-2) B. GluchQwski asesor farmacyi. 

W s~k@łe prywitnel 
Michaliny Ruszkowskiej 

-vr Fiotrko-vrie 
lekcy je wakacyjne rozpoczną się dnia l-go sier-
pnia r. b. (3-2) 

.z: miasta i Okolic. 

- Wskutek Najwyższego rozkazu 
z d. 5 (17) maja r. b. utrzymany został od
dział Banku Państwa w Piotrkowie z pra
wem dyskontowych operacyj (yqeTHbllI one
pa~ilł). Wiadomość to urzędowa; powtarza
my ją z "Guber. Wiedomosti". Od siebie do
nosiliśmy już o tern przed 4 tygodniami. 

- Podczas nabożeilstwa w przeszłą 
niedzielę w kościele po-Pijarskim, i śpiewów 
wykonywanych przez chóry amatorskie pod 
kierownictwem p. Gerbera, p. Łagowski, ba
ryton goszczącej u nas trupy drama
tycznej dał się słyszeć z bardzo ła
dnym śpiewem solowym\ Pan Łagowski od
śpiewał ,,0 Władco Swiata" l\Ioniuszki, 
a czysty i dźwięczny jego głos po raz pier
wszy zwrócił na siebie naszą uwagę, o ile, 
źe nie przypominamy sobie, abyśmy dotąd 
słyszełi go na scenie naszego" Wodewilu" 
w jakiejś ważniejszej roli? ... 

- Teatr letni. nCiotka Karola", "Baron 
Cygański" operetka Straussa, znana po
wszechnie "Podróż po Warszawie" Szobera, 
"Boccaccio" Suppego i "Papa-Pepy", złożyły 
się na repertuar ubiegłego tygodnia. 

Pierwsza z tych sztuk poszła bardzo dobrze, 
a pan Pol doskonale wziął rolę tytułową.
W "Baronie Cygańskim" śpiew p. Struczyń
skiego i Nowickiej podobał się ogólnie. Ta 
ostatnia również gorąco była przyjmowana 
'; ozdobionej zręczną i wdzięczną muzyką 
Suppego operze komicznej "Baccaccio"; pu
bliczność nie szczędziła też oklasków p. Polo
wi i pani J6zefowicz za zręczne odśpiewanie 
kupletów. Niezasłużonego powodzenia do
czekała. się bomba, na afiszu nazwana wo
dewilem, pod tytułem "Papa-Pepy", która 

we czwartek ubiegły ściągnęła literalnie 
tłumy widzów. Błaha fabuła, rozwałko
wana na 5 aktów, naiwnej i silnie tracacej 
archaizmem budowy, pozbawiona wsz"elkie
go wytworniejszego dowcipu, zawiodła wa
sze oczekiwania, szczególnie wobec sławy jej 
rozdętej przez prasę warszawską. Do tego na
leży dodać niewyuczenie się ról przez ar
tystów, co jednakże można usprawiedliwić 
obfitością i rozmaitością repertnaru. Sztukę 
podtrzymywał pan Pol, wywołując dodatnie 
wraźenie swym komizmem, przeszarżo
wanym ale dość licującym z ogródkowym 
teatrzykiem, nie pnącym się na wyżyny 
artyzmu. 

- Wypadek z kOl'lIni. Panuę Z. jadącą 
najętemi końmi z Pioh'kowa do Milej owa 
spotkał w tych dniach przykry wypadek; 
rozbiegane konie wynuciły na drodze fur
mana i pannę, która, jak się później okazało, 
złamała nogę.- Furman podążył za końmi, 
chora zaś przeleżała jakiś czas przy dro
dze, dopókąd nadjeźdżająca furmanka nie 
zabrała jej i nieodwiozła do miasta . 

- Kompanija piotrkowska złożona 
z 1066 osób, powróciła z Częstochowy w pią
tek do miasta. Pielgrzymka odbyła się 
w pomyślnych warunkach. 

- ZllIiany w dllchowieilstwie. Zostali 
przeniesieni wikary jusze: ks. Stanisław Mar
kowski do parafii Gołonóg w pow. będziń
skim; ks. Rajmlind Kamieński do parafii Go
mulin w pow. piotrkowskim i ks. Adam Su
sicki do parafii Biała w pow. czestochow-
skim. " 

- Zmiany służbowe w ul'zędowaniu. 
Mianowani zostali: kancelista przy rządzie 
guhernijalnym piotrkowskim Bronislawski
młodszym pomocnikiem referenta teguź rzą
du i porucznik rezerwy Lipkowski-młod
szym pomocnikiem komisarza policyi miej
skiej w m. Łodzi. 

-- Zmiany służbowe. Wacław Karliilski 
mianowany został kancelistą piotrkowskiego 
urzędu gubernijalnego do spraw włościań
skich. 

- '\' magist.·acie miejscowym odbeda 
się licytacyje w d. 11 b. m. na reparacyję 
bruków i trotuarów na 8 ulicach od sumy 
rs. 701 kop. 15 (vadium rs. 71) oraz w d. 
17 (29) b. m. na zabrukowanłe cz~ści ulicy 
Ekateryneńskiej (obok domu Zmigrodzkiego 
od 512 rs. 12 kop. (vadium 1'8. 52). 

- Dziel'żaw~ piotrkowskiego szlachtuza, 
oddaną Anszelowi Morajne za sumę rs. 4665 
rocznie, zatwierdziło w tych dniach ministe
ryjum. 

- Pl'Zy dzier·żawie bl'ukowego w na
sz~m mieście utrzymał się Benijamin GomuliIl
SkI za roczną opłatą I'S. 3884 kop. 99. 

- Oświetlenie elektryczne w Częstocho
wie, pomimo że niedawno co wykończone, 
przestało już funkcyjonować. Istnieje podo-
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bno projekt oddania go specyjaliście dla łać ma ku zniżeniu cen na przywożone z za- rs., na policyję 192,444 rs., na instytucyje 
udokładnienia i eksploatacyi. granicy towary i uwolnienie się od usług sąuowe 35,985 rs., na zapomogi dla szkół 

- Schwytanie ZłOCZyIICY. Pomimo ener- zagranicznych komiwojażerów, pobierają- 32,278 rs., na naprawę bruków 13,775 rs., 
gicznego tropienia wszelkiego rodzaju opry- cych, za pomoc swą, zbyt wygórowane pro- na wybrukowanie nowych ulic 55,182 rs., 
szków, jakich okolice Łodzi i samo miasto centy. Reprezentantami biura warszawskie- na urządzenie pellsyjonatu przy gimnazy
spory kontyngens dostarcza, kradzieże go za granicą, w razie jego zawiązania, bę- jum męskiem 20,000 rs., na opracowanie 
i rozboje na publicznycb drogach są w tej dą firmy handlowe londyńskie i wiedel1skie. nowycb planów miasta 21,776 rs. W ogóle 
okolicy na porządku dziennym. Szosa piotr- - Kwest~ją dnia w Łodzi są obecnie przewidywane wydatki wynoszą rs. 481,421. 
kowska, zwłaszcza na przestrzeni od Lan- dwa oddawna omawiane projekty: poprawy W rubryce dochodów miasta wykazano: 
gierki do Rzgowa, jest naj niebezpieczniejszą stosunków komunikacyjnych za pomocą z dzierżawy jatek ] 3,873 rs., z dzierżawy 
dla przejezdnych w nocy. W ciągu miesią- tramwajów, oraz urządzenia w mieście ka- rzeźni 40,020 rs., z procentów od kapitału 
ca dokonano na niej trzecb napadów i do- nalizacyi-oba doniosle i dla ogólnego do- miejskiego 2,000 rs., z procentów od ka
piero przed tygodniem udało się pochwycić bra pożądane . W sprawie kanalizacyi, nad pitału rezerwowego 3,474 rs., z podatku 
niebezpiecznego opryszka, zbiegłego z Sy- wszystko donioślejszej, bo bygienę i zdro- domowego 88,879 rs., z rogatkowego od 
beryi. Na ślad jego natrafiono w osławio- wie publiczne na celu mającej-odbyło się transportów, przywożonych przez kolej 
nej Langierce. Puszczono się za nim w po- w sali oddziału 'rowarzystwa pop. rossyj. łódzką, 130,000rs. itd. W ogóle przewidy
goń w biały dzień. Zbrodniarz przez pola przemysłu i handlu drugie z kolei posiedze- wane dochody wynoszą 378,499 rs., niedobór 
uciekał w kierunku wsi Koczanowice; widząc nie, ze współudziałem fabrykantów, na któ- w sumie 102,922 rs. pokryje kapitał re zer
zaś zbliżającą się pogoń, dał cztery wy- rem naradzano się nad techuiczną i fiuan- wowy. 
strzały z rewolweru, na szczęście nieszko- sową stroną projektu. - Firmy łódzkie: "J. L. "Bary", "Bracia 
d1iwe. Na łąkach Kaczanowickich 8chwy- _ Kościół Wniebowziecia ~.lU. Panny Frilling i Da ttiner " , "Markus Cohn", ,,'1'. 
tano go i skrępowanego powrozami odsta- w Łodzi zyskuje coraz nowe ozdoby. Obe- Birnbaum" oraz domy bankierskie ,..A. Gold
wio no do więzienia. Podobno był on po cnie przybywa mu piękny oltarz, fundacyi feder", "M. Goldfeder" i "Wilbelm Landau" 
ucieczce z Syberyi przywódcą partyi zło- zgromadzenia łódzkich czelll.dników mu- mają być zamienione na towarzystwa ak
czyńców, grasującej w okolicach Łodzi. rarskich, którego budowę powierzono jedne- cyjne. Odpowiednie kroki, celem uzyska-

_ Z Rud~'-Pabjjanickjej piszą do "Kur. mu z artystów warszawskicq. Koszta olta- uia pozwolenia na te zmiany, już poczy
Warsz.": Czem jest Otwock dla Warszawy, rza, ozdobionego obrazem Sw. Rocha, pa- niono. 
tern Ruda Pabijanicka dla Łodzi. Tysiące trona murarzy, obliczono na rs. 4,500, - Łódzkie TOWilrzystWO gazowe wy
spacerowiczów w każdą niedzielę i święto a budowa jego ukończoną ma być z koń- płaciło akcyjollhryjuszom za ubiegły rok 
roi się w lesie pabijanickim, gdzie muzyka cem r. b., jednocześnie z ukończeniem olta- 12% dywidendy. 
kilku kapeli Ul'ozmaica gościom pobyt na rza wielkiego. - Dochó(l kolei fabryczno-łódzkiej w 1'0-
świeżem powietrzu. - Fest~' 1l ludowy w Helenowie, w Ło- ku zeszłym dosięgnął niebywałej dotychczas 

Ruda Pabijallicka pozostaje od lat 30 dzi urządzony na rzecz łódzkiego Towarzy- wysokości rs. 1,246,189. Z czystego zysku. 
w r~ku p. Jakuba Lowenberga, który, jako stwa dobroczynności, należy do zupełnie przypadającego do podziału w sumie rs. 
b. wychowaniec instytutu rolniczego w M a- udanych. Przez piękny park Helenowski 261,385, postanowiono wyznaczyć dywiden
rymoncie, postawił majątek w rzędzie naj- przesunęło się około 8,000 ludzi, którzy dę w stosunku rs, 19 od akcyi. 
lepiej zagospodarowauych w gubel'llii. Ru- tyleż pozostawili w kasie rubli, oprócz do- - Firma Siemens i Holske z petersbur
da znaną jest także z tego, że mieści jedną chodu z tomboli, co razem do rs. 10,000 ga złożyła w d. 11 b. m. podanie do rządu 
z większych cukrowni w kraju. Dzięki ofiar- brutto niewątpliwie uczyni. gubernijalnego o pozwolenie urządzenia 

S'c' Lo" e be a d lat k'lku J'est ona ko w Łodzi elektryczue!!.'o oświetlenia miasta no I p. W n rg, o l - __ Najpi~klłiejsza ulica w Lodzi "Pasaż ~ 
loniją letnią dla ubogich dzieci z Warszawy. Mayera", be,dzie miała rywalke. w "Pa- i lokali przemysłowych, oraz prywatnych. 
W kaz'dym sezonI'e letnI'm pI'zebyw" w Ru - lV Zawierci .. amatorowie, rekruto-. (. - sażu Schultza", gdzie tegoż nazwiska wła-
dzie po 180 dzieci płci obojga, którym wła- ściciel zamierza wznieść kilka willi na ob- wani z pracowników tamtejszej tkalni ak
ściciel daje bezinteresownie mieszkanie w szernym placu. cyjuej, dawali przedstawienia amatorskie, 
dwócb domach obszernych pod lasem jodło- _ Usiłowanie samobójstwa. W ho- z których całkowity dochód przeznaczony 
wym O mleko cll'zewo l' t P DZI'e . d ·ell'!. był na wznieść sie, tamże mail'!cy kościół kato-, raz - , . . ,CI Zl 'Z telu centraln.vm przy ul. PołudnioweJ' w Łodzi J'Z 

sl'e na t zy pa tYJ'e o 60 gło' w p'e wsza licki. Oba. widowiska wypełniły trzy J'ednoak-, r l' p ; l l' wystrzałem z rewolweru usiłował odebrać 
właśnl'e pal·ty ·a baWI' 'u~ w RudzI'e od polo tówki: "Zywi i umarli", "Kaituś" i "Włócze-J J z - sobie życie młody człowiek, pracuJ·a.cy 'J, 

W • k sta . n" . k' Ira" , przyczem szczelnie przez oba dni zapeł-y z. m. l orzy z przyjem OS CI, Ja ole W kacelaryi 2 cyrkułu policyjnego. Niedo- v 

wieś i filantropij a właściciela im zapewnia. szłego samobóJ'ce, ulokowano w szpitalu niona widownia darzyła hojnemi oklaskami 
Ażeby dać pojęcie do jakich cen docho- Poznańskiego. wykonawców, z których na wyróżnienie 

dzi cena ziemi pod Łodzią, a zwłaszcza zasłużyli: siostry Witkowskie, oraz pp.: Ru-
w takim punkcie, jak Ruda Pabijanicka, - W teatl'ze łódzkim. Po , Haroych szkowski Czapiński i Biernacki. DoclIód 
dość przytoczyć fakt, iż kilku kapitalistów duszach " , weszła na repertuar t~at~u ta!lltej- z widowi~k wyniósł kilkaset rubli. 
i przemysłowców w Łodzi chciało nabyć ~zego głosna "Madame Sa~s-Gen~ , śCląga- - (Trodzaj chmielu w okolicach Pa
część lasu rudzkiego, ofiarując po rs. 1,300 Jąca do teatr~ tłum:r pubhczno~Cl. Gdyby bijanic można do tej pory uważać za nader 
za morgę; właściciel jednak nie przystał me porówllan~a ~ I~terpr.etacYJą ~. Jenny pomyślny, co każe sie spodziewać dobrego 
na taką cenę. Po przeprowadzeniu ko- Grossk?~ scen~e m~mlelcktIetJ ' łkreacYJakPł' Jba- zbioru. Gdyby tak (ceny poszły w parze 
lei z Łodzi do Pabijanic, cena ziemi n~ws lej , grając~J ro ę Y u ową zys a ~ y z urodzajem, to ta gałęź produkcyi rolnej 
w okolicy wzrośnie . przynajmniej w dwój- WIele w oc.zach wIdzów .. Z t.em. wszyst~Ie~ choć w czastce wJIlagrodziłaby braki jakich 
nasób. Wedłulr proJ'ektu, w Rudzie ma sztuka robI kasę, główllle dZiękI wspamałeJ, spodziewa'ć s'e al,' b ~ .. '. 

v jak na Łódź, stylowej wystawie. l, n ~zy w z OZU.I SJallle .. 
być urządzony przystanek nowej kolei. _ Szpital dla robotników Łódzki od- -: Spros.tow~lłIe. ~ prawdZiwą przYJem-

- Z pod Kłomnic. Fabryka cykoryi dział Towarzystwa Czerwoneg~ Krzyża po- !l0ŚClą dowla~uJemy SIę, że p~dobno słu~znie 
postępuje szybkim krokiem. W nocy z dnia stanowił założyć w Łodzi szpital dla robo- l wysoko cel1lon.a art~stka l nau~zyClelka 
13-go czerwca spłonęła fabryka tektury tnik6w fabrycznych i w tym celu oD'łosić gry skrzypcowej paDl ~ol1as MItte.lstaed 
w Rzekach; obecnie przystąpiOIlO do jej subskrypcyje na abonament na pojedyńcze . pr~y~zła o .tyle .do zdr?wIa że powróciła do 
odbudowania. W Niwce, zmarł ś. p. Ja- łóżka w szpitalu po 1,500 rs. ZI:l. jedno zbie- ~aJęc sW~I~h I 1.ekcYI gry na skrzypcach 
chowicz, ekspedytor dr. żel. Warszawsko- rać składki, ofiary, urządzać koncert~ i t. d. Jak zdaw~IeJ udZIela. .. 
Wiedeńskiej. Zmarłego cechowało dobre Właściciel łóżka płacić bedzie za chorego --;- So~no~ca pod d .. 7 lipca pl~Zą. do 
serce i koleżelIstwo. ,. , . . • , "Gaz. Warsz.: WIelka walcolVllla żelaza lllemlec-

kt?reg? umlesCl W szpitalu, po 75 kop. kiego, akcyjnego towarzystwa "Huta Katarzyna" 
- Sprzedaż mleka. Codżiennie ze dZlenme. s~opuiowo się rozwijaj oprócz jednego wielkiego 

stacyj Miechów, Wolbrom i Sędzi zów dr. _ Bilety łtOWI·otne. Dr. żel. Fabryczno- plec~ do yrzetapian.ia, rndy żelaznej, wybudowała 
żel. lwangrodzko-Dąbrowskiej odchodzi do Łódzka wprowadziła sprzedaż biletów dr~lgl, kto~y z?stał JUZ puszczo~y w l'l~ch; fa?~'yk~-
Sosnowca i Dl'! browy około 1,000 garnc.v J d T ,. cYJa rur Clągmonych z blachy zelazueJ rozwIJa sl e 

'Z powrotnyc l O omaszowa, ktorego mle- pomyślnie i w tym roku bodzie otworzony jeszcze 
mleka w blaszankach z dominium Pogwi- szkańcy mają ciągłe stosunki z Łodzia. j ede~ oddział; projektolVa~em jest również otwo-
zdów, Uniejów, Buk, Trzebienice, Tczca, _ lViHta. We wrześniu spodzi~wany rz~me fabrykacyi łopat, wid;ł i grabi .(lla użytku 
Szreniawa, VI' olbrom i innych. .... zakładów przemysłowych. \\ yroby te Jednak mu-

•• • • ••• C1' • • Jest do ŁodZI prZyjazd Jego Eksc. generał- szą być nadzwyczaj mocne i dlatego będą wyra-
. - \V d~hlłle OJco" skl~J bOSCI dotąd gubernatora hr. ~zuwałowa. Obywatele biane. ~ blac.by stalowej, którą prodnkować będą 

mezbyt Wiele; w zakładZie hydropatycz- miasta szykuja sie z wielkiem przyjeciem. na m~eJscl~, I w tym celu budowane będą specyjal
Dym kUl'acyjuszów skąpo, choć sam zakład W dniu t.ym ukaz~lć sic ma broszurk'a' z hi- ne pIece l walce. ~ałożone .będą r~wnież wielkie 

Pod wzglcdem mieszkaniowym ma być UJ'za- t .. . , Ł d" walce. do walcowa~lla szyn I gl'l1beJ blacby, tak 
• '.' • S orycznym opIsem .0 Zł.. .,. zwanej pa~~erzoweJ. J ednem słowem , przedsiębier-

dzony stalallme. - Jnspektor głllluilzHlIm żensklego stlVO rozlVlJa się bardzo pomyślnie. Z za granicy 
- Fabl'ykanci waJ'szawscy i łórlzcy, w Łodzi zawiadamia, że w klasach 4-ej, 1~!·~ycbOdzi . . co~ziennie p.o kilkadziesiąt -;agollów 

jak donosi N ow. W?\ w Nr. 694ti rozpoczeli 5-eJ' i 7-eJ' brak wakansów. Rozpoczeto J'Uż lo~ny_~h IV~I.OJ?OW zagra~lczuycb; ,od nas ZPB odcho-. ' l" ' . . < • • • , - <" oZ! kIlkanascle zale(hnc wagouow zboza, otrab 
sta,rama. O pOZ.WO eme z3:wI~zallla bl~ra przYJ!ll0wan~e prosb o~ kandydatek do kl~- ~ ~akuch , które przynoszą nam bardzo mało korzy
posredmctwa, W ~elu nłatwl~Ula ,st.osu~kow sy ple~wszeJ- Egzamma rozpoczynają SIę S_CI. Dr~elVo, którr p~cbłania z.agranica, uboży tyl
handlowych pomłędzy posIadłosClaml 1'0- 20-go sIerpma. ko kl:aJ. , przpparzaJąc zyskow bandlarzo.m; co 
syjskiemi w Azyi ;-;rodkowej a firmami han- _ W hlldzecie Łodzi przeznaczono: na slllut!lleJsza, ze z~ to samo drz.ewo, porzmęte na 

dl 
. .' . B' . - . " Id' . " " . ' , . . " '. ,.., deskI lub przerobIone na dna I klepkI do beczek 

oweml zag1 8111cZneml. lUlu ws po Zla- ub Z) mame admmlstI aCyl mIejSkIej 30, (95 po powrocie do kraj li, płacimy wygórolYanc ceny. 
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- Z Ro.do:rnska piszą do "Kur. {;odz.": 
Ceny na zboże wciąż nizkie, obecnie płacą: za ko
rzec żyta rs. 3 kop. 50, jęczmienia rs. 3, owsa 
fS. 2 kop. 60, kartofli rs. 2 kop. 5.-Przez poblizki 
Widzów przeszła promieniem 5 wiorstowym d. 30 
z. m' burza gradowa. W kilku miejscach grad pa· 
dał wielkości orzecha laSkowego, kładąc zboże po
kotem.-ł'abryka giętych mebli braci Józefa i Ja
kóba Kohn zostaje zamienioną na "Tow. akcyjne 
fabryk giętych mebli w Nowo-Radomsku braci 
Józefa i Jakóba Kohn," z kapitałem zakładowym 
rs. 500,000 w 2,000 akcyj ach imiennych. Z tego 
powodu główna administracyj a fabryk tych, miesz
czą('a się dotycbczas w Wiedniu, przeniesioną zo
stanie do Radomska.-l\Iłyn parowy p. Mendla Ta
permana, zbudowany według planów budowniczego 
Lemenego, będący juź na wykoilCzeniu, w ruch 
puszczony zostanie za parę miesięcy. Prócz tego 
fabryka braci 'l'honet budynki fabryczne rozszerzy
ła i dobudowała skład materyjałów drzewnych. Po
mimo braku cegły i wysokiej ceuy 14 rs. za tysiąc 
(w obec 9 rB. 50 kop. Pl·zed trzema laty), rok ro
cznie kiJka domów tu przybywa. Budujące się ko
szary dla dwóch bateryj artyleryi polowej i staj
nie, których koszta obliezono na 50,000 rs., wziął 
w antrepryzę prze(lsiębiorca. Oprócz powyższych 
staną w r. b. jeszcze trzy domy.-Do magistratu 
tutejszego zgłosił się włoch, Conradoui, mieszkaniec 
miasta Będzinia, z propozycyją zaknpna 10 mor
gów gruntu miejskiego, zawierającego gliukę dobrą 
do wypalania cegły, celem założenia cegielni paro
wej. Rada miejska ofertę przyjęła, pertraktacyj e 
są w toku.-Z robót miejskich w roku bież. za
twierdzono gruntowne odnowienie powiatu, miesz
cząccgo się w gmachu po-frauciszkailskim.-Ogród 
miejski obecnie do burmistrza należący, dostanie 
ogrodzenie, złożone z murowanych podstaw i szta
chet zelaznych kosztem 1,81)0 rS.-Bruki dopomina
jące się naprawy: otrzymały tylko: część ulicy 
Krakowskiej i część Przedborskiej. 

- Pożar Rokit .... a. Dzi~ zrana pisze 
pod duiem 12 b. m. korespondent "Gaz. Warsz."
obiegła Zawiercie ponura wieść, iż pobliska wie8 
Rokitno, własność p. Poleskiego, stoi w płomie
niach. PI'zebąkiwano, że spaliło się kilkoro ludzi. 
Po zbadaniu wypadku na miejscu okazało się co 
następuje: Jedna z mieszkanek Rokitna zajęta 
była suszeniem i czesaniem lnu, który od rozpa
lonego pieca zajął się płomieniem i wkrótce stał 
się źródłem klęski dla wsi całej. Na ratunek 
pierwszy pospieszył :ldministrator Rokitna p. Sta
nisław Zawadzki, który z narażeniem życia wy
niósł z płomieni czworo dzieci z rozmaitych 
chałup chłopskich; dzielnie mu dopomagał p. Fran
ciszek KubaiICzyk, ratując iuwentarz i chaty 
włościańskie. Do bardzo energicznej obrony przy
czynili się również pp. Krauze i p. lIanak, se
kretarz gminy. Piękny przykład pomocy sąsie
dzkiej okazały dwie cegielnie pp. Jiingstera i Co
derbauma, oraz fabryka mączki kościanej; wysłali 
bowiem wszystkich ludzi na ratunek i sami też 
czynnie zajęli się obroną. Sikawek dostarczyli 
pp. Polescy, stacyja Lazy dr. żel. Warszawsko
Wiedeilskiej. i fabryka cementu Wysoka. Spaliła 
się żywcem jedna' kobieta czternaście domów miesz
kaluych, dwadzieścia cztery stodoły, kilka cieląt i nie
rogacizny. O spalonej kobiecie dowiedziałem się 
tyle tragicznych szczegółów, iż muszę je dosło
wnie powtórzyć. 

Nazywała się Rozalia Gałka, wyszła za mąż 
przed ośmiu laty, i wskutek złego pożycia z mę
żem, a głównie z jego rodziną, dostała lekkiego 
obłędu; czuły małżonek odesłał ją do familii, któ
ra za pomocą kija wypędzała z niej opętanie. 
Kuracyja wpędziła ją w rzeczywiste szaleilstwo, 
a zacna rodzina z godnym małżonkiem na czele, 
clJCąc się pozbyć raz na zawsze kłopotu ura
dziła, żeby ją pan małżonek wziął na łańcuch, 
co też dokumentuie spcłnił. Więził ją w stodole 
przykutą łańcuchem za nogę. Tortury te trwały 
już czas dłuższy, aż się Bóg zlitował i zabrał ją 
do swojej chwały. Spaliła się (108zczętnie tak, 
że tylko kości znaleziono i przepalony łańcuch 
z kłódką, który, jako "corpus delicti" złożono 
t1 wójta gminy Rokitno, gdzie też ten łańcuch 
na własne oczy oglądałem. Gałka, mąż nieboszcz
ki, i ludność Rokitna z całą naiwnością twierdzą, 
że "inakszy rady nie było, ino ją trzymać na 
łańcuchu i jeść dawać mało wiela!" 

Dziedziczka dóbr Rokitno z pI'zyległościami 
pospieszyła z doraźną pomocą, zaopatrując 
w chleb pogorzelców, gmina of!OŚ wyasygnowała, 
li reszta zależy od Boga i dobrych ludzi. 

- Ló(lzkic ehrześciaJiskie leo
lonie lc"t; .... ic rozwinęły się w całej pełni, 
dzięki ofiarności łodzian, pojmują('.ych doniosłe tej 
pozytecznej instytuc.yi znaczenie. Obecnie otwarte 
są 3 kolouie: Fabianka "IV sezonie pierwszym od 
czerwca do lipca trwającym, wzmocniła 40 dziew
cząt, a obecnic tylez ich wyjechało na drugi sezon. 
Kolouia ta uajbliżej Łodzi położona, często ściąga 
licznych gości, odwicdzających dzieci. Opiekunką 
tej kolonii je~t p. A. Olszewska, opiokuncm 
d-l· Rokicki. Rezultat w sezonie pierwszym wyka
zał przyrost na wadze przeciętnie 4 flinty, a dwie 
dziewczynki zyskały nawet po 9 funtów, a na ob
jętości klatki piersiowej 1 do 3 centymctrów. 
Bro71owice, połozone pod Koluszkami, w majątku 
p. Orpiszewskiego, kolonia to prowadzona wzor0ł" 
wo. Powróciło ztamtąd wczoraj 30 chłopców i ty
leż wyjechało na drugi sezon koleją żelazną, ko
rzystając z uczynuości dyrekeyi kolei. Kolonia ta 
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pozostaje pod opieką pp. Wściekliców_ Kolonia I wschodnio - azyjatyckich", przez Józefa Keniga; -
Briski oddaną została bezpłatnie ze strony właści- "Biedronie", powieść, (dokoilc?enie), przez Se
ciela p. Juliana Bottichera, a nadto sznowany ofia- wera; - .Doświadczenia psychologiczne", przez 
rodawca poczynił pewne znaczniejsze ustępstwa F. W. H.;-"Listy czeskie", przez d-ra Gablera'
w części gospodarczej; na tej kolonii przebywa "Rzeczpospolita babińska", (dokoilczenie), pr~ez 
obecnie 30 chłopców. Czwarta kolonia Puczniew, Kazimierza Bartoszewicza; - "Prerafaelici angiel
ofiarność pp. Emilii i Leona ·Wernerów, położona scy", przez d·ra 1\1. E. Trepkę;-"Słówko w kweRtyi 
wśród lasu sosnowego, posiada bieżącą wodę, 8ło- obniżenia się cen zboża", przez Bolesława Wydżgę;
wem zostaje w wybornych warunkach. Na tę kolo- "Przysłowia", kartki z dziejów literatury i kultury 
nię wyjeżdża wkrótce 30 dziewcząt· Komitet zamie- polskiej, przez A. Brucknera; - "Sprawa waluty", 
rza wysłać tego lata ogółem 360 dzieci, ale do przez K. R. Żywickiego; - "Z powodu stuletniej 
urzeczywistnienia tego zamiaru brak jeszcze środ- rocznicy urodzin Józefa Pawła Szafar?yka, przez 
ków. Komitet zwraca się też do znanej ofiarności Justyna Feliksa Gajslera. Rozbiory i sprawozda
obywateli łódzkioh z prośbą o nadsyłanie ofiar na nia, Nowości naukowe i literackie, Nekrologia. 
ręce p. Wiz beka (pasaż l\Iayjera) albo na ręce skar· - ".A:teneu1łt", tomu drugiego, zeszyt 3-ci (za 
bnika komitetu p. Wścieklicy w • Grand-Hotelu " czerwiec) wyszedł z druku i zawiera: "W kwestyi 
lub też do redakcyi pism miejscowych. krytyki", przez 'Yacława Kllossa; - "Jarosław 

- No""Ve spółki hancllo""Ve, za
""Varte 'W" obrębie guber .... U. 1\1ie
szkańcy m. Łodzi, Aleksander Wer, Bertold Kre
czmer i Oswald Kreczmer, zawarli spółkę na lat 
dziesięć z kapitałem 30000 rubli, celem urządzenia 
w m. Łodzi przQdzalui i tkalni dla wyrobu kortów 
i chustek, pocI firmą .Karol Kreczmer". 

1\1ieszkaiIcy m. Łodzi, Kazimierz }'alkowski i Sta
nisław Hille, zawarli spółkę na lat pięć z kapita
łem 300 rubli, celem prowadzenia w m. Łodzi me
chanicznej ślusarni, pod fiirmą "Falkowski i Hille". 

- Kronika -vvypaclkó"'\V w gubernii 
piotrkowskiej.-W (lrugiej połowie m. maja, oraz 
w pierwszej połowie m. czerwca 1895 r., było poża
f·ÓW 55! .. W tej liczbie: z podpalenia 11; z nieostro
żności 9; od pioruna 4; z niedbałego utrzymywania 
kominów 8; z przy(,'zyn niewiadomych 23. Straty 
wyniosły 248744 rs. Wypadków nagłej śmierci by
ło 37; znaleziono trupów 3i samobójstw było 4; po
ranień 8; dzieciobójstwo 1; grabieży 3; kradzie
ży 20. 

- Po<lzięleo~anie. (Nadesłane). Panna 
W. T. w przejeździe z Częstochowy do Piotrkowa 
zgubiła, pamiątkowy' po swej matce zegarek złoty. 
Pan konduktor Dr. Z. W. W., Zagroba, znalazł i od
dał takowy naczelnikowi stacyi, za co mu jako 
uczciwemu człowiekowi "serdeezne dzięki". 

--_.~.)~---

Vrchlicki", "Z cyklu poezyi: rFreski i Gobeliny", 
z czeskiego przełożył Miriam; - rBiedrouie", po
wieść, (dalszy ciąg), przez Sewera; -" Teoryja kre
dytu", przez ·W. Domańskiego; - "Rzeczpospolita 
babiilska", (dalszy ciąg), przez Kazimierza Barto
szewicza; - "Co to jest solipsyzm"? przez 1. T. 
Hodiego; - "Drogi żelazue wązkotorowe", przez 
Stefana Holewińskiego; - "Cechy w świetle wol
ności pracy", przez Henryka Konica· - "Zygmunt 
Sarnecki", przez P. Chmielowskiegoi-"Z metodo
logii socyjologicznej", przez I. Crunera;-r.Sprawy 
ekonomiczne", przez Leona Iwanickiego;-Handlo
wa działalność kółek rolniczych w Galicyi ", przez 
Z. Poznaliskiego;-"Rozbiory i sprawozdania". 

- "Oln'az lite1'lttm'Y powszechnej w stre
szczeuiach i przekładach", przez Piotra Cbmie
lowskiego i Edwarda Grabowskiego, wyszły nakła
dem księgarni Teodora Paprockiego i S-ki zeszyty 
V i Yl, zawierają(!e tcieki średllie, a mianowicie: 
poezyję chrze~cijańską w języku łacińskim, pro
wansalską, francuzką, włoską, hiszpaiJską, staro
germańską, niemiecką, angielską, czeską, ruską, 
serbską· 

- "Zasluly gOS]JOdlt1'stwa społecznego, 
na tle pojęć z dziedziny statyHtyki matematycznej" 
wyszła część I-sza. Autorem tej poważnej pracy 
jest p. Teofil Rozmarynowicz. Kraków. Księgarnia 
Gebetbnera i S-ki. 

- "P1'zyjaciel koni". Pod tym tytułem wy
szła świeżo z druku powiastka Adolfa Dygasiń
skiego (z 6-u obrazkami), jako l-szy tomik "Wy
dawnictwa komitetu damskiego przy warszawskiem 
towarzystwie opieki nad zwierz!'tami: 

- ".TaT.,:ie 1'ośliny upl'alviać na paszę 
w gospodarstwach drobnycb i włościaIiskich". -

Szkoły handlowe. Bi1·Z. Wied. (Nr. 161) Z wydawnictwa wychodzącego pod powyższym 
dowiadują się, iż do ministeryjum finansów tytułem, pojawiły się najprzód 3 książeczki: L "Ko-

d ł k l 20 d · d' _ ni czyny i lucerny", II. rRośliny groszkowe" i III. 

Wiadomości bieżące. 

na .esz o o o o. po ,an o wy ame.pozwo "Rośliny okopowe". Wszystkich 3-ch autorem jest 
lema na otwarCIe szkol handlowych Jednego A. Śniegocki. b. nauczyciel Wyższej Szkoły Rolni
ze świeźo opracowanych przez ministery- czej w Żabikowie. 
jum typ6w W wiekszości wypadków fun·· - "BudowniCY s,zczę&cia" przez Kaźmierza 
dusze na ~trzymańie szk6ł ofiaruJ'~ stowa- ·Winck~ego, ".F.lt.c~lQwiec", przez Wacława Beren-

• < • ~ ta, dWIe powlescl Jednotomowe, oraz "Fotogl'a-
rzyszema lub oddZIelne osoby prywatne. fije wioskowe" obrazki Klemensa Junoszy-oto 
Podania te zostaną niezwłocznie uwzglę- trzy ostatnio nadesłane nam wydawnictwa naj
dnione jak tylko projekt ministeryjum uzy- świeższe zasłużonej i ruchliwej wydawniczej firmy 

k '. b t . d ' t t' Teodora Paprockiego i S-ki, która pomimo śmierci 
S a apIO a ę la. Y .pa~s wa, co nas ąpl za- firmorrego swego właściciela-nadal obiecuje 
raz na początku JesIeDl. również jak on skutecznie pracować, na polu 

krajowego rucbu wydawniczego. 
---~.)---- - Jr "Biblijoteczce powszechnej", wycho· 

ROZMAITOŚCI. 

Dlugo'W"ieczllość. ·W Samarze zmarł 
ostatni z uczestuików powstania kozaków uralskich 
z czasów ces. Katarzyny II, Wawrzyniec Jefimow, 
w wieku lat 150. W młodości brał on udział 
w wyprawach dowódcy kozaków zbuntowanych 
P\lgaczewa, spędził następnie długie lata w cię
żkich robotach w Syberyi. Starzec zachował pe
wną ponurość do kOlica życia i nie lubił mówić 
o stłumionym buncie. 

Co clzieci jeść po"'\Viuuy? W tym 
względzie ks. Kneipp daje następujące wskazów
ki: Na śniadanie kawa słodowa albo zupa chle
bowa (przyrządzona z c.zarnego chleba). \Vieczo
rem: zupa chlobowa, albo wogóle jakaś zupa po
żywna, np. z ryżu lub sago. \V południe: rosół, 
jarzyna, a jeżeli ma być mięso, to o ile możności 
wołowiua, mało soli i mało korzeni. Legumina 
mączna. 'V przerwach: rano kawałek chleba 
i jedno jabłko, które można zjeść ze skórką: po 
obiedzie kawałek chleba i szklaneczka ocukrzonej 
wody (6 do 8 łyżek). Unikać należy: przypraw 
korzennych, oraz potra\v siluie posolonych i kwaś
nych. Mlcko tylko w małych porcyjach z czar
nym chlebcm; jeżeli dziecko ma pragnienie, do
brze je zaspakajać zsiadłem mlekiem. Wina i pi
W:l dziecko wcale pić nie powinno, tylko wodę. 
Kawa i herbata są zabójcze dla organizmów 
(lziecięcych. 

---~(<»~---

Z biblijografii i Prasy. 

- "Ateneun~", zeszyt I, t. III, za lipiec, wr
czedł z druku i zawiera: "Przeznaczenie filozofii 
i powołanie filozofów", jll'zez \\'1. 1\1. Kozłowskie
go; - "Z głębi duszy" (Sonety), przez ·Wacława 
Wolskiego; - rPrzypuszczalne następstwa spraw 

dzącej we Lwowie, wyszły w dalszym ciągu: nDo
my i Bazary" Al. br. Tredry- "Księżniczka Mary", 
powieść Lermontowa -- .Pierwej mama" J. Ko
rzeniowskiego - rMaryja" Aut. Malczewskiego -
.Spekulant" powieść KorzeniowskiegO-nZ za kulis 
i ze świata" szkice A. Urbailskiego - "Niedola Ni· 
belungów" w przekładzie D-ra Germana. 

licytacyje w obrębie gubernii. 

- 14 (26) lipca l'V magistracie 111. Piotrkowa na 
oparkanienie ogrodu i dziedziilca Aleksandryjskiej 
miejskiej szkoły w Piotrkowie, 0(1 sumy 870 rs. 
82 kop. in minus. 

- 17 (29) lipca tamże, na S-ch letnią dzierzawę 
oświetlania 228 zTI"yczajuych lamp i 10 błyskawi
cznych, od sumy 4,2 kop. za jeduą zwyczajną la
tarnię w ciągu nocr i 19 1/2 kop. za j ed uę błyska
wiczną, a także na TI"ybrnkowanic ulicy "Ekatery
neiJskiej" w 111. Piotrkowie, od sumy 512 rs. 
12 kop. 

- 10 (22) lipca TI" magistracie 111. Częstochowy 
na dzierżawę 4.-ch miejsc do handlu, Ozu:lczonych 
MN! 73, 226, 228 i 251. 

- 18 (30) lipca w Ui"z~dzie wójta gminy Dąbro
wa w pow. Noworadomskim, na sprzedaż 129 sztnk 
topoli, od sumy 55 rs. 62 kop. 

- 1 i (29) lipca w Ul"z~(]zil' wójta gminy Szy
dłó'~, na sprzedaż pozostałego oa poprzeduiej 
sprzcdaży materyj alu w osadzie Robertów. 

- 25 lipca (6 sierpnia) w magistracie m. Zgierza 
na 3-ch letnią dzierżawę dochodu z łaźni czyli my
kwy w Zgi erzu, od 8umy 356 rs. 91 k OJ!o to('zuie 
in plus; oraz na dzierżawę iuuych dochodów kasy 
bóźniczncj w tymże mieście. 

~ Poleca się pie"ws.~Ol·~ędlly 
11. .... . l" tani Jlotel ~ngiel.fki 
w '111iescie C~ęstoclłOwie. w blizkosci 
dworca kolei żelaznej. 
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o G Ł o s 

Towarz~stwo mez~ieczeń 

" 
" NAJWYŻEJ zatwierdzone w 1881 r. 

w St-Petersbulogu, "7ielka-Mor.ka X~3;. 

~ 

laKlaaowy j rezerwowe ka~jta!J ~3,OOO,OOO rs. 
~ 

To "<:'V a:rzyst"<:'Vo za "<:'Vie:ra: 

'Uba~piac~en~~ ~yc~aw 
t. j. kapitałów i dochodów dla u,bezpieczenia l'odziny, lub tez 
własnej stm'ości, posagu dla dziewcząt, stypendyjum 
dla chłopców i t. p., na szczególnie dogodnych warunkach 
i z udziałem ubezpieczających w zyskach Towarzystwa. 

W dniu 1 styczuia 1895 r. w Towarzystwie nRosyja" było 
ubezpieczonych 31,701 osób, na sumę 82,708,760 rubli. 

Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 
tak pojedynczych osób, jak i zbim'owe ubezpieczenia 
oficyjalistów i 2'obotni/~ów w fabrykach,-ze zmniejsze
niem składek asekuracyjnych przez zaliczenie dywidendy. 

Ube~pięe~an!~ ad ~g~~~: 
ruchomości i nieruchomości wszelkiego rodzaju (budynkÓW, 
maszyn, towa2'ÓW, 1nebli i t. p.) 

U'bęzpiacz.alli~ tr~n~partów: 
na 1'zekach, 1no1'zcwh i 112'ogach lądowych; ubezpie
czenie kadłubów swtló;ów. 

~ 

Deklal'acyje na ubezpieczenia przyjmuje, jak ró
wuież wszelkiego 1'odzaju wiadomości udziela ~arz~d 
,"\" St-PeteI'Sblwgl' (Jl'iell~a Mm'sl,'a, dOl1~ własny m 3,), 
Jenel'alna Rel)}'ezentacyja UJ JVct1'szawie (ul. Niecała 
J\~ 8) i agentury Towarzystwa we wszystktch miastach 
paiistwa. 

Bilety asekw'acyjne na nbezpieczenie pasażerów 
od ni eszczęśliwych wypadków w czasie podróży ~oleją żela~ 
zną i statkami parowemi wydawane są na stacYJach kole~ 
żelaznych i na przystaniach statków parowych. 

(VV. B. O. ~ 3707) (4-2) 

r; .................... Ak: u. S !Zi e r k: a, 
Mam hon~r za.'~i :\(~omić Sza.no- udziela porad paniom potrzebn. wną Pub.hcznosc, Juko z dmem I jącym znpełnej dyskrecyi. Przyj 

I
. 10·tym lIpca 1:- b., o~worzyłem muje na słabość na czas dłuż-

w m. PlOtrkovne BZy bez meldunku z umieszcze-
Zakład Rymarsko-Siodlal'ski niem dziecka. Pokoje oddzielne ,,:,spólne. 

i Tapicerski _ Cena przystępna: Warszawa, Krolewska 

1
- . 131 ' wprost Saskiego ogrodu. (12-8) ulica "Petersblll'ska":NO 202. S:o- ' 

dla gotowe. Polecając się ła- BILARD 
skawym względom WW. PP., po-

z(:~~~~ z pOM~aJ~;~wski. Ii 4-y piramidki ..................... 

,n:OBBOJlCBO :O;eHaypolO. 

z E N I A. 
~e; ~ KSfĘGA ADRESOWA ID. WARSZAWY ł ~~ 
c;!; oddaną będzie do druku w początku sierpnia r. b.-Kddy pra- I~ ~ 
.;S... cujący na polu działalnu8<li publicznej może pomieścić w .Księ- ~ ~ 
;,s dze adl'esowej m. rVal'szawy" b e z p l a t n i e: nazwi ko, i!ł ~ 
~ ~ adres i 5 wyrazów określających zajęcie. Interesowani, zwła- ~,~ 
~ j:! ~ szcza zmieniający adres, zechcą nactsyłać swoje infurmacyje > c;:1"; 
f,., ~ przed 1 sierpnia r. b. do "Bilwa Komisowego Ungl'a", ~ :;:s ~ 
.t ~ , Krakowskie·Przedmie~cie .M 9, lub do "Biltra Dzienników ~ ~ 
~ ~ ~ eng1'a", Wierzbowa >19 8. ~ ~ . , ~ 

g,~ , ... Za kazdy wyraz po nad liczbę bezpłatnych'" i'i:' 
.<:.l.,,", ~ wyrazów pobierać się będzie po kop. 10, płatnych po wydrll- ~~ 
~ ~\ kowaniu "Księgi a(l1'esowej m. TJ'al'szawy". W tym celn ~ ~ i-w 
~ 6.~ uprasza się interesowane firmy o jaknajrychlejsze nadsyłanie ~ ?l' i!r-
5 ~ ~ tekstu, któryby pragnęły umieścić w "Księdze adl'esoloej ~~ ~ 
~ ~ n~. JJ'a1·szawy". . d' ~ 
.. ':: NB. ne przedmiotów wyszczególnionych b~dzie przy ~ ~ ~ 
~ ~ adresie firmy, tyle razy firma z adresem podaną zostauie , ~~ 
: ~ w drugiej t, j. przedmiotowej części "Księgi adresowej ~ ; ~. 
"... tu. JJ'a7'szawy". ~ ;...~ 
~~ Cena ogłoszeil za tekste1n: cała stroua (22X14 cent y- ,""~ 
~. metrów) rs. 26, 1/2 str. rs. 15, 1/4 str. rs. 8, l/S str. rs. 5. ~~~ 
~ '" P7'zed tekstem o 50% drożej. (WBO. 3860) (2-1) ~ c 

!T ATRA CRIST AL! 
mydło z kwiatów tatrzańskich, przezroczyste 

J"..AX XE.'"2"'SZT..AŁ 
wielka zawartość gliceryny, zupełna neutralność, obfita 
piaua, przyjemny i delikatuy zapach Bukietu Tatrzańskie
go, czynią z tego mydła jeden z najwytworniejszych przed· 

dmiotów damskiej toalety. Wyłączna własność 

WARSZAWSKIEGO LABORATORY JUM CHEMICZNEGO. 
Nabywać można w magazynach własnych Warsz. Lab. 
Chemicznego, i jako tez w pierwszorzędnych perfumeryj ach 
i składach mat. aptecznych. Cena 20 kop. kawałek. 

(W. B. O. m 1605). (10-9-2) 

ELIKSIR AMERYKAŃSKI 
Hipolita Majewskiego 

DO PŁUKANIA US'I' 
Flakon 1,50 i 75 kop. Dostać można we wszystkich 
Składach Mater. Aptecznych i Aptekach oraz w :Ma
gazynach JJTm'szawskiego Labm'atQ1'yjul1t 

(8-3-2) Chemicznego. (WBO.3373) 

Zwracać uwagę na firmę 
na opakowaniach. 

Zakłady przemysłowe 

M. WolanowsKiego 

rre~aTaHo B~ rreTpO~OBCKOfi ry6epBcKOH THnorpa~iH. 
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Althea zawahała się z odpowiedzią. Słyszała, że 

Lady Sibyl ma zostać jego żoną i nie wiedziała, co 
ma )·zec. 

- Ja myślę, że i pani słyszała o projektowanem 
małżeństwie naszem- rzekła Sibyl, widząc, że Althea 
nie odpowiada,-ale to jest nieprawda. Ojciec i babcia 
iyczą sobie tego, a i Sir Oswald ma także powody, dla 
których tego pragnie, ale ja nigdy nie pójdę za niego! 
Matka jego jest gminną i źle wychowaną kobietą, a 
on-on mi się wydaje złym człowiekiem! 

Althea spojrzała na nią uważnie. 
- Jeśli istotnie tak jest, ---rzekła-to dziwię się, 

dlaczego pani postępuje tak, jak gdyby pani myślała 
inaczej. Wszyscy wierzą, że pani zostanie Lady Athel
stau. 

Sir Oswald wie dobrze, co o nim myślę; nigdy 
nikogo nie oszukuję. Ojciec zna. także moje przeko
nania. 

- Tak, ale lord Mountforest może myśleć, że 

pani zmieniła zdanie. 
- Nigdy nie zmieniam zdania,-rzekła poryw

czo Sibyl-i nie moja to wina, że inni rozporządzają się 
moją ręką be1. mojego zezwolenia. Wczoraj miałam 
wyraźny dowód, jacy to są źli ludzie ei paJlstwo Athel
stan. 

- Jakiż to dowód? Proszę, opowiedz mi pani? 
- Jest to właśnie sekret, który mam pani powie· 

rzyć,-rzekła Sibyl. Wie pani, że od rana byliśmy w 
Atllelstan Tower. Nudziłam się tam okropnie i cho
dziłam po zamk n, nie mając co ze sobą robić. . Około 

południa weszłam do przedpokoju, w którym żony 
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- Sir Oswaldzie - rzekła Althea, patrząc mu 
śmiało w oczy - nie pojmuję, co znaczy pana postę
powanie. Jestem gościem matki pana, a pan, w swoim 
własnym domu, robi mi przykrość. Nie rozumiem po
wodów tego i proszę o wytłomaczenie. 

.- Jakież powody może mieć mężczyzna, który 
szuka skwapliwie towarzystwa młodej i ładnej panny? 
Jestem człowiekiem, tak, jak każdy inny. 

- To nie jest żadne tłomaczenie!-odparła AI
thea.-Gdybyru mogła wiedzieć, dlaczego mnie pan 
prześladuje, wiedziałabym, co zrobić. Nie obraziłam 
pana niczem, a jestem zmuszona pl:zyznać, że nie 
okazujesz mi pan wcale szacunku. 

- To też uczuwam dla pani nie szacunek! Pro
szę, niech pani usią.dzie, a wnet wytłomaczę się pani! 

- Wiliamie! -zawołała głośno Althea, widząc, 
że William Hope przechodził koło drzwi, prowadzących 
do oranżeryi. 

William podbiegł ku niej. Althea wzięła przy
branego brata za rękę, szukając jego opieki. Sir Os
wuld zbladł, choć uśmiech nie zeszedł mu z ust; tylko 
złowrogi blask zamigotał w jego oczach. William 
IIope, również blady, pat)'zyl na nieg'o, w milczeniu. 

- Miss Martiueau jedzie do domu. Rzekł na
reszcie. Zechee pan pożegnać w jej imieniu Lady 
Mountforest. 

- Jestem w rozpaczy!-zawołal Sir Oswald ze 
śmiechem;-a matka moja zapewne przerwie eałą 
zabawe! 

~ Ja sama pożegnam Lady Mountfol'est, poproś 
tylko do mnie ojca-rzekla Althea spokojnie. 

Dziedzic Atbelstauu. 9 



'~f ?~al'lluz ! 9'1::qoaf 00!6\ ozsu)'J i,uosfa!m mauozo~uzo 
A\ ols U{!M'l::1A alu V,1l10!0 <)~ 'apaz,ld zsa!.M. 

(,p~llop i,OI> Od -
·o.qnr 

wu~p~arAM 'Ef oq 'nl>ro 9a!Zpa!MOdo 0lllSA'ZSM zs!snm 
'marom Ula!UBpZ 'oallHV 'l:~alop p Og 'ma!.M. -

jOIAzol]OllS Z\::.I r.uf ols Ol a7- 'az.lqop-l'laqHV 
'Blr.{OMp.z-n!up lUAZsf'll.tOZOM o !m M9m a!N -

·muHI!.M. PlazJ-ł~u 
-~IU vnf \l9!ZP Azsf'BJOZOM a~ 'az.lqop Ol )'{'l::f .

'ulflazs lIO! 9azsAISOP 
umus OO!A\ 'I'll~om alU ''I'lql>11ł~ oqoo.1l 'IlłAq V,!UP.!N 

·{r.zSAłs a!u 111!U qO! Aq'll '1\Bl 'I'l!ua!M9mod op 
~qos az ~f"llm 'UZpOllOAZ.td 111 gO.IlJ:al! ar. 'uuo 'I'l{'B!Zpa!M 
~'IlpU.l ozp.mq ID! 'BłAQ 'OU'l:MAZ'llU ~r 'l['Ill oq '" 'Il!Ul:lN" 

' foour.nłs fa.nqs nfo)'{od op maZp..I ![zsod m'll!II!.M. ! 
'I'l9tnIV n!u'Epu!uę od r. 'aluupr.!uę 01A~ods a!uęazg.M. 
·.IaA\OJ, m:qsl9QW M a!M'Bquz fał1~!u'IldSM aM nłp.!zpn 

al'l'lOM !l~Jq glU Al>glnlzsa!1U 029[' AqAp2 'l['I'lf '1l'E1 
ł'llpU\~AA\ n'll9U!p~w: 'dd mop -ll!UP 0~9udglSUN 

'lIlA 'łVIZaZO'U 

j~a!UM9·t 

Al !U~ '~r-!~o,ld ~1 M op[aM alU Ap2!u ~nf -
:oqon rou faf łuud<lZS l ~q os 

uz od !HMr.1sOZ A.19Pl 'lIam'l::z Ał'l::!u'I'ldsM 'BU {'Ilz.ifods 
9!ZOMod M !aqnV 1I0qo I>~zpa!s adoH Ul'l'l!fi!.M. 

1.9 -

66-

- Gerald pójdzie po pana Martineau, a ja zo
stanę z tobą-przemówił ponownie William i zawo
ławszy Geralda, posłał go po ojca. 

Za chwilę MI'. Martineau stanął przed córką. 

Był zmęczony i Uszcl:ęśliwiony, że mógł już jechać do 
domu. 

-- Ojcze, chodźmy pożegnać Lady Mountforest, 
William tymczasem poszuka dla nas jakiego powozu. 

Bardzo do brze -rzekł Mr, Martineau, idąc za 
córką· 

Państwo już jadą?-zawołała Sibyl, widząc 
Altheę z ojcem. 

-Tak, .- jesteśmy bardzo zmęczeni - odparła 
Althea. 

Lady Sibyl spojrzała na nią badawczo, ale nic 
już nie rzekła, 

Przy drzwiach stauął przed Altheą lord Hazel
dean. 

- Moje konie są na usługi państwa-wyrzekł i 
z niezwykłą powagą skłonił się przed młodą dziew
czyną· 

- Dlaczego Miss Martinean tak wcześnie odje
chab?-zapytała Lady Sibyl lorda Hazeldean. Za
pomniała już swojej urazy i pierwsza zaczęła z nim 
rozmowę· 

- Zawiele spotykało ją tutaj zaszczytów-od
parł.-Ty jesteś bardzo sprytna, Sibyl, ale są rzeczy 
na które, ani ty, ani ja, poradzić nie możemy. Zdaje 
mi się, że Miss l\fartiueau nie będzie się już naprzy
krzać państwu Athelstan. 
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Zatrzymała się i spojrzała bacznie ua Altheę. 

Nikt nas nie slyszy-rzekła-i nikt nie będzie się 
wyśmiewał z tego, co pani powiem. Jak się pani zdaje, 
czy pani mogłaby być moją przyjaciółką? Przez całe 
życie pragnęłam mieć przyjaciółkę, a nie miałam jej 
nigdy, 

- J(I także nie miałam przyjaciółki-odparła 
Althea, radośnie się uśmiechając. Gdybyśmy mogły 
zostać przyjaciółkami, byłabym bardzo szczęśliwa! 
Ale czy uaprawdę moja osoba może mieć dla pani ja
kie znaczenie. Przeznaczenia nasze tak są różne! 

- Tem bardziej możemy się zrozumieć-zawołała 
Sibyl,-l\fogę z panią rozmawiać otwarcie i pytać się o 
wszystko, czego sama zrozumieć nie mogę. Jeżeli 

pani ma czas wolny, zostanę LI pani dłużej. Dobrze? 
- O, będę pani bardzo wdzięczna! 
- Droga moja!-i Sibyl serdecznie ucałowała 

Altheę.-Kto z was gra tu na skrzypcach? 
- Brat mój Gerald, ale gra jeszcze nie bardzo 

dobrze. Pani pewno słyszała wiele pięknej muzyki. 
-- Za granicą, tak. Więc jesteśmy już przyja

ciółkami? Prawda? I mogę pani mówić wszystko? 
A właśnie chciałabym opowiedzieć pani coś o dniu 
wczoraj8zym ... Ale pod wielkim sekretem ... 

- Jeżeli sobie pani tego życzy, zachowam go 
dla siebie. 

- Bo to jest bardzo nieprzyjemna rzecz~-rzekła 
Sibyl, wyjrzawszy za okno.-Najpierw, muszę pani po
wiedzieć, że jesteśmy od wczoraj wAthelstan Tower i 
wrócimy do domu dopiel'O jutro. Czy pani lubi Sil' 
Oswalda? 
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