
Rok XXIII. Petroków, 16 (28) Lipca 1895 r. Nr. 30. 

PRE~U~IER."T:\ 
w m i ej s c u: 

rocznie .. rs. 3 kop. 20 
półrocznie . rs. 1 kop. 60 I 

kwartalnie . rs. - kop. 80 
Ceua pojedyllczego numeru I 

kop. 8. I 
z przesyłką: 

rocznie. . . rs. 4 kop. 80 I 
półrocznie . 1'8. 2 kop. 40 
kwartalnie . rs. 1 kop. 20 

I __ ~~ 

OGŁOSZF.NJA. I 

Za ogłoszenie l-razowe k. 8 i 

od jednoszpaltowego wiersza 

I petjtll. Za ogłoszenia kilka
,krotne - po k. 5. od wieI" 

II sza. Za reklamy i nekrologi 

I 
po k. 10 od wiersza.-Za ogło- i 

I szenia, reklamy i nekrologi na i 

Ii
i-ej stronie po k.20 od wicr

sza petitu. ! 
I (Jeden wiersz szerokości slrony= ' 

4 wierszom jednoszpaltowym. 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Billl'o Redukcyi i ekspedycyja główna w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok :Magistratu.-Ogłoszenia pl'ZyjlUują: W Piotr
kowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie 
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
oraz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Raj
chman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka 12; ' wreszcie wymienione obok agentury w miastach 

powiatowych gubernii piotrkowskiej. 

P r e n u m e r a I ~ P r z y i m u i ą: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i oLie księgarnie 
w Łodzi "Biuro Dienników" B. Londyńskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera 
i Kolińskiego; w Tomaszowie rawskim księgarnia .J. Sochaczew ski ej . Prócz tego 

w Częstochowie W. Komornicki. 
" Będzinie 
" Brzezinach 
" Dąbrowie 

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

w Łasku 

• Łodzi 
• Rawie 

• Radomsku 

W. Grass. 
B. Londyński. 
Hipolit Olszewski. 

{
Walenty Ligocki. 

• iUyśliński Feliks . 

JAN STRAHLER 
Adwokat przysięgły. 

Powrócił i przyjmuje jak dotąd sprawy tak cy
wilne jako też i karne do wszystkich instytucyj 
sądowych. (2-2) 

NOWE ROWERY 

: pO 145rs.:: 
iMod.G. Enfield DO 160, 

do $pr~edania 

lokilu; Bedakc1! uT1g~dDilrr 
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. 

(0-2) 

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

apteki "W' -go Lapbł.skieg-o, 
gdzie odtąd wszelkie prace analityczne przyjmo
wać będę, o czem mam zaszczyt zawiadomi6 osoby 
interesowane. 
(3-3) B. Gluchows1ci asesor farmacyi. 

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

W I~koie pr1wltneJ 
Michaliny Ruszkowskiej 

'VT' l?iotrko'VT'ie 
lekcy je wakacyjue rozpoczną się tlnia l-go sier-
pnia r. b. (3-3) 

MW~ARNIA PAR~WA 
10-konna, zupełnie nowa, jest do wynajęcia 
po r$. 25 Zll jeden dzień. Kolej zamówień 
ściśle zachowana będzie. . 

Adres dla zamówień: O. Wiinsche, Bujny 
przez Piotrków. (5-3) 

" Sosnowcu • Jermułowicz. 

o URODZAJACH. 
(Listy od Delegatów Taksowych). 

1. 
Cicibór Wielki (gub. Siedlecka, pod Białą). 

Szanowny Redaktorze! :Myśl zasięgania 
wiadomości o urodzajach od delegatów 
taksowych, jest ze wszech miar praktyczną, 
bo delegaci, jeżeli gorliwie zechcą zająć się 
zebraniem sprawozdań, mogą je mieć jak
najdokładniejsze. Ze swej strony, jako dele
gat taksowy powiatu bialskiego, z całą 
chęcią sprawozdanie o stanie urodzajów 
przesyłam: 

Oziminy, po zimie śnieżnej, tak w powie
cie bialskim, jak i w części konstantyno
wskiego, bardzo ucierpiały i w wielu miej
scach musiano część przyorać; przez miesiąc 
kwiecień deszczu nie było; w maju były 
duże dwa deszcze 23 i 26 i te znacznie po
prawiły oziminy, a bardzo dopomogły 
wzrostowi jarzyn; w czerwcu były deszcze 
13, 17, 19, 23, 26, a 27 ulewa z gradem, 
który po nad Bugiem tylko zrobił małe 
szkody; w lipcu do tej pory był umiarko
wany deszcz dnia 2, 4 i 12. Siano już wszę
dzie zebrano i jest go o 1/4 część mniej, niż 
w roku zeszłym; koniczyny ładne; owsy, 
j~czmiona, groch i kartofle bardzo się dobrze 
przedstawiają; łubiny prawie przepadły. 

Sprzęt żyta w wielu miejscach dokończają; 
na kopy jest go znacznie mniej niż w roku 
zeszłym i słomy malo; snop ciężki, ziarno 
dorodne i zdaje się że omłot będzie lepszy. 
Pszenica, choć miejscami rzadka, jest lepsza 
od żyta. Ceny w Białej: żyta pud 55 kop. 
Pszenicy brakuje, młyny płacą za dobrą 
korzec po rs. 5. Owies 55 kop. i niżej. Kar
tofle stare 80 kop. korzec. Poknp na ziemię 
zaczyna się wzmagać; w ostatnich dniach 
sprzedano średni folwarczek po 2,200 rs. 
włókę. L. Budziszewski. 

Przypisek Redakc.r;i. Dziękując serdecznie sza
nownemu korespondentowi za danie dobrego 
przykładu i... dobrego może początku - ohja· 
śUiamy, ze odezwę naszą, zamieszczoną w za
przeszłym numerze "Tygodnia", pisaliśmy głó
wnie pod adresem pp. Delegatów taksowycb 
guuernii piotrkowskiej, ponieważ dla tej gu
bernii wydajemy głównie nasze pismo i w jej 
obrębie posiadamy liczne koła czytelników; lista 
zaś jej delegatów jest następująca: na powiat pio
trkowski pp.: Aleksande.' Lisicki wł. dóbr Gomu
lin, Stanisław Lazarew wł. dóbr Mąkolice. Stani· 
sław Jaszowski wł. dóbr Łęki Szlacheckie, Adam 
Gołembowski wł. dóbr. Gorzkowicej na powiat no
woradomski pp.: Adam )[ichalski wł. dóbr Borowno, 
Witold Marczewski wł. dóbr Widawka; fIenryk 
Moraczewski wł. (lóbr Garnek, Kaźmierz Zeliński 
wł. dóbr Zamoście i Dębowiec; na powiat często
chowski pp.: Jan Kwiatkowski wł. dóbr Lubojna, 
Wiktor Golcz wł. dóbr lIiedzno, Bolesław Dzierz
bicki wł. dóbr iUałusy '}Iałe; na powiat będziński 
pp.: Ignacy Nowodworski wł. dóLr Osiek, }'ran
ciszek Gorczycki wł. dóbr Tomiszowice Szlachec
Ide; na powiat laski Bolesław Trepka wł, dóbr Wiel
ga Wieś Gl'zmiąca B., Kaźmierz Pruski wł. dóbr 

Łopatki; na powiat l6dzki pp.: Franciszek Gorczyń
ski wł. dóbr Kruszew, Nikodem Bobrownicki wł. 
dóbr Mikołajewice, Jan Kostanecki wI. dóbr 
Charbice Dolne, Adam ~Lebelt wł. dóbr Zguiłe 
Błoto; tla powiat brzeziński pp.: Gustaw Szamowski 
wI. dóbr. Kraszew Wielki, Julijusz hr. Ostrowski 
wł dóbr Ujazd, Jan Bogatko wł. dóLr Wola Ło
kotowa; na powiat rawski pp.: Wincenty Łoskow
ski wł. llóbr Gostomia, Michał Szwejcer wł. dóbr 
Rzeczyca, Eugeniusz Borakowski wł. dóbr Strzał
ki, Flawian Jacobson wł. dóbr Bujały. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności, pierwszy głos, 
jaki dał się słyszeć w odzyw na naszą prolibę, 
zwróconą do osób powyzszych, nadszedł nie od 
nich, lecz ze stron dalszycb, do których, jeśli 
dobiegła treść odezwy naszej, to dzięki jedynie 
.Kuryjerowi Warszawskiemu", który, zrozumiawszy 
jej waznoś6, w celu poparcia naszych usiłowań 
wydrukował w N-rze 195, co uastępuje: 

"Nowa droga. Niejeduokrotnie już zwracano 
uwagę, że dane o urodzajach w naszym kraju, 
zbierane w sposób (10tychczas praktykowany, nie 
zawsze są wiarogodne. 

.Nieraz też jnż usiłowano gromadzenie danych 
statystycznych o stanie zbóż w jesieni i na wio
suę, oraz o sprzęcie rzeczywistym oprzeć lIa 
podstawach racyjonalniejszych, ale zawsze wszel
kie zamiary spotykały się z brakiem odpowiednio 
przygotowanych organów . 

• Obecnie, mamy do zanotowania nową pod tym 
względem próbę, przedsięwziętą przez ruchliwą 
redakcyję tygodnika Tydzień. 

"Próba to prywatna, ale jeżeli się uda, może 
wydać owoce pożądane. 

nT.r;dzień dane owe statystyczne postanowił gro
madzić w drodze dotąd niepraktykowan ej, a mia
nowicie zwraca się o nie do delegatów taksowych 
Towarzystwa kredytowego ziemskiego. 

"Redakcyj a Tygodnia prosi tych delegatów 
o nadsyłanie danych co do urodzajów w gub. 
piotrkowskiej, poniewaz, jak przypuszcza, z po
wodu nierównomiernych opadów atmosferycznych, 
zbiory w różnych okolicach gubernii będą zape
wne rozmaite . 

• Każdy delegat taksowy ma swój okręg, który 
często objeżdża, może więc dostarczy6 danych 
wiarogodnych, a pojedyucze dane takie mogą po
służyć do mniej więcej dokładnego obliczenia 
zbiorÓW w gub. piotrkowskiej. 

"Delegaci mają wprawę w oceniauiu wartości 
zboża nawet na pniu; więc ich współpracowni
ctwo w statystyce urodzajów może by6 bardzo 
cenne, jeżeli tylko odezwie redakcyi Tygodnia 
zadość uczynić zechcą. 

.Spodziewać się należy, że delegaci takowi 
zechcą poprze6 usiłowania Tygodnia, a dzięki te
mu, przekonamy się niezadługo, czy ta droga gro
madzenia danych statystycznych o urodzajach jest 
lepszą od dotychczasowej". 

Z WYSTAWY WYROBÓW METALOWYCH 
W WARSZAWIE. 

W rozwoju przemysłu krajowego, gub. 
piotrkowska, najdawniej uposażona w kolej 
żelazną, pierwszorzędne zajęła miejsce, 
a zagłębie dąbrowskie, w krótkim stosunko
wo czasie, wyrosło na wielkie ognisko fabry
czne, w którem przemysł metalurgiczny 
przeważne zajął miejsce. .Młodzieniec to 
jeszcze, bo datę swego rozwoju zaledwie na 
lata liczyć może; a jednak od chwili, goy 
dawniejsze zakłady rządowe przeszły w rę
ce prywatne i cła ochronne rozbudziły z le-



2 TYDZIEŃ 

targu siły krajowe i zciągnęły kapitały Niewielu, jak na miasto przemysłowe. 
zagraniczne, poważnych dobił się on reznlta- Za to Łódź wystąpiła cokolwiek okaza-
tów, które upoważniały nas do mniemania, lej: Fulde 'l'eodor przedstawił armatury, 
że na Wystawie wyrobów metalowych odlewy metalowe i przyrządy elektrycznej 
w Warszawie, urządzonej staraniem Muzeum Gorecki i S-ka części maszyn dla przędzalni; 
Przemyslu i Holllictwa w 1'. b., wystawcy I Hesse Józef wyroby druciane i tkaniny 
z naszej gubemii poważne zajmą miejsce... metalowe; Hiiffer August maszyny dynamo-

J.j; 30 

cały, lecz zagranicę i Cesarstwo. Widzieli
śmy na wystawie wielu gości z Cesarstwa 
przybyłych, specyjalnie li tylko dla wysta. 
wy. Parę firm z Cesarstwa, chociaż po za 
konkursem, nadesłało także swoje okazYi 
a znalazły się i wyroby z Berlina oraz Lipska. 

St. Łqp. 
~o)---

Z Sosnowca. 
Na tej zasadzie, Redakcyja "Tygodnia" elektryczne; Krempf Karol wyr by ślusur

wydelegowała jednego ze swoich wfSpółpra- skie; Piltz AleksImder model warsztatu 
cowników specvjalnie na wystawę, z prośbą, tkackiego t ,s zwykłej wielkości, zbudowany 
aby przedewszystkiem uwzględnił prodn- z żelaza lancgo, mosiądzu, stali i drzewa 
kcyję naszej gubel'llii i jedynie śledził tylko z transroi, yjką z tyłu i kołem rozpędowem 
za okazami J'ej przemysłu metalurgicznego. z boku; Stephanlls Edmund armatury i od- Układ z drogą zelazną przy kupnie dóbr Zagórze 

. kb l I S h b bl i Niwka.-Bogactwo kopalui Niwka.-Banrly zło-
Niestety! w cyrku na ordynackIm-ja y ewy meta owe; trauc wyro y aszane dziejskie.-Opór ich zbrojuy.- Wystawa wyrobów 
różdżczka czarodziejską przemienionym na izolowane; Warrików i Kwaśniewski podko-· s08uowickich w pałaCH sieleckim.-Komitet wysta· 
wspaniałe hale wystawowe, otoczone kwie- wy i przyrządy do kucia koni; Wolski Lu- wy. - Brak wagonów. - Wystawienie kaJ'awanu 
ciem i umajone zielenią, \'fi gustownie roz- dwik aparaty do kotłów parowych przeci- na widok publiczny. 
mieszczonych pawilonach i witrynach-zna .. wko wybucQom, noże, pra ki i części maszyn 1"v'V'~ 
lazło się zaledwie kilkunastu . wystawców do szycia; Zukowski Kazimierz wyroby ślu- Przed laty, kiedy pau v. Krarusta nabył 
z naszej gubernii, i to okrom Huty Banko- sarskie. dobra Gzichów, Zagórze, Niwkę, wraz z bo-
wej, wystawców mniejszych sił, którzy Wobec obiecanego w niedługim czasie za- gatemi pokładami węgla kamiennego, od 1'0-
atoli lepiej spełnili swój obowiązek obywa- prowadzenia oświetlenia gazowego w Piotr- dziny Siemieńskieh za bardzo nizką cenę, 
telski, niżeli firmy bogate i solidne, świe- kowie, czujemy się w obowiązku pomówić zawarty został układ z zarządem drogi wic
cące nieobecnością, jakby wyraźnie zama- słów parę o kuchniach gazowych, wystawio- deńskiej o budowę boc'luicy do kopalni 
nifestować chciały, że z krajem tutejszym nych przez warszawskie zakłady gazowe. Niwka. Zarząd drogi, ze względu na zna
nie łączy ich uic, oprócz chęci zysku, jedy- I Są to prześliczne mebelki z żela~a i blachy czną kwotę, mającą być na budowę gałęzi 
nego bodźca, który ich tu sprowadził z nad kutej, które brudne kuchnie nasze zady- tej wydatkowaną, zagwarantował sobie, że 
brzegów uroczego Renu, z ponad modrej mione, zaśmiecone pyłem węglowym, zamie- kopalnia będzie eksploatować węgla nie-
Mozeli lub szarawej Sprei!... nią na eleganckie pracownie kulinarne. mniej corocznie, jak 10,000 wagonów. Nie 

Rzecz prosta, z wysta wców naszych pier- Oglądaliśmy naocznie kuchnie gazowe wiedziano wówczas dokładnie, jak są obfite 
wsze miejsce należy towarzystwu akcyjne- przy pracy, .iedliśmy potrawy na nich przy- pokłady węgla w owej kopalni, która pro
mu Huta Bankowa w Dąbrowie gÓl'lliczej, rządzone, nie ustępujące w smaku po- wadzoną była niezbyt wzorowo; a oszczę
które wystawiło: surowiec, żelazo pudlingo- trawom po staremu przygotowanym i prze- dność niemiecka nie dozwalała czynią jedno
we i zlewne, stal resorową, blachę stalową, I konano nas dosadnie, bu szeregiem doświad- razowych znacznych nakładów. Jnż piel'
szyny i akcesoryja do budowy dróg żela- czeń, o znakomitych zaletach kuchen gazo- wsze lata dawały większą ilość wagonów, 
znych i naj ciekawsze kolejki stale i przeno- I wych, z których najwybitniejsza: taniość niż bylo w umowie zagwarantowane. Na
śne wlasnego systemu, do użytku kopalń, opalu, czystość i usunięcie absolutne przypa- stępnie, z każdym rokiem, kopalnia rozwijala 
zakładów przemysłowych i rolnych, Rozwój I leń i przydymień, tak cz.ęsto trapiących sili, aż wreszcie pod zarządem nowona
produkcyi Huty Bankowej wzrasta z każ- g'osposie nasze. bywcy, towarzystwa sosnowickiego, pro
dym rokiem, bo gdy w 1892 wypl'oduko- Po za tern, wystawa, która śmiało rzec dukcyja jej w dwóch ubieglych latach 
wano 3,607,800 pudów, 1'.1893 dal 4,178,200 można przeszła wszelkie oczekiwania, oM- doszła do 4 "',000 rocznie! Ponieważ cała 
pudów, zaś 1894 1'.4,218,500 pudów. Po za tuje w mnóstwo wyrobów, budzących cieka- przestrzeń okrążająca kopalnię posiada bo
Hutą Bankową zagłębie dąbrowskie l'epre- wość widza i chlubne dających świadectwa gate pokłady węgla, nie zwrócowo uwagi 
zentują: Dziaczko Walenty z l\Iilowic, szajby o rozwoju naszego przemysłu metalurgi- na to, gdzie ma być wybudowana stacyja 
parowe do transmisyj, wały i narzędzia cznego. węglowa Niwka; chodziło tu o to, a by tylko 
górnicze; Hoinkis z Sosnowic wyroby ślusar- Szczupłe ramy "Tygodnia" pozwalają je- una istniała. Dziś już zarząd kopalni do
skiei Malinowski Janusz z Sielca szrut, dynie na wzmiankę pobieżną; ciekawych szedł do tego przekonanic1, że na tery tory
minium i plomby rozmaLe; Potok i Rozen- więc szczeg6łowego sprawozdania z ogółu jum zajętem pod stacyję, znajduje się 
blum z Będzina nity metalowe do pasów wystawy odsyłamy do specyjalnych pism pokład, posiadający węgla dziewięć i pół 
i węży skórzanych. warszawskich; zresztą w niedługim już milijona metrów kubicznych! 

Częstochowę zaprezentowali: Fischer Gn- czasie opis wystawy wyjdzie w oddzielnej Ponieważ do wydobywania węg'la, na 
staw maszyny do robienia pudełek: bracia broszurce. N aro szło jedynie o zaznaczenie, takiej przestrzeni nie można przystąpić 
Kanczewscy maszyny dla rzemiosł; Wein- w jak skromnym rozmiarze przyjęli udział wcześniej, aż z chwilą przenie ienia stacyi 
berg Józef i Tempel widły stalowe, sierpy, przemysłowcy gubernii naszej w turnieju w inne miejsce, Towarzystwo sosnowickie 
kłódki i piły. pracy, który zainteresował l1ietylko kraj zaproponowało zarządowi drogi wiedeńskiej 

łokciem się bawić, pokornie pochyliliby 

TO I .O "'TTTO_ hardo wzniesione czoła, gdyby ów tolero-
VV wany zaledwie plebejusz odmówił naraz 

dalszego kredytu, szewc zdarł sandały z ary-
stokratycznych podstaw, krawiec ściągnął 

nAuo gdyby tu kazdy do swojej łupiezy . . I 
R~kQ ściągnął: szewc zam'ał niepłatu e trze- purpurę z ramIema .... 

[wiki, Hola! panie bazgraczu, zbyt śmiałe 1'0-
Krawiec porwal za suknię, szmuklerz za guziki, bisz przypuszczenia: "quod licet Jovi, non 
Włoch czuprynę z nienacka nabawił napa.§ci, . 
Ze mu z pudrem pachnącej nie zapłacił licet bovi". AżalI możliwa to rzecz, aby 

[maści".... motłoch nie rozumiał zaszczytu: gdy pozwa-
Dopierożby to zgiełk i rwetes zapanowały lamy mu opychać nasze zołądki szlachetne 

w niejednem z uroczych gniazdek na- smakołykami, oddając jego staraniom i pra
szego towarzystwa, a nadobne anioły rodzin, cy troskę o przystrojenie żon, córek i kok .. . 
w spazmach i płaczu histerycznym, dałyby przepraszam, kuzynek naszych w powiewne 
folgę obrażonej ambicyi, która atoli nie szaty, i z racyi marnych sestercyi, które lata 
przeszkadza im przez miesiące całe zanie- całe na pokrycie czekają, buntowniczo pod
dbywać regulowania rachunków z dosta- nosił głowę· Co innego, gdyby biedak, któ
wcami, w niczem nie mącąc wydelikaco- remu zaledwie okruchy, rozsypane z suto 
nego sumienia, nie zakłócając rozflirtowa- przed nami zastawionych żłobów, zbierać 
nego serduszka; bodajby biedna wdowa, co pozwalamy, zadłużył się za chleb dla gło
urocze ich kształty w powiewne przystroiła dnej rodziny lub komorne. Dla niego niema 
sukienki, nie miała za co kupić chleba dl~ tłomaczenia, skoro naruszył przywileje, nam 
głodnej dziatwy, bodajby kupiec lub rze- tylko właściwe; rumieniec wstydu purpurą 
mieślnik rwał włosy z rozpaczy, czem za- obleje jego ohlicze-ale my, mości panie, 
płaci weksel terllIinowy, za co nabędzie to- my zarumienić się umiemy jeno po kilku 
warów potrzehnych mu na razie, lub czem bntelkach szampana, lub niezliczonej ilości 
zaspokoi wymagania współpracowników, dżin-dżinu, albo pipermentu. 
gdy przyjdzie dzień wypłaty za ich pracę. Zresztą dola nasza nie jest znów tak słod
Głowy rodzin, kożuchy śmietanki towarzy- ką, jak się to wydaje na dole społecznej dra
skiej, z dumą odziani w purpurowe togi biny stojącym! .. I my mamy swego móla, co 
owi pretorzy i consulowie, co z politowaniem nęka i dokucza tak dotkliwie, że zrozpaczeni 
i pogardą spozierają na szare tłumy zmuszo- / uchodzimy z domu jak zając przed chartami 
l1e walać ręce pracą przy warsztacie lub na forum miejskie, aby z towarzyszami nie-

doli pocieszać się wzajemnie. Lecz móle, 
przeobrażone w barwn? motyle, sunąc gęsie
go przed werendą letmego forum na via Oa
lisiensis, gdzie przesiewamy dzienne nowin
ki, złośliwem spojrzeniem czarnych oczat, 
sarkastycznym uśmieszkiem koralowych 
usteczek khlją niemiłosiel'l1ie, za powiadając 
burze gdy wrócą do ognisk domowych. Chro
nimy się tedy przed ozdobami i kwieciem 
naszego życia w ciemne nory gabinetów ku
linal'l1ych, aby do walki nierównej potrze· 
bnego nabrać animuszu. 
Rozważ tylko, mój panie, co to za straszna 

dola posiadać za małżonkę miluchną osobe, 
zakochaną w tobie do szaleństwa, a zazdro
sną niby Otello w spódnicy. 

Radaby ona swego męża i pana uczynić 
cicniem własnym i satelitą nieodstępnym, 
który jeno ku słońcu swego życia winien 
zwracać oblicze. A słońce owo, zwłaszcza 
w późnej jesieni, często bez powodu chmura
mi zaehodzi, grzmotami i błyskawicami roz
brzmiewa i leje potoki deszczu jakby na 
rozkaz, niebacząc, że biedne ~ężysko wiecz
nie rozstrajany burzą, gdzieś w cichej ustro
ni nerwy do równowagi doprowadzać musi. 
Więc gdy nadejdzie pora wyjazdu . do ką

piel lub na letnie koczowiska, i on radhy 
użyć feryj wakacyjuych zdala od czarno
włosej lub niebieskookiej, co marsem szpeci 
białe czoło, a histerycznemi spazmami i ca
łym wiankiem grymasów dopiekła mu już do
żywego. Nie jest to bynajmniej nieczułość 
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usunięcie stacyi wraz z wszystkietni toramI 
kolejowemi dalej. Czy zarząd drogi zgodzi 
się ua 'tę propozycyję i o ile zechce ponieść 
koszta tej operacyi, dotychczas jeszcze sta
nowczo kwestyja ta Rie jest rozstrzygniętą. 
Przypuszczać należy, że nie później jak za 
dwa lata przenie~ieuie stacyi Niwka na
stąpi. W chwili obecnej już miejscowość ta 
galeryjami podziemuemi jest zupełnie okrą~ 
żoną. Takie olbrzymie pokłady węgla} dla 
tego tylko, że na ich puwierzchni istnieje 
stacyj a, nie mogą być pozostawione nie
tkuiętemi!... 

Od pewnego czasu bandy złodziejskie, 
operujące w Dąbrowie i Będzinie, przenio
sły się do Sosnowra i tu prawie codziennie, 
włamując się do mieszkań, dokonywają na
padów, w celu kradzieży na wielką skalę.
Przed tygodniem siedmiu drabów dostało 
się do mieszkania właściciela piekarni, któ
ry będąc już kilka razy atakowany, zaopa
trzył drzwi i okna zasuwami i sztabami 
żelazne mi. Zapory te jednak uic nie pomo
gły i już banda była we wnętrzu mieszka
nia, kiedy kilku strażników, posłyszawszy 
łomot rozbijanych okien, napastników usiło
wało pochwycić. Rabusie stawili jednak 
zbrojny opór i dali ognia z rewolwerów do 
atakujących Ich strażników. Zaczęła się 
kompletna kanonada, rezultatem której było 
ujęcie jednego z napastników, jak się oka· 
zało, herszta całej tej bandy złodziejskiej. 

TY DZIEŃ 

w termi~ie kilkomiesięcznym drodze ma 
być dostarczona, o czem kopalnie tutejsze 
przez zarząd drogi zostały już powiado
mione. 

Zwracamy uwagę pana zawiadowcy sta
cyi drogi wiedeńskiej, że ulokowanie kara
wanu, należącego do stacyi rzeczonej, tuż 
przy ulicy, jest zupelnie niewłaściwe. Spra
wia to przykry widok dla osób w blizkości 
mieszkających. Jest to niepodobne do wia
ry, aby karawan na tak olbrzymiej stacyi 
nie mógł znaleźć odpowiedniego pomieszcze· 
nia i stał przy ulicy najruchliwszej, skoro 
do czasu przybycia p. zawiadowcy uo So
snowca karawan ten zawsze był w ukry
ciu. 

Zaprowadzenie nowych porządków na 
stacyi, jak np. pilnowanie, aby nikt bez bi
letu nie wyszedł na peron i wiele innych, 
przedtem nie będących w praktyce inowa
ryj, nie może w żaden sposób harmonizować 
z takim nieporządkiem, jak wystawienie na 
widok publiczny kolejowego karawanu ... 
Wreszcie właściwiej by było zaofiarować go 
kościołowi tutejszemu, na co chętnie zgo
dziliby się wszyscy ci, od których ofiara ta 
by zależała. Przy nowobudującym się ko
ściele, na obszernym placu, mógłby on zna
leźć odpowiednie pomieszczenie. 

Ślepow1·on. 
---0'---

Tomaszów-Rawski. 
Przejazd JE. Arcybiskupa. - Żniwa.-Sezon.-. 
Upiększanie miasta. - Szkółka elementarna.

Skwer. 

Wystawa wyrobów s6snowickich i fabryk 
sąsiednich, projektowana na październik, 
dobrze się zapowiada. Krążąca pogłoska, 
że zarząd towarzystwa sosnowickiego od 
przyjęcia udziału w tej wystawie uchylił 
się, okazała się nieprawdziwą. Wystawa ma 
być e[{sponowaną w pałaeu sieleckim, który 
umyślnie na ten cel obecnie jest restaurowa- Przed paru tygod. w przejeździe z wód, 
ny. Komitet wystawy składają panowie: zawadził o stacyję Tomaszów JE. Al"~ybi
Dietel, Mauve, Appel i Skawińskij głównym skup Popiel. Dostojuika kościoła oczekIwał 
inicyjatorem zaprezentowania, podczas by- już w Bzinie kanonik tutejszy ksiądz Zajc; 
tności w Sosnowcu JW. Naczelnika kraju, tu zaś na sta?yi, cały kler miejscowy,. JE. 
wyrobów produkcyi miejscowej, jest pan przyrzekł, o Ile mu tylko na to zdrOWIe po
:Mauve pełnomocnik towarzystwa sieleckie- zwoli, zawitać do nas niezadługo, dla doko
go. Sądzić by wiec należało, że prezesostwo nania konsekracyi dobudowanej ostatnio 
w rzeczonej wystiwie należałoby panu 11au- części świątyni naszej. 
vemu' tymczasem tenże od tej godności do- Nieprzerwane upały tegoroczne przyspie-
brow~lnie uchylił się. szają żniwa. Urodzaje przedstawiają się 

Wkrótce droga Iwangrodzka będzie już bardzo pomyślnie. 
w posiadaniu większej ilości wagonów, któ- l\Iniej pomyślnie za to, rozpoczął się pr~e
rych brak jest kompletny; oprócz kilkuset mysłowy sezon obecny, po którym spodzIe
wagonów świeżo od obcych dróg wypoży- wano się wielkiego ożywienia, mającego 
czonych, zakupiono pewna ich ilość, która skompensować niedobory dwu jego poprze
!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""~.!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""~ dników. Nadzieje jak na początek zawiodły: 
lub karygodna obojętność dla związków ro- kupców zjazd niewielki, a ci, co przyjeżdża
dzinnych; to tylko wrodzone każdemu oso- ją, ofiarują ceny niemożliwie nizkie, mot y
bnikowi zamiłowanie swobody i pragnienie wując wymagania swe zniżką cen wełny, 
bodajby chwilowego wypoczynku po znojnej którą w tym I'oku na jarmarku fabrykanci 
pracy we dwoje, co miało życie umilić, uczy- nabywali po cenach znacznie niższych od 
nić je ponętniejszem i lżejszem. Plebejusz cen zeszłorocznych. Czarne jedynie mate
nie odczuwa tych rozkoszy; on grymasy swej ryjały cieszą się w tym sezonie, dawno 
baby uśmierzyłby brzozowym lub rzemien- niepraktykowanym popytem. Szczególniej 
nym kataplazmem, ale-nam czynić tego nie- firm::,. L. Bernsteina, której wyroby od lat 
wolno .... i słusznie, bo gdy żona plebeja to dziesiątków, na wszystkich rynkach zyskały 
towarzyszka jego pracy, jego doli i niedoli, rozgłos, znaczne sprzedała transporty. 
nasza-to kwiatek egzotyczny, to sami.... Mimo złych czasów, miasto jednak codzień 
samowładna władczyni naszych serc i kie- bardziej się wyludnia, transportując do ba.
szeni. dów lub na letnie mieszkania, szukających 

wytchnienia. i sił do walki życiowej mieszkań-
A że kapl'Ysy jej granic nie mają, wina sła- ców. A samo tymczasem stroi się i upiększa; 
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kony zdobne domy, między któremi znaj-: 
duje się i filija Banku Państwa. 

Szczególniej uprzywilejowana jest ta 
Dzielnica. Skwer, d() ulicy Pilicznej przyty
kający, otrzymał w tym roku przeszło 100 
młodych drzewek, a uporządkowane jego 
ścieżki, zaokrąglone gazony, białe ławki 
(również tegoroczny nabytek), odmienną. zu
pełnie od dawnej, a wielce miłą nadały mu po
stać. Tuż obok skweru, za probostwem, umie
ścił się domek parterowy, murowany, do 
którego "lary swe i penaty" przeniosła naj
starsza w mieście, elementarna szkółka ka
tolicka. 

Przez trzy ćwierci wieku, (w 1824 założo
na), po obcych tuląc się kątach, trzy nam 
wyhodowawszy pokolenia, teraz dopiero 
własne sobie zyskała locum. Zapoczątkowa
ny w r. 1893, trzema tysiącami rubli zapo
mogi rządowej budynek, w tym dopiero 
roku ze składek obywateli wykończony zo
stał. Domek murowany o przestronnych sa
lach z obszernym dość dziedzińcem, przyty
kającym do skweru, szczęśliwie bardzo od
powiada warunkom hygieny. Posiada 4 od
działy, w których w roku bieżącym uczyło 
chłopców 94, dziewcząt 39. 

Nauki religii udziela we wszystkich od
działach ksiądz Nitecki, nauk szkolnych 
we wstępnym p. Kuchazenko, w 11 2 i 3 
nauczyciel miejscowy p. Wald. 

Na tern kOllczę wiązankę nowin dzisiej
szych. :Możeby i nieźle było na tym naj
lepszym ze światów, gdyby nie chwilowy 
ustrój owego "nervus rerum", którego 
mniejsze lub większe naprężenie, raz nam 
przez różowe, częściej jednak przez ciemne 
na życie patrzeć kaźe okulary. Ab. 

-----cc.):t-~---

Cześć ci, o pieśni! Odradzasz z popiołu 
Wszystko, co pl'zeszło, co już być przestało, 
Skamieniałemu blask przywracasz czołn, 
l życiem nowem darzysz, co przebrzmiało. 
Za wszystko wielkie, odrodione z pleśni 

Cześć ci, o pielini! 

Cześć ci, o pieśni! Skrzydłem archanioła 
Unosisz duchy nad otchłanią ciemną, 
I II ołtarzy wszechświatów kościoła 
Glorię im życia wskazujesz tajemną. 
Za wszystko z ziemskich wyzwolone cieśni 

Cześć ci, o pieśni! 

Cześć ci, o pieśni! Za ognie i łuny, 
Za prawdy blaski, o.~wiaty pochodnie, 
Za święte hasła i krwawe pioruny, 
Za zdruzgotaną nienawiść i zbrodnie, 
Starych przesądów wytępione pleśni 

Cześć ci, o pieśni! 

Cześć ci, o pieśni! Za sławy twej słollce, 
Za huki gromów i burze i szały, 
Za nowych światów, nowych blasków gOlice, 
Za wszecbuarodów bratnie ideały, 
Które myśl ludzka w tobie ucieleśni 

Cze~ć <li, o pieśni! 

IIelios. 

---(.~--

Z miasta i Okolic. 
wetnych rajców miejskich, bo, równo ze słoń- na pierwszym planie kościół. Dzięki nieu-
ca zachodem, miasto okrywa czarny całun stannym zabiegom księdza kanonika Zajca., - J\V. guber'nator' piotr'kowski, rz. I'. 
nocy, gdzieniegdzie zaledwie rozjaśniany zaledwiE} ustawiono na frontonie jego 3 st. K. K. Millcr, zwiedził niedawno biuro poli
kagankiem naftowym, który grozę ciemno- figury Swiętych, aliści wycięciem kilku cyi w Łodzi, a w szczególności brygadę 
ści potęgując, rozstraja nerwy pań naszych. drzew uformowano wgłębienie, które, oko- szkolną, gdzie egzaminował stójkowych; 
Ucieszyliśmy się tedy niezmiernie na wieść lone sztac.hetami i zamykające;się ozdobną z całego urządzenia, jak również z odpowie
o zatwierdzeniu oświetlenia gazowego; lecz kratą z figurą Matki Boskiej, bielą swą, odci- dzi-okazał zadowolenie, wyraziwszy uzua
złowieszcze puszczyki szepcz~ tajemniczo, nającą się ślicznie na tle zieleni, utworzyło nie swoje p. policmajstrowi, r. st. Chrzanow
jakoby gaz· z elektryką zazarty bój zwarli, wejście, będące ozdobą uietylko kościoła ale skiemu. Następnie był w biurze naczelnika 
a dopóki szala zwycięztwa na tę lub ową nie i głównej ulicy miasta, Brzostowskiej. wojennego, poczem obejrzał nOWO-WZ1l0SZ0-
przychyli się stronę, ciemności podawnemu Jak gdyby zazdroszcząc tej ostatniej, są- ne zabudowania cerkiewne dla 37-go pułku 
panować będą nad miastem, co łącznie z wy- siadka jej ul. Piliczna, rozszerzona zwale- piechoty i wzuiesione już koszary dla 3 bate-
ziewami ze Strawy, świetnie dopomaga do . k' O l W 
rozwoJ'u bakcilusów przeróżnych chorób fizy- mem szpecącego ją par anu, ZnIwelowana, ryj 1 -ej bryga( y artyleryjskiej. ieczorem 

podwyższona, zaopatrzona brukiem i wygo- zaszczycił bytnością swoją teatr letni, 
cznych i moralnych, których światło i czysta dnemi chodnikami, nie powstydziłaby się w kt'órym odegrano "Madame Sans-Gene". 
atmosfera śmiertelnemi są wrogami. obecnie być przeniesioną. do którego z wię- Ogród Sellina tego wieczora przystrojono 

Janek. kszych miast, tembardziej, iż na jej prze- w lampiony chińskie; publiczność wypełniła 
strzeni mieszczą. się same murowane, w bal- I widownię po brzegi. ---~co~-----
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Tombola. Tow. Dobroczynności czyni pokazał co umie i rolę Jontka odśpiewał wy
starania okolo urządzenia dorocznej zabawy bomie, wlewając w postać drgającą życiem 
z tombolą, w ogródku kolejowym. N atych- wiele uczucia i serdecznego ciepła.-- P. Lew
miast, po uzyskaniu zezwolenia władzy, ko- kowicz dała nam Halkę owianą czarem smę
mitet towarzystwa uprosi damy o zbieranie tnej poezyi połonin, odśpiewaną po
fantów i oznaczy termin zabawy. prawnie, a w scenie przed kościołem nawet 

Tu nawiasem zwracamy uwagę 'l'owarzy- z siłą dramatyczną. O pp. Landau i Pester 
stwa Dobroczynności, czyhy nie można było, pisaliśmy już; na tern miejscu zaznaczyć więc 
oprócz projektowanej wyżej zabawy, nrządzić tylko możemy, iż dzielnie się przyczynili do 
innej, na tutejszym torze wyścigowym v. cy- powodzenia opery, odśpiewanej i wystawio
klodromie, jak to tyle razy miało miejsce w nej z należytym dla nieśmiertelnego jej twór
Częstochowie na różne cele dobroczynne. Są- cy szacunkiem. 
dzimy, że tutejsi pp. cykliści, na cel podobny -- Nowy I·eltel·tunr. Niebawem na scenie 
nie odmówiliby swego współudziału. N ajła- naszego Wouewilu ujrzymy podobuo cały sze
twiej urządzić by można jakąś zabawę na reg nowości, które w sezonie bieżącym naro
wzmiankowanym terenie, gdyby takowo biły dość wrzawy w Wars·lawie. "Dwa herby", 
w jednej połowie na Towarzystwo Dobro- "Sprzedana Narzeczona" ",Pan Senator", "Ja
czynności, w drugiej na rzecz Straży Ognio- buka", przesuną się kolejno przed oczyma wi
wej była zainicyjowaną-a to dla tego, że dzów, zaraz po Madame Sans- Gene, do wy
przy pomocy, w takim razie, tej otsatniej, stawienia której dyrekcyja już od paru tygo
program zabawy dałby się daleko łatwiej dni czyni energiczne przygotowania. N atu
ułożyć, pomijając już to, że obstawiwszy ca- rainie, ze względu na szczupłe rozmiary na
ły nieogrodzony teren cyklodromowy strażą szej scenki letniej i warunki miejscowe, nie 
ogniową, zapewniłoby się większą jego nie- może być mowy o stylowej wystawie tej 
tykalność przed inwazyją wdzierających się sztuki w ścisłem znaczeniu tego słowa; 
nań tłumów. I tak np: oprócz jakiejś sprze- w każdym atoli razie dyrekcyj a uczyni 
daży kwiatów, czy improwizowanej tomboli, wszystko, aby rozgłośnemu dziełu Sardou 
mogłyby wystąpić chóry męzkie, które, mi\l- dać najefektowni~jsze ramy. Kostyjumy hi
dzy innemi, mogłyby wykonać jako nowość storyczne, wykonane w pracowniach war
piosnkę cyklistowską, świeżo napisaną przez szawskich i sumienne opracowanie ról, na
jednego, a instrumentowaną przez drugiego grod~ą braki wystawy, o ile usunąć ich nie 
z tutejszych cyklistów. Ci ostatni znów mogli- będZIe można. Katarzyn~ odtworzy p. !za 
by urządzić ze 4 biegi wyścigowe ze współ- Nowicka, a Napoleonem będzie p. Korczak, 
udziałem częstochowskich kolegów, wre- którego zewnętrzne warunki i inteligencyj a 
szcie po wyścigach corso wie~zorne z pocho- dają nadzieję, iż b~dzie nie gorszym N~pole
dniami. Jako dodatek wreszcie, ognie ben- onem, jak koledzy jego w WarszawIe lub 
galskie i fejerwerki! Nowość terenu, nowość Łodzi. Zobaczymy. 
pomysłu tego, nigdzie jeszcze nie wypróbo- - Ze Sit ortu kołowego. Jedeu z tutej
wanego, już przez to samo, że nowość- szych członków Warszawskiego Tow. Cykli
ściągnąćby mogły sporo widzów. Oczywiście, stów, p. Bastrz. wybrał się dnia 17 b. m., ja
koszt urządzenia całej zabawy ciążyłby na ko widz, na wyścigi do Kalisza, a ztamtąd 
urządzających ją instytucyjach, na rzecz w podróż na rowerze za granicę. Pan B., 
których cyklodrom bonifikowałby cały zwiedziwszy Wrocław, udał się do Poznania, 
dochód. zkąd pod dniem 23 b. m. pisał do nas, że na-

- Teatr letlli. Wobec niezbyt licznie zajutl'z wyrusza do Gniezna. Towarzyszami 
zgromadzonej publiczności w sobotę (20 jego podróży są: p. Kl'zymowski z Będzina 
lipca), goszcząca w mieście naszem trupa i Cywiński z Łodzi. Turysta nasz spodziewa
p. Sarnowskiego, w teatrzyku letnim p. So- ny jest z powrotem w Piotrkowie w dniu 
kołows~iego dała operetkę w 3-ch aktach dzisiejszym. 
p. t. "Zołnierze Ludwika XIII", z bezbar- "Gaz. Łódzka" donosi: że w d. 29 czerwca 
wną muzyką L. Varnegll. Jedno solo sopra- r. b. 17-letni członek łódzkiego klubu p. Eu
nowe, jedno tenorowe i jeden duet (pp. ba geniusz Henel urządził sobie wyścig dystan
N owicka i Struczyński), wykonane popra- sowy z Łodzi do Kalisza i z powrotem. Dy
wnie, lecz w budowie swej nie pl)siadające stans ten 21O-wiorstowy przebył w ciągu 
wybitniejszych zalet-oto i wszystko. P. Pol, 10 godzin 45 min.-podczas największego 
w roli Bridaine'a profesora, jak zwykle, upału, bez leaderów. W Kaliszu zmuszony 
zbierał sute oklaski, bawiąc widzów komi- był osobiście oddać telegram nastacyi. Z po
czną grą, a często i zręcznemi dodatkami wodu tego wyścigu, powstał wśród łódzkich 
o wydarzeniach lub stosunkach miejsco- cyklistów zamiar urządzenia wyścigu dystan
wych. - W niedzielę w operetce "Nitouche", sowego Łódź-Kalisz-Łódź celem pobicia tego 
mającej ustaloną już renomę w rzędzie czasu. W wyścigu tym przyjmie również 
utworów tej kategoryi-rolę tytułową wy- udział p. Henel. 
konała bardzo dobrze p. Lewkowicz, która - Wypadek. W tych dnia synek jednej 
jednak nie posiada w temperamencie dosyć z aktorek tutejszego teatrzyku letniego, wo
ognia i dlatego rola "Nitouche" wypadła żąc się łódką po stawie Wodewilu, wraz 
trochę zazimno. Celestyn, organista, p. Pol, z podobnymi sobie wyrostkami, wpadł do 
ożywiał za to sytuacyję więcej kankanowem wody i, gdyby nie przytomność obecnego na
zacięciem i przedstawił się jako wyborny ówczas artysty dramatycznego p. Pola, któ
przewodnik i nauczyciel kreatur tej miary, ry go z wody wyciągnął-malec byłby nie
co "Nitoucbe". zawodnie utonął. Dzięki p. Pol skończyło 

We wtorek, dnia 23-go bieżącego mi e- się ua przestrachu i zimnej kąpieli. 
siąca na przedstawienie, z którego po- - Fałszywy alarlll. Pod koniec czwar
łowę dochodu przeznaczono na rzecz straży tkowego przedstawienia, rozniosła się po 
ogniowej, złożyły się d wie operetki Offenba- Wodewilu pogłoska, jakoby w cyrku wilk 
aha: Gaduły i B~ben. W obu prim trzymała tresowany pokaleczył parę osób. Na szczę
pani Lewkowicz, której dzielnie sekudowało ście, wieść okazała się najzupełniej fałszywą, 
(lałe towarzystwo; jeno muzyka psuła ogólną a puścił ją w obieg jakiś figlarz, tresow<lny 
harmoniję, obniżając siłę wrażeń odczuwa- w kolportowaniu mał0miasteczkowych plote
nych przez widza, dziwną niesfornością, czek. 
z którą dyrektor orkiestry widocznie walczy - Dwużel·łstwO. Sąd okr\lgowy piotr
napróżno. Obie operetki nie straciłyby rów- kowski rozpatrywał w tych dniach sprawę 
nieź, gdyby je grano w nieco żywszem tem- studniarza Andrzeja .Morawiowskiego z Ło
pie. dzi, obwinionego o dwużeństwo. M. oże-

"Halka" w czwartek 25 b. m. ukazała si~ niony w r. 1878, w cztery lata później wstą
oczom naszym już po raz trzeci w sezonie pił po raz drugi w związek małżeńki. Sąd 
bieżącym; pomimo to zgromadziła zwarty skazał oskarżonego na pozbawienie szcze
zastęp widzów, którzy nic a nic nie żałowali gólnych praw i przywilejów i na zesłanie do 
zawodu, jaki wyrządzil dyrekcyi p. Tytus rot aresztanckich. 
Olszewski, nie przybywszy na czas na zapo- - Teatr ziJ)Jow~· u nas ulega gruntow
wiedziany występ gościnny. P. Struczyński nej przeróbce i odnowieniu, na sezon jesien-
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ny o ile słyszeliśmy, zjechać ma p. Gloger 
z trupą, dając~ obecnie przedstawienia w te
atrzyku Nowosci, dawniej Belle-vue w War
szawie. 

- W złott.'j walucie. W tych dniach spo
rządzony został u rejenta Kurzelewskiego, 
pierwszy w naszem mieście na walutę złotą 
akt kupuo-sprzedaży dóbr Ptaszkowice 
w pow. opoczyńskim. 

- 'I'ilksa na pieczywo podniesioną zo
staje od d. 27 b. m., t. j. od Soboty. Za 
funt bułek. l-go gatunku płacić będziemy. 
kop. 7 zamIast 6, 2-go gatunku 4 zami<lst 3. 
Cena funta chleba została podniesioną z 
21/ 2 na 3 kop., a razowego z 13/ 4 na kop. 2. 

- Wyścigi na c~'klodromie częstocho
wskim, zapowiedziane na dziel 1 dzisiejszy, 
odłożone zostały na 4 sierpnia, z powodu od
bywających si~ dziś wyścigów w Warszawie 
i Radomiu. Program wyścigów częstochow
skich, po wydrukowauiu, będzie rozesłany tu
tejszym pp. cyklistom. Obecnie możemy tyl
ko objaśnić, że podobno biegów, dostępnych 
dla gości ma być trzy: "Gościnny" 25 razy 
wkoło toru (medal złoty, srebmy i brązowy; 
maszyny bez wyłącz ell); "Handicap" 12 ra
zy wkoło toru (z żetonami srebrnym i brązo
wym, z maszynami bez wyłączeń); wreszcie 
bieg "Rouge et Noi?'" z medalami brązowemi 
dla partyi zwycięzkiej, zaś srebrnym dla 
prowadzącego takową; maszyny drogowe. 
Rozpocznie i zakońcy wyścigi wielkie corso. 
Zjazd cyklistów zapowiada się bardzo liczny, 
a piotrkowscy jeźdźcy kołowi, chcąc wy
wdzięczyć się swym kolegom częstochowskim 
za dwukrotny, gremijalny ich przyjazd na 
tutejsze wyścigi-wybierają si\l do Często
chowy równie gromadnie. 

- Podpalacz. Dnia ] 3 marca 1894 r., 
w majątku Kołacinek w powiecie brzeziń
skim, bę~ących własnością p. Bogusława 
Stokowsklego, podpaloną została w samo 
południe owczarnia. Podejrzenie o roz
myślne podpalenie, na podstawie śledztwa 
pierwiastkowego, padło na owczarza dwor
skiego, Józefa Buszkiewicza, a potwierdzone 
zostało w zupełności na śledztwie sądowem, 
na posiedzt:niu tutejszego sądu okręgowego 
w dniu 25 b. m., t. j. w zeszly czwartek od
bytem. Buszkiewicz skazany został, na po
zbawienie wszelkich praw stanu i 5 lat 
cieżkiego wiezienia. 

:.- Gość. Pan Michał Wołowski, dyrektor 
teatrzyku Wodewilu w Warszawie, znany 
komedyjopisarz i literat, bawił chwilowo 
w naszem mieście w interesie teatru w Łodzi, 
który jak wiadomo zakontraktował na sezon 
zimowy. 

- Najwyższa nagroda. Otrzymali orde
ry św. Anny 3-go stopnia radcowie ubezpie
czeń: p-tu brzezińskiego, Ludwik Lemański 
i częstochowskiego, Aleksander Sztejnhagen. 

- Zmially służbowe. Z powodu wyjaz
du zarządzającego izbą skarbową piotrkow
ską, radcy stanu, Józefowicza i kasyjera ka
sy miejskiej, Antoniego Szwedowskiego, 
zarząd izby skarbowej poruczony został 
P. L. Dmitrewowi, naczelnikowi wydziału, 
a kassy miejski~j-Antoniemu Dąbkowskie
mu, czasowo pełniącemu obowiązki asysten
ta tejże kasy. 

- Zmiany w duchowielJstwie. Wikary
jusz parafii Lisów, p-tu Stopnickiego, ks. 
Franciszek Plenkiewicz, przeniesiony został 
do parafii Będzin. 

- Znwiadomiellie. 5-ty drugiego rzędu 
okrąg akcyzny w m. Piotrkowie przemiano
wany został przez ministra Finansów z d. 
l (13) lipca ]895 r. na okrąg pierwszego 
rzędu. 

- W ciągu drugiego półrocza r. b. termi
nowe posiedzenia sądu zjazdowego 2·go 
okręgu odbywać się b~dą: w lipcu od dnia 
17 (29), w sierpniu od d. 7 (19), we wrześ
niu od d. 5 (17), w październiku od d. 5 (17), 
w listopadzie od d. 7 (19) i w grudniu od d. 
7 (19). 

- Szkoła ogrodnicza. l\finisteryjum rol
nictwa, uwzględniając dodatnie rezultaty 
szkoły ogrodniczej d-ra Karola Zawady 
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w Częstochowie, przemieniło ją ze szkoły 
II-go rzędu na szkołę I-go rzędu i uchwaliło 
roczne subsydyjum w sumie rs. 2,500. Pro
gram nauk w nowej szkole zostanie rozsze
rzony. Skład nauczycielski będzie również 
o kilka osób powiększony. Uczniowie, któ
rzy ukończą szkołę, przy odbywaniu powin
ności wojskowej będą korzystali z praw 2-ej 
kategoryi. Szkoła w przeciągu 4-ch lat wy
kształciła przeszło stu uczniów i praktykan· 
tów; z tych 30·tu ukończyło całkowity kurs 
nauk, zarówno teoretycznych jak praktycz
nych . Przyjmowanie nowych kandydatów 
?a. l-sz~ kurs rozpocznie się dnia l-go wrze
snIa. MIejsc wolnych w szkole 14. 

- Z .Jasnej - Góry. Przeszło 20,000 
pobożnych zwiedziło do tej pory klasztor 
jasno - górski, nie licząc tycb, którzy 
przybywają pociągami. Zauważyliśmy, że 
w kompanii piotrkowskiej znajdowała się 
~e':Vna .liczba młodzieży uczącej się i rzemie
slmczeJ. 

- Dąbl'owa GÓruicza. W dniu 21 b. m. 
odbyło się przedstawienie amatorskie, na 
dochód niewskazany w afiszu. N a spektakl 
złożyły się dwie jednoaktówki: "Na prze
kór", "Dwaj nieśmiali" i wyborna komedy
ja Korzeniowskiego "Okrężne" . Dość częste 
przedstawienia amatorskie w Dąbrowie Gór
niczej, organizuwane Rą z inicyjatywy bar
dzo czynnego reżysera, pana Waligórskiego, 
z~.oln.ego także amatora i umiejącego zachę
ClC, l tak chętne zawszc, do przyjmowania 
udziału w przedstawieniach dabrowskie kół-
ko amatorskie. ' 

- Z lUiIowic pod Sosnowcem, piszą do 
"Kur. Warsz." : "W dniu 17-ym lipca Towa
rzystwo sosnowickie kopalni węgla i zakła
dów górniczych objęło w posiadanie kopal
nię mi\owicką. Obecnie w ręku tej potęgi 
znajduje się prawie połowa produkcyi węgla, 
a jeżeli sprawdzą się pogłoski co do kupna 
kopalnii sieleckiej, naówczas towarzystwo 
sosnowickie rozpol'ządzac będzie pJ'odukcY.ią 
około 700 wagonów węgla dziennie, czyli, 
że 2/3 całkowitej produkcyji węgla w zagłę
biu dąbrowieckiem znajdzie się w ręku To
wal'zystwa sosnowickiego. Dotąd, towarzy
stwo przewagę swoją pragnie wyzyskać 
w kierunku wprost przeciwnym, bo zniżko
wym, ale czy tak będzie wówczas, gdy 
wszystkie kopalnie tutejsze przejdą na wła
sność p. Kramsty, vel towarzystwa sosnowic
kiego, naturalnie, jeszcze nie wiadomo". 

- Kolonije letnie. Dzęki ofiarności Ło
dzian, sla bowite dziatki wyznania chrześciań
ski ego korzystają obecnie z czterech siedzib 
letnich, a mianowicie: kolonii Fabianka, 
w której przebywa już druga partyja dziew
cząt pod opieką p. Augustowej Olszewskiej 
i dora Rosickiego. Maleństwom z pierwszej 
partyi (40 dzieci) przybyło wagi o 4 fnnty, 
płuca zaś rozrosły się od 1-3 centymetrów; 
kolonii Bronowice, do której wysłano już 
drugą partyję chłopców (30 dzieci)-biedac
twami opiekuje się p. Wścieklicowa; kolonii 
Bryski, w której zamieszkuje 30 chłopców, 
a opiekuje się nimi właściciel majątku, 
p. J. Botticber; kolonii Puczniew, fundacyi 
pp. Emilii i Leona W e1'l1erów. Do tej siedzi
by komitet wy szle niebawem 40 dziewcząt. 
Ze świeżego powietrza w roku bieżącym bę
dzie korzystało ogółem 360 dzieci. Komitet, 
rozporządzając doŚĆ szczuplemi fuuduszami, 
prosi dohroczyńców, chociaż o skromne dat
ki, które przyjmuje prezes komitetu p. Wiz
bek (Pasaż) i p. Wścieklica (Grand Hotel), 
oraz łódzkie miejscowe redakcyje. 

- Pl'Zedmieście f.odzi. P. Krauze pod 
Łodzią parceluje swój majątek Chojny, a 
parcelacyja ta odbywa się w ten sposób, że 
p. Krauze sporządził plan, który obejmuje 
cały jego majątek, podzielony tak, ażeby po 
częściowem rozprzedaniu go, utworzył z 
czasem przedmieście Łodzi. W tym celu wy
znac~one zostało miejsce na rynek, wytknię
to uItce, a parcele stanowią place, na któ
rych wznoszone mogą być domy i zabudo
wania gospodarcze, przy których dadzą się 
urządzać mniejsze i większe ogródki. Sza-
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cunek tych placów różny; wszelako nie niż
szy od rs. 300, a nie wyższy nad rs. 500. 
Więcej niż połowę pomienionych placów już 
rozkupiono. 

- Now)' park w Łodzi. Przemysłowiec 
łódzki, p. August Hartig, nabył od p. Krau
zego w Chojnach pod Łodzią 14 morgów 
gruntu, na którym postanowił urządzić pię
kny park w stylu angielskim, przeznaczając 
go do użytku publicznego. Słyszeliśmy, że 
p. H. traktuje już z kilku ogrodnikami pej
zażystami i że najpóźuiej w r. p. przystąpi 
do urządzenia parku. 

- Projekt budoWl własnego gmachu 
przez stowarzyszenie subjektów handlowych 
obudził w Łodzi ogólne zaiuteresowanie. 
Ogólne zgromadzenie członków stowarzysze
nia zatwierdziło tymczasowy układ zarządu 
z p. l\1anasse, w sprawie kupna nieruchomoś
ci. Główny front budynku zwrócony jest ku 
ul. Długiej i rogowi ul. Cegielnianej; front 
tylny zaś ku ulicy Pańskiej. Od strony ul. 
Długiej w nieruchomości zakupionej znajdu
je się dwupiętrowa kamienica frontowa z ofi
cynami. Zarząd stowarzyszenia przedstawił 
projekt pozostawienia tej kamienicy w jej 
stanie dytychczasowym, a natomiast chce 
wznieść budynek osobny, przeznaczony wy
łącznie na lokal własny. 

- Blina. W piątek w nocy, szalała nad 
Łodzią straszna burza; w okolicy uderzyło 
kilkanaście piorunów. W wielu domach wo
da zalała piwnice, w ogrodzie zaś Sellina 
uszkodziła część ogrodu. 
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- No~e spółki handlo""ve, za
'W'3rte ~ obrębie g-uberuii. Mie· 
szkańcy m. Pabianice fabrykanci , Oskar Kru8ze 
i Le(}uard Miller, zawarli pomiędzy sobą spółke 1Ia 
lat pięć z kapitałem 10000 rubli, celem pr(}wadze
nia w m. Pabianicach farbiarni, pod firma "L Miller 
i Spółka". . 

August Werder i Teodor Eichler, zawarli spółkę 
z kapitałem 6000 rubli, celem prowadzenia przez 
lat 51/ 2 farbiarni w m. Tomaszowie, pod fiirma 
"Eichler i Werder". • 

Licytacyje W obrębie gubernii. 
- 24 lipca (5 sierpnia) w urzędzie p·tu brzeziń· 

skiego na wybrukowanie placu przy urzędzie po
wiatowym na rogu ulicy Reforma ckiej i Ra wskiej 
w m. Brzezinach, od sumy 435 1'8. 82 kop., in minus. 

- Tegoż dnia w urzędzie p·tu częstochowskiego 
na rastauracyje ratusza i odwachu w m. Czestocho
wie, od sumy 2991's. 62 1/ 2 kop. in minus. • 

- Tegoż dnia w magistracie m. Bedzina na 
ogrodzenie i posadzeuie drzew obok stud~ien miej
skic)) w tymźe mieście, od sumy 1791's. 65 kop. 
in minus. 

- 17 (29) lipca 'IV magistracie m. Będzina na 
dzierżawę w ciągu 1895 roku 24 miejSC dla han
dlu, położonych na placach mi ej skich. 

- 28 lipca (9 sierpnia) w magistracie Ill. Łodzi 
na 3-ch letnią dzierżawę 4-ch miej sc pod budki do 
sprzedaży wody sodowej, a mianowicie: 1) na ro
gu Nowego·rynku i ulicy Średui ej, od sumy 233 1'8. 

rocznie; 2) na tymże placu, od strony Nowego·ryn
ku, od sumy 1651's. rocznie; 3) na placu pod 
:M 314, od sumy 74 rs. 15 kop. rocznie i 4) na 
placu pod M 315, od sumy 25rs. 20 k. rocznie, in plus. 

- 31 lipca (12 sierpnia) w magistracie m. Nowo· 
radomska na 3·ch l e tnią dzierżawę propinacyi we 
wsi Stobiecko·miejskie j innych, należących do m. 
Noworadomaka, od sumy 81 rs. rocznie, in plus. 

- 1 (l 3) sierpnia w urzędzi e wójta gmiuy Krzy
żanowice w pow. piotrkowskim, na budowę muro· 
wanego domu i drewnianych zabud owall gospodar
skich na pomieszczenie szkoły we wsi ·Wola-Kry. 
sztoporska, od sumy 3513 rs. 81 kop., iu minus. 

- Tegoż dnia w magistracie m. Łodzi na dzi~ r
żawę do 1 (13) stycznia 1898 f . 54 sklepów na pl::l
cach Starogo i Nowego rynku. 

- POŻal· zniszczył duży skład drzewa 
Grossmana i S-ki, przy ulicy Włodzimier
ski ej w Łodzi. Wybuchnął on po południu 
podczas skwarnej pogody i z szaloną szybko
ścią ogarnął w krótce całe stosy drzewa, 
grożąc zarazem zniszczeniem sąsiedniej po .. 
sesyi mieszkalnej. O ocaleniu składu nie 
mogło być mowy; natomiast uratowano 
przyległą posesyję. Straty wynoszą około 
50,000 rubli. Skład nie był ubezpieczony. Dnia 8 lipca 1895 r., Sąd Okręgowy piotr-

- Rynek łódzki. W ostatnich czasach kowski, wydział I, obecni: Prezydujący 
wojażerowie nadesłali nieco więcej zamó- S. W. Srzednicki, wiceprezes N. 1\1. Griiu
wień z Cesarstwa. Z tern wszystkiem poło· wald, członek sądu D. F. Antepowicz, pOlll. 
żenic rynku łódzkiego jest obecnie bardzo sekretarza P. J. Paszkiewicz. W rozpoznaniu 
krytyczne. Dyskonto dochodzi już do 9%, podania domu bandlowego pod firmą "G. Gas
a u prywatnych dyskontowano do 12%. Nie- sman" o uznanie kupca Hilela Tempel za 
zależnie od tego, niektórzy bankierowie upadłego, postanowił: l ) uznać za upadłego 
wprost odm<lwiają dyskonta, tłómacząc się k~P?a ?zęstochowskiego Hile~a Tempel z od
brakiem gotówki. n~eslemem początku upad~oścI do d. (31 s.tycz-

To pewna tylko, że za kilka milijonów ma) 12 lutego 1': b., 2). opIeczętować !llaJąte~ 
weksli rzucił na rynek łódzki sam ruch bu- up~dłego, gdzle.k()lwlek ~akowy SIę znaj; 
dowlany, boć skoro budują w Łodzi za dUJe, 3) na sędZIego komlsarz.a, w~znaczyc 
mniej więcej 5 milijonów rubli, to z pewno- członka sąd~ A. W. KapustJansklego, na 
ścia zaledwie milijon bedzie w tem gotówki kuratora zas adw. przys. Szwarcenberga, 
a reszta weksle.· l 4) oddać upadłego Templa pod dozór poli-

_ Odbudowana po spaleniu wielka cfJny, 5) kORij.ę niniejszeg? wyroku .w!~vie. 
tkalnia firmy Kauscha i Edena, w Pabijani- SIC pl:~y weJs.clU do są~~ 1 wyrok l1l111eJszy 
cacb, jeszcze w r.b. będzie w ruch puszczoną. ogłOSIC w plsma~h pelYJodycz?ych w p~
Toż samo przedzalnia Schlosserów w Ozor- r~ą?ku zwykłym l 6) zaopat!'zec wyrok. n~
kowie. • nteJs~y rygore~ tymczasowe] wykonalno CI. 

- W poblizlI clwol'ca kolejowego w Ko. Orygmał PO(~plsany pr~ez obecnych. . 
luszkacb, staną obecnie trzy domy mieszkal- N a ~asad~Ie ar~. ~76 Kod. H.and.1., termm 
ne dla urzędników kolejowych, a liczba zebrama WIerZyCIelI upa.dłośCI H~lela 'Fe m
tychże w samej Łodzi ma być również pla, wyzna~zam na 24 lIpca (? sIerpma) r. 
w r. b. jeszcze pomnożona. b:, na godzmę 10 zraua, \v sah postępo~'a· 

U.T· • b kk'. k P d T ma uproszczonego Sądu Okręgowego PIO-
- .. le! z a oszy al s 8. ? . uszy- trkowskiego. 

ne~ kol~~I~t~ G. założył plantacy~ę wIerzby Dnia 11 lipca 1895 r. Zn sędziego.komissa-
koszykaiSkIej, .w celu eksplo,atacYI.. . rza (podpisano) D. Antepowicz. 

. - FantaZyj': IU.'1ll01·ystow b,YwaJą .me: Za zgodność świadcz~ 
kIedy u~·zeczywlstmane. Prz~d kIlku dmaml S. SzU'arcenbeł>g~ 
w ŁodZI pewna para udała SIę w podróż po- Adwokat Przvsi eo·ły. (l-l) 
ślubną ...... na rowerach. Nowożeńcy posta- • ._0 _____ _ 

nowili dotrzeć na żelaznych rumakach do ~ Poleca się pieł>w.'.~Ql>~~dny 
Libawy, gdzie mają dziatków. Ciekawe, czy ~ • a tltni ILotel Angielski 
wytrwają, a ciekawsze, ile dni na "recorcI" UJ 'lnie.fci~ Cz~.IIJtt)c1towie. w blizk08ci 
ten zużytkują?..... dworca koleI żelaznej. 

- Ogórek królem sezonu obecnie! Po 
ukOl'lczonej przeprowadzce, cisza i martwota 
w mieście zupełne. Głnszy tej i brukowi po
zostali wiernymi jedynie tylko ci, co musieli. 
Szczęściem, stan zdrowotny miasta źle się nie 
przedstawia. 

- IlJspektOl'em fabr~'czllylU w gubernii 
piotrkowskiej mianowany został p. Rode. 

ZARZĄD "DOMU PRACY" 
""V Piotrl;;:o""yie. 

(w suterenach tuniej kuchni przy ulicy ,.Pete rsbur
ski ej") przyjmuj e do reparacyi starą bieliznę . odzież, 
worki, skal'petki, do szycia 11 0 \\'0 worki, pierze do 
zdarcia, krzesełka do wyplatania. Tamże 1ll0ZUtl za
mawiać pracownice i praco'"nikó\\' do mycia podłóg, 
rąbania drzewa i iunych po~l ul!. a takze na hywać po 
cenach Ilizkich miotły, sł omianki i wiązki drew 
na p odpałkę . (0-14) 
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Towarz~stwo mez~ieCZeń 

" 

" NAJWYŻEJ zatwierdzone w 1881 r. 

w St-Peter~burgu~ "Tielka-Mor~ka ](g3;. 

~ 

laklaJowJ i rezerwowe Ka~itałJ 23,000,000 rs, 
~ 

To",",a.:rzyst",",o za.\l\7'ie:ra.: 

Ubeapiecaenia ~1Gi~we: 
t. j. kapitałów i dochodów dla ubezpieczenia 1'odziny, lub tez 
własnej sta1'ości, posagu dla dziewcząt, stypendyjum 
dla chłopców i t. p., na szczególnie dogodnych warunkach 
i z udziałem ubezpieczających w zyskach Towarzystwa. 

W dniu 1 stycznia 1895 r. w 'l'owarzystwie .Rosyja" było 
ubezpieczonych 3:1,70:1 o.<;ób, na sumę 82,708,760 rubli. 

Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 
tak pojedynczych osób, jak i zbim'owe ltbezpieczenia 
oficyjalistów i 1'obotników w fabrykach,-ze zmniejsze
niem składek asekuracyjnych przez zaliczenie dywidendy. 

Ube~piecaenia ~d DEnia: 
ruchomości i nieruchomości wszelkiego rodzaju (budynków, 
maszyn, towa1'ów, mebli i t. p.) 

UbQ~piec~ell!i tr~msp~rt6w: 
na rzekach, mm'zach i d1'ogach lądowych; ubezpie
czenie kadłubów stat1,ów. 

~ 

Deklm'acyje na ubezpieczenia przyjmuje, jak ró
wnież wszelkiego 1'odzaju wiadomości udziela Zarząd 
w St-Petm'sblwgU, (Wielka M01'ska, clo'm własny]W 37), 
Jenel'alna Repl'ezentacyja w Wa1'szawie (ul. Niecała 
JIj; 8) i agentury Towarzystwa we wszystktch miastach 
państwa. 

Bilety aselawaeyjne na 1tbezpieczenie pasażerów 
od nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży koleją żela
zną i statkami p3rowemi wydawane są na stacyjach kolei 
żelaznych i na P1'zystaniach statków pa1'owych. 

(W. B. O. M 3707) (4-3) 

Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw WewllEitrznych 
i kaucyjonowane pod firmą: 

Niecał~j. Telefonu J(g 461. 

Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism 
peryjodycznych 

PO CEIt!.C:a: ItED!KCYJlVYC:a:. 

Kantor otwarty od godz. 9 rano do 10 wieczór. 

. ~ 

z E N I A. 
KSIĘGA ADRESOWA m. WIRSZAWY 
oddaną będzie do druku w początku sierpnia 1'. b.-Każdy pra
cujący na polu działalności publicznej może pomieściĆ w "Ksi~
dze ad1'esowej 1n. Wa1'szawy" bezpłatnie: nazwisko, 
adres i ó wyrazów określającycb zajęcie. Interesowani, zwła
szcza zmieniający adres, zechcą nadsyłać swoje informacyje 
przed 1 sierpnia r. b. do "Biu'l'a KOlnisowego Ung1'a", 
Krakowskie-Przedmieście JIj; (), lub do "Biw'a Dziennik6w 
Ung1'a", Wierzbowa },1 8. 
... Za każdy wyraz po nad liczbę bezpłatnych ... 

wyrazów pobierać się będzie po kop. 10, płatuych po wydru
kowaniu "Księgi ad1'esowej 1n. JJ'a1'szawy". W tym celu 
uprasza się interesowane firmy o jaknajl'ychlejsze nadsyłanie 

tekstu, któryby pragnęły umieścić w "Księdze ad1'esowej 
Ut. Wa1·szawy". 

NB. Ile przedmiotów wY8zczególnionycb będzie przy 
adresie firmy, tyle razy firma z adresem podaną zostanie 
w drugiej t. j. przedmiotowej części "Księgi acl1'esowej 
m. Wa1'szawy". 

Cena ogłoszejl za tekste'tn: cała strona (22X t 4 centy
metrów) rs. 25, 1/2 str. 1'8. :15, '/4 str. rs. 8, l/S str. rs. 5. 
PJ'zed tekstem o 50% drożej. (WBO. 3860) (2-2) 

OQOQQQ~~OOOooooooooog 

~ UWAŻNE!! ~8 
! ola ~~I RolniKÓW i OOJwateli liemskicn 18 

81Biuro Komisowe (Ungra);8 
o ~ w Warszawie, Krak.-Przedm. M 9. ~ O 

.~ pOSiada do umieszczenia znaczną liczbę oficyjalistów wiejskich ł.§ 
~ -tylko z pe~neDli rekoDle:nclacyjaDli. spe· ~ 
iil cyjalistów w zakresie rolnictwa, buchalteryi wiejskiej i prze- ",' 
~ mysłu, oraz pośredniczy we ~szelakieDl kupnie ~O 
~ i sprzeda:l:y, za możliwie tanią prowizyję· ~ 8 

O ~ Na wszelkie zapytania, odpowiedź i objaśnienia o(lwrotną pocztą. ~ 

80000000000000000000008 
B. Urzędnik Akuszerka 

udziela porad paniom potrzebu-
obar~zony ~·od.ziną, poszu~uje. jakiego- jacym zupełnej dyskrecyi. Przyj 
koh!lek z~Jęc.Ia w za.kresle b~urow~, muje na słabość na czas dłuż-
b~dz w ,mleŚ~le,. bądz na WSI. PrzYJ- szY bez meldunku z umieszcze-
mle takze ZajęCie czasowe, . u którego niem llziecka. Pokoje oddzielne wspólne. 
z pp. Adwokatów lub. Rejentów, za Cena przystępna. Warszawa, Królewska 
sk~omne~ wynagrodz~mem . Ofe~ty skła- 31 wprost Saskie<>'o ogrodu. (12-9) 
dac prosI w Redakcyj nTygodma" pod -"-' _~:...:..:..-=-:.:..::.:.:.~o..:.....::~:..::.:::.:....---..:~--..:~ 

literami B. Ż. (3-2) ~ ................. . 
Mam honor zawiadomić szanO-1 
wną Publiczność, jako z dniem 

I 
lO-tym lipca 1'. b. , otworzyłem 

w m. Piotrkowie 

Powszechnem ciesząca się 
uznaniem 

PŁYN 

NA ODCJSKJ 
Dostać można we wszy
stkich składach materyj a
łów aptecznych i pierwszo
rzędnych aptekach w kra
ju i Cesarstwie, oraz w 
sklepach Warsz. Labora-

toryjum Chemicznego. 

Zakład Rymarsko-Siodlarski 
_ i Tapicerski _ 

I 
ulica "Petersburska" JIj; 202. Sio
dła gotowc. Polecając się ła
skawym względom WW. PP., po
zostaję z poważaniem. 

(4-2) M. Jetewski. 

Anna SygietY1iska PR.ZENIOSŁA 
swe mieszkanie do domu Bartenbacha. 
Lekcy je muzyki rozpocznie w pier-
wszych dniach sierpnia. (3-2) 

Włodzimierza Sapińskiego 
Wf BIEL K~MIEm, KBKS, W~G1EL DRZEWNY, 

SKŁAD: przy rynku Aleksandryjskim 
(W.B.O. 3224) (8-4-2) obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrko

wie. Obstalunki należy robić w składzie. 
Odstawa natychmiastowa. (26-5) 

l~KC~j~ j~z~Ka an~i~I~Ki~~~ aowaa 
pragnący pobierać, zechcą się zgłosić angielski, na dętych gumacb, do sprze
po bliższą informacyję do księgarni dania za rs. 50 . 
W-go F, Jędrzejewicza w Piotrkowie. Wiadomość w cukierni W-go Szy-

(3-3) mańskiego. (2-2) 

Redaktor wydawca ~lirosła\V Dobrza,lski . 
.lI;03BO.lIenO UesaypoJO. IIe'laTaBO B'L IIeTpoKoBCKOH ry6epBcKoii TJilllorpaljlLI'! . 
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- Ze dwa tygodnie temu był ztąd wysłany do 
pana list, ale, niestety, nie wiem, kto go włożył do 
skrzynki. Pewno to była Miss Rigby! Ale za to wiem, 
jak się nazywa ten cudzoziemski szpieg: Mr, Grant! 

- Czy tylko napewno? 
- Niezawodnie. Nikt na niego z początku nie 

zwracał uwagi, ale pewnego razu przyszedł na pocztę 
i zapytał o jedną osobę, która tu mieszka, a potem wi
działem sam, jak zawołał służącego, również cudzo
ziemca, wsiadł do powoziku i odjechał. 

- Dziękuję panu za tę wiadomość. A czy nie 
mógłby mi pan dać adresu osoby, o którą pytał MI'. 
Grant? 

- Oto jest-zawołał MI'. Jackson, wyjmując no
tatnik i wyrywając zeń kartkę-widzi pan, ze mam 
wszystko w porządku. Jesteśmy na tropie jakiegoś 

politycznego sprzysiężenia! 

- E, może i nie politycznego; ale w każdym razie 
proszę pana o bezwarunkowe milczenie o tem, co zaszło! 

- Thomas Jackson nie zdradził jeszcze nigdy 
nikogo! Czy mogę być jeszcze panu przydatnym? 

- Tymczasem uie, dziękuję panu i do widzie
nia!-podali sobie ręce i rozeszli się. 

Wilijam rozwinął kartkq, którą mu dał Jckson 
i przeczytał: 

l1Mrs. Vanstone, pracownia sukien, Wall Street, 
nr. ~7". 
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dzierżawców zostawiały swoje okrycia, Zajął mię tro
chę widok tych pań, więc usiadłam na ławce i przyglą
dałam się im. N areszcie weszła jakaś staruszka. Była 
biednie, ale czyściutko ubrana, a na twarzy jej rozlany 
był dziwny wyraz smutku i troski. Nikt na nią nie 
zwrócił uwagi; stanęła biedaczka na uboczu spokoj' 
nie, Widząc to, zbliżyłam się do niej i zaczęłam 
z nią rozmawiać. Zapytałam, zkąd przybywa j kim 
jest. Była to dawna mamka sir Oswalda, którą wyda
lono z zamku po śmierci jego matki. Obecnie dowie
działa się o jego powrocie, sprzedała swoje biedne ru
chomości i przyjechała tu, licząc na jego pomoc, Była 
jednak bardzo zaniepokojona i nie wiedziała, jak ją 
przyjmie. l1Jak pani myśli, czy on mnie b~dzie chciał 
wysłuchać? Przecie moje ubóstwo nie jest występkiem. 
Byłam taka nieszczęśliwa, tyle zniosłam biedy; jakaś 
drobna pomoc będzie dla mnie wielką laską". Po
wiedz, miss Altbeo, co byś pani odpowiedziała, będąc 
na mojem miejscu? 

- Powiedziałabym, ze może być spokojna, że 
lady Athelstan i sir Oswald zapewnią jej spokojną sta
rość-odparła Althea. 

- Właśnie i ja, to samo jej powiedziałam
rzekła lady Sibyl - i podjęłam się pójść do Lady 
Athelstan pomówić za nią. Poszłam, a ona czekała 
na mnie przejęta nadzieją i radością. 

- A Lady Athelstan ... 

- Odmówiła mi wręcz: powiedziała, ze to 
wszystko nieprawda, że biedna starowinl1 skorzystała 

Dziedzic Atb elstano. 10 
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z mojego niedoświadczenia i opowiedziała mi bajkę, 
której uwierzyłam; zawołała wreszcie sir Oswalda. 

- A. cóz on na to? 
- Podzielił zdanie macochy. Wyśmiał mnie 

i powiedział, ze da jej na drogę tyle, zeby mo
gła wrócić zkąd przyjecbała, ale, ze zrobi to tylko 
przez wzgląd na mnie. Acb, nie chcę nawet o nim mó
wić. Gdyby nie wyraźny rozkaz babcit nie byłabym 
z nim wcale tańczyła. 

- Alez, lady Sibyl, może istotnie ta bistory ja była 
zmyślona?-rzekła Altbea. 

- Jestem pewna, że to prawdal-zawołała Sibyl 
z przekonaniem. 

- Ktokolwiek by słyszał tę staruszkę, musiałby 
jej uwierzyć. Tak bardzo jej wierzę, ze zaopiekowałam 
się nią nawet. 

- Cóżeś pani zrobiła? 
- Posłałam moją pokojówkę na stacyję kolei 

i dowiedziałam się, że biedactwo pojechała do Telford, 
malej mieściny na północy Anglii, gdzie mieszka da
wniejsza moja nauczycielka 1'1rs. Madison. Napisałam 

do niej, ieby się nią zajęła na mój koszt. 
- 'l'elford!-zawołała Altbea .i zatrzymała się.

To było miasto, zkąd pisała miss Rigby i dokąd poje
chał Wilijam. 

- Tak. Czy pani tam żna kogo? 
- Nie, nie mogę pani nic więcej powiedzieć, bo 

to nie moja tajemnica. 
- Nic nie szkodzi; prawdziwa przyjaźń musi być 

dyskretną. Ale powracając do biednej staruszki, chcia-
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zapłacił co się należało i wyszedł z kawiarni. Skiero
wał się do hotelu, zajął froutowy numer i znowu, 
usiadłszy przyoknie, upatrywał sir Oswalda. Ale 
i tym razem szczęście mu nie posłużyło. 

Po nieprzespanej nocy, Wilijam zerwał się na ró
wne nogi bardzo wcześnie i wyszedł na miasto. Myśl 

o Sir Oswaldzie nie opuszczała go; nie mógł zrozumieć, 
jaka była łączność między baronetem i jego ciotką. 

Szedł zamyślony, szybkim krokiem, wtem usły
szał za sobą wołanie: 

- Ach, jakież pan prędko chodzi, nie można 
pana dopędzić! - wolał wczorajszy jego znajomy 
z poczty. 

- Bardzo mi przykro-rzekł Wilijam-ale czem 
panu mogę sluiyć? 

Nie spotkał pan tego szpiega. 
- Zkądże pan wie o tern? 
- Ba, Miss Bolger wszystko mi o panu opo-

wiedziała. 

- Mis Bolger? Nie znam jej. 
- Jakże panu smakowała jej kawa? Mieszkam 

u niej i codziennie muszę pić tę kawę. To jest okropne! 
Ale jeżeli pan chce się czego dowiedzieć, to ona panu 
wszystko powie. Ona wie zawsze wszystkol-spojrzał 
tryuulfująco na Wilijama. 

- Przepraszam, ale z kim mam zaszczyt? 
- Thomas Jackson, do usług, a pan? 
- Wilijam Hope. 

Od l'fr . .Martineay, z .\tbelstan? 
- Tak. Zkąd pan wie? 
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