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DZIENNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY, EKONOMICZNY I LITERACKI POŚWIĘCONY 
== = = = SPRAWOM MIEJSCOWYM ORAZ ZAGŁĘBIĄ DĄBROWSKIEGO. = = = =

vS*Fee*me*ele w y n ö ■ ii Rocznie rb. #, półrocznie rb. 3, kwartalnie rb. I k. 50, 
■iesifcenfe kop 50, wraz z przesyłką pocztową lub odnoszeniem do dómów. 
Zaffraełeą, zj markami pocztowemi, dopłaca sią miesięcznie kop. 60. ==-... ■■

m*LV,VA Z?
Najtaśsse e^onswie up. M« Ogtomafe treści matrymonialnej • 50% dfbłaj.

«PHUCUMERATE I OGŁOSZENIA przyj me ją księgarnie, kin- 
I Mm •fłeasaś: w Częstochowie, W ar suwie, Łodzi 

min mu i I ataatacfc prowincjonalnych. -------------- =

na« w Zavtereia w kelyrtral p. Ł Hubickiej I w Rakowi* « p. Cen* pojedyncze,* nemem kop. S»

2-ga Aleja Ni 38. Tel. M 497. Program od wtorku 17 do piątku 20 Czerwca 1913 r.
1

t włącznie)

TEATR |3U 5to ostatmeao fwesu

MMW

3-ch częśc.5 Wybitny pełen wzruszających scen dramat z życia kobiety w 
' KRONIKA GAUMONT'A wypadki ostatniej chwili 
| NIE POWIODŁO SIĘ znakomita komedja odeg. przez Włoskich artyst. 
RITT A — wspaniały dramat w kolorach 1-ej części.
JAK DŁUGO TRWA DAMSKA TOALETA — komiczne_____________

w A 8 C E a I g 
NOWOŚĆ!! NOWOŚĆ!!

WYSTĘP SŁYNNEGO
TRANSFORMATORA

p. Armando AMBROZI
Który na 1 wieczór wystąpi w 100 rolach.

KRZEMIŃSKIEGO
Najstarszy w Królestwie 

Telefon & 4—77,
Program od środy 18 do piątku 20 Czerwca 1913 roku (włącznie.)

TEATR
II-ga Aleja Mś 43. „OOEOlt

Dramat współczesny w 3-ch częściach w 
wykonaniu wybitnych artystów Moskwy.

Bilet bezpłatny (komiczne) 
Dziennik Pathć <M 217 b.

wypadki chwili bielącej.

NAD PROGRAM.'

Tragedja Służącego
Dramat w wyk. art. włoskich Film d’Art

Pożar Zapałczani 16 CzeraViM„e?grodowej
W FOTOPLASTYKONIE Wycieczka po Królestwie.

!I-gaAleje 
M 19. TEBTR PARYSKI Kinemato

graf
Telefon 8B4.

Program od wtorku 17 do piątku 20 Czerwca 1913 r. (włącznie). 
KKONJKA FKLERA natura | Oontran w krytycznem położeniu b. k.

Zdradziecka zasadzka
Wstrząsający dramat w 3-ch częściach. 

NAD PROGRAM: — W KRAJU JEZIOR natura

tr—-———t
DENTYSTA

Roman FILIPOWICZ
CB£ZEścrr  ̂iTiar

II.» Ulej» M 24 Telefon M «82.
Przyjmuje od 9—1 I od 3—7 po poi.

^■»»iibi mu imiii------------------- W
DO SPRZEDANIA

a) Majątki dofcy, place, młyny, tarlaki pa
rowe i t. p. w Częstochowie,

NA SCENIE: pod artystycznym kierunkiem Fr. Strółewekiego 
Nowoid! Z teatru „MINIATUR* w Warszawie Nowoić!
WUJASZEK z PROWINCJI Farsa5ie4?ymtakde
NAD PROGRAM: Wystąpi Włodzimierz KARLO ze swoim repert.ß

roWe i t. p. w Częstochowie, Radomsku, 

miejską zaraz — 

mb. Cerkiewna róg Ciemnej.
Częstochowskie Kaucjonowane

BIURO KOMISOWE
S. BZOWSKI i J. DRESZER
a Aleja >J 83. Telefonu * 19.

F——  ----------------- \
Jedyny w Częstochowie

LEKARZ DENTYSTA
cłirzościj aiŁia

STEFAN BARYLSKI
Alej* U M 43 (Odeon) I«
‘ czenie. Zęby sztuczne. Wyjir 

i bólu. Przyjmuje 10—1 i 3—1

FIRMA EGZYSTUJE OD I860 ROKU.

FARBIARNIA i PRALNIA CHEMICZNA

A. HEININGERA
ll-ga Aleja łe 19, tele

Wykonywa farbowane t pranie cbemiczr 
punktualnie a mianowicie: Garderobę dams 
ny, portjery, firanki, kapy, serwety, plusz«

II-ga Aleja >e 19, telefon M 5.
i pranie chemiczne po cenach przystępnych i 

nską męską i dziecinną. Dywa
ny, portjery, firanki, kapy, serwety, pluszowe, pokrycia z mebli l t. p.

Ä. DĘBICKI
Geometra przysięgły

Teatralni 23 m. 14 parter telef. 602
Wykonywa wszelkie roboty Mier

nicze

. 1*1.611.
Leczenie. Zęby sztuczne. Wyjmowanie 
bez bólu. Przyjmuje 10—1 i 3—7 p. p. j

7-mio KLASOWE GtMMAZJUM ŻEŃSKIE
2. wszystkiemi pra.sml ukM i lądowych

HRĄBINT B.APN1BT
ms.jint.fe 2spisy do wszystkich 7-io klas ipizyrctovaweej (2 oddoalowtj), 
doltćnj ii2TjE nje sic snslfsbttki Ftośby z dokamet.Umi przyjmuje kanoe. 
l.ria mesk eao'rtadowtpr. gimra: juir cciii.ni ieid 10 rar,o do 2 pop. prócz świąt.
___.____________-____ egzamin. 7 (10, sierpnie, —-----------------------------

X—■
Samowary spirytusowe

u POKOST ss
C. Ch. Szmidta w Rydze

oraz wszelkiego mdzaju

Farby * Gips
Poleca: Skład Mmeijatńw
Aptecznych i Farb » ii

WACŁAWA ORŁA
w Częstochowie, 111 Aleja 46.

Do sprzedania
para rosłych wałachów, 4 i 6 lat, bez wad. 
Cena 475 rub. Wiadomość Częstochowa, Ho

tel Angielski, u fornala Józefa.

O r a, Ä

Noże, widelce i łyżki platerowane

1-e Eillll-eiilil 
1 PIKI 1011

Kompletny kurs do samodzielnej na
uki. „Kuchnia mięsna i postna*, około 
1000 przepisów potraw, napojów, ciast 
kompotów, konfitur, deserów, pasztetów 
i t, p. 3C0 stronic ozdcbnrgo druku. Ce
na z przesyłką za zaliczeniem poczto- 
wem rb 2 k. 60. RADY, jak prowa
dzić wzorowo gospodarstwo domowe, 
przepisy na oszczędne i pożywne obia
dy, wraz z dodatkiem, jak należy kra
jać mięsa, upiększać stoły i ubierać pół
miski, około ICO sir, z ilustracjami. Ce
na rb. 1 k. 20. Oba wydawnictwa fa 
zem rb. 3 k. 35 (można nadsył. marka
mi.) Z zamówieniami należy zwracr.ć się 
jedynie do J. A PETERSA, Petersburg, 
Petersburskaja stor. Bulszoj pi osp. 56.

334 :

Da sprzedania IC E F I ft
dom ha dogodnych wa- im łub p

po cenach b. przystępnych
p o 1 © c a

W. Stajewski Aleja II 38

Mleko
yborowe słodkie i kwa- sUwoi

starał
V:

•klego pod Jsanę Górę. 
Dostać moł. w psr.powj- 

w mleoiir. Z5e-
-ga AL

na łędanie mo-

Pierwsza Chrześcjańska pracownia konfekcji damskiej

JANA ZYMKA „SSi*
Przyjmuje wszelkie zamówieni» wchodzące w zakres konfekcji damskiej Okrycia, kos
tiumy mundurki dla peasyoaatek I suknie pidlug najnowszych Issooów. Krój pewoy ro

bota solidna Wykonywa aa czas bez zawodu.

wyborowe £
śne śmietanę. Kupujący mufiikiej 
nad 10 garncy otrzyma Kefir 
po cenie hurtowej, Pole- śe być dostawimy do mw
ca M. Koper Wieluńska «kań.
& 60. 141 Uwaga; Uprzejmie prą-

■ahla «9 Sz. odbiorców kefiru
menie „ l^awe swra^ania ba-

używane do sprzedania, , Ł
stoły—stesląg, szafa, 2ó--------
tka żelazne, stolik do

0449
.... ................ #*d*p

kart Teatralna 46—do- spożywczy w dobrym pun- 
mek w podwórzu. 162 kris z wyrobioną kły en-

w™*
domoAć w Admin. 507Mieszkanie 2 pokoje % 

kuchnią od 1 Lipca 
łwiełn fldnfiwłoaa nih>świeżo" odnewierne mo- PolWf tof
tć być stajnia wozownia tubjekt frysjeraki Oststn 
góra na siano tanio, Urog^Hartłiński Jł 161

tii*

-55 -ns-.v-.y: .i.-'i'-iv''-:
Sztukatorski -

"BY P0**IKh HOBfry BU39.

^““FabrykapoMdlu cementowej n» chodniki stopni mozaikowych oraz wszelkich wyrobów i cementu. Osny MaJpiz7St«paieJ3Z..

Pierwszorzędny Zakład Artystyczny Rzezbiarsko-Kamieniarski

KRUSZYŃSKIE PROSZOWSKI S-T;



Dnia 18 Czerwca !«!* roka

rza. Żadnych biblioteczek niema w ko- poszybować z Petersburga do Helslng- 
lonjach. Przeciętny kolonista nie czyta forsa, Sztokholmu i Kopenhagi.«MS»;Koloniści niemieccy

wśród polskiego ludu.
m.

Dziwna rzecz, łe kolonista niemiecki 
oszczędza na szkole. Odnawianie do 
mów szkolnych odbywa się po długich 
kłótniach, często z musu, a zawsze jak-

tym faktem, jak to czyni p. Wilhelm, da 
Hentschel, naaczyciel z Lipna. Mogą

SSI ssHsas
w swe ręce organy samorządu. O llejlch 
niema, trzeba Je wytworzyć niezwłocz
nie, gdyż w dotychczasowych warun
kach nie może być mowy o kulturze 
I postępie.

Milufin mówił o szkołach zawodo
wych, żądał jaknajwiększego rozwoju 
wykształcenia zawodowego, przy ndzia-

kolooji, grozi zawaleniem, życic 
stć w, którzy zmuszeni są nieuchronnie 
wznieść nowy budynek szkolny, staje 
się piekłem. Najspokojniejszy kolonista, 
zniechęcony ustawicznymi swarami, wo 
lałby, aby budowano szkolę nie w ko 
looji niemieckiej w kraju polskim, lecz 
w kraju gdzie pieprz rośnie. Nie trosz 
ćzą. się koloniści o. dogodny budynek 
szkolny., lecz...o. jaknajmniejszy wydatek.
Zazwyczaj tylko dyplomatycznym zdol
nościom nauczyciela-przypisać można 
wzniesienie takiego budynku szkolnego, mówiąc,
który odpowiada potrzebom szkolnic
twa, gdyż przeciętny kolonista ulemiec

in.uicn.un, uuuujuh b 1-,'yj-ia, iTivigq
przecież jego Landsman! i wywędrować 
do Vaterlandu, który ich przytuli do 
swego,łona, nienawidzącego polaków i
alzatczyków.....................................

W - Vaterlandtle Niemiec, któremu 
brak szlachetnego, kochającego wolność 
ducha, znajdzie najodpowiedniejsze, dla 
siebie środowisko. Śmiał się przed laty, 
po wojnie francusko pruskiej, Wiktor 

że dla Niemiec: „die 
Wissenschaft ist eine Waffe und die 
Waffe, 1st eine Wissenschaft”; śmieje się

ki Jest tak ciemny, II myśli, te szkolę ä”eje, sl« ^IslaJ alzatczyk. Hans!, opo- 
budoje nie dla siebie, nie dla swych władają pocieszne przygody profesorów 
dzieci, lecz dla nauczyciela. W wielu niemieckich ze sweml połowicami, ry- 

. koloniach niemieckich potrzeba obecnie sując pruskich junkrów, .kwiat narodu 
nie; Jednej szkoły, która Istnieje od. cza- bjgttttychj l̂ch. 
su założenia kolonjl, lecz dwóch, trzech
szkól.

Kolonista niemlecni nić chce .nic 
wiedzieć o nowych szkołach. Obecnie 
korzystają koloniści tylko z ulg przy
znanych im przez rząd.w zakresie szkol
nictwa. Normalna liczba dzieci na jed
nego nauczyciela wynosi 60, więc wie
le dzieci kolonistów musi obywać się bez 
nauki.

Ta niechęć do budowy nowych 
szkól nie wynika jedynie ze skąpstwa. 
Współczesny kolonista nięmieckl za pa-

1 my możemy się śmiać z koloni
stów niemieckich w naszym kraju, „Was 
ist des deutschen Vaterland?* pyta się 
Niemiec wędrujący w piosnce i odpo
wiada sobie: .Amerika! Amerika!* po co 
przybył do Polski, kiedy ma ta źle?

Lucjan M.
Częstochowa 16—6—13.

Teatr Polski.

bułgarskiej, gdzie mtją skoncentrować 
się. Naczelne dowództwo objął wojewo
da Putnik.

W Persji.
Teheran 17. Rząd perski otrzy

muje trwożne wieści z Lurystanu. Ple
miona koczownicze dążą na północ, gra
biąc i paląc wszystko na swej drodze. 
Wzburzenie ogarnęło również prowincję 
Kermanszacb.

Tebryz 17. Salaried Douleh w 
drodze do Kirdystanu został otoczony 
przez wojsko perskie we wsi Hellur. W 
czasie potyczki Silar - ed -Doulehaw 
przestrzelono rękę na wylot, lecz dzięki 
ciemności, uciekł z 12 żołnierzami.

Tylko 14 tysNcyl
Konstantynopol 17. Policja tu

recka aresztowała dopiero 14,000 osób, 
podejrzanych o należenie do spisku.

Strajk powszechny.
IWędyolan 17. Na mocy uchwały 

rady generalnej związków robotiiczych 
rozpoczął się tutaj w d. 16 b. m. strajk 
powszechny z powodu skazania przez 
sądy kilku robotników, uczestników po
przednich strajków. Do strajku, który o- 
garnął wszystkich robotników, przyłą
czyli się także pracownicy tramwajowi, 
wszelka komunikacja tramwajowa przer
wana. Policja, która otoczyła kilka u- 
tarczek ze strajkującymi robotnikami, 
wezwała na pomoc oddział kawaierjt. 
Jeden oficer został zraniony nożem, kil
ku żołnierzy zraniono kijami i kamienia
mi. Wieczorem walki skończyły się.

Konfiskata
Petersburg 17. Skonfiskowano

wydawnictwa nr, 126 gazety „Prawda" 
nr, 126 gazety ,,Łncz“ i nr. 15 'p—•-

We wtorek ubiegły wystawiono w 
tym najpierwszym dziś z teztrów pol« 

truje.,się na naukę w taki sposób, "jak skich—przepiękny dramat młodego poe- 
jego przodek, założyciel kolonii. Uważa ty Ludwika Hieronima Morstina—"LI- 
naukę za rzecz niezbyt potrzebną w ży- Ije*. Krytyka stołeczna przyjęła sztnkę 
clu, za rzecz dodatkową, której można jako jeden z najcenniejszych klejnotów 
poświęcać czas wolny od' pracy. Kiedy literatury obecnej doby, nazywając an 
pierwsi koloniści przybyli do Królestwa tora sukcesorem Wyspiańskiego. Jest to 
Polskiego i urządzili się jako tako, po-, pTerszy utwór poety, który jest potom- 
myśleli przedewszystkiem o swych obo- kłem Hieronima Morstina, pisarza pol- 
wiązkach religijnych^ ó odprawiania mo- sklegd z przed 200 lat. Dramat ten o- 
dlów w dnie niedzielne i świąteczne, o Snuty jest na balladzie Mickiewicza o

się na budowę Świątyni, więc zrazu jęto jak zwykle w Teatrze Polskim w -- 
musiała się zadawalniać wspólne® od niezmiernie malownicze i oryginalne de- 
czytywaniem btbljL Później w bałdej, borade.J kast jurny ówczesnej enoki. 

ijako tako zagospodarowanej kolonjl nie- Rolę główną odtworzyła znakomita ar- 
miecklej zbudowano osobny budynek tystka p. Mar ja Przybyłko-Potocka, któj 
izkolny, któjy zawiera! salę zebrań na ' ^ " ł‘
modlitwy w dnie niedzielne 1 śwlątecz-

nia muzeów, bibliotek, kursów itp.
Ks. Oelowani mówił o niskim stanie 

oświaty aa Kaukazie.
Woronkow w imieniu kadetów za

chęca Dumę do głosowania przeciwko 
kredytom na centralne instytucje mini- 
sterjum oświaty.

Ksiądz Maclejewicz mówi, że nie 
widać, aby mlnisterjum oświaty trosz
czyło się o poprawę szkolnictwa pola
ków, lltwinów, łotyszów, blałorusinów 
i niemców. Te narodowości mają pra
wo do oświaty, tymczasem otrzymują 
tylko szkoły specyficznie rosyjskie. Po 
Najwyższych Dozach z d. 17 kwietnia 
i 17 października—mówi ks. Macieja- 
wicz—można myśleć, że wszyscy mają 
prawo do uczenia się w szkole języka 
rodzinnego, rellgji w języka rodzinnym. 
W ostatnich czasach można zauważyć, 
że władze ministerialne usiłują zmniej
szyć wykłady języka polskiego, ograni
cza wykłady rellgji w języka polskim, 
nadając nauczycielom i władzom szkol
nym prawo określania narodowości 
dzieci szkolnych wbrew oświadczeniom 
rodziców.

Duma uchwaliła 9 paragrafów bud
żetu mini sterjum oświaty, uznaje konie
czność opracowania projektów: o roz
woju uniwersytetu w Tomska, o zało
żeniu uniwersytetu na Kaukazie, oraz 
uniwersytetu w krają północno zachod
nim, zwiększenia pensji profesorów i 
Innych._____________________________

„Trądo
wy] Gołoa“.

Duma państwowa.
Petersburg 17 Lewica Dumy 

jest rozgoryczona z racji ustąpienia Ro

WYSTAWA SZTUK PjĘKWYOH 
- w Częstochowie, teaarsha /STiT, 
otwarta codziennie od,.g, ltydą zmierz
cha, wsobotę.nledzlclę I święta da S wmm

l J OL^U p, 1IKVZJM 1 J ł»w-, wivvnq, Ol J
rej każda rola jest kreacją, rolę „Pana* 
—Józef Węgrzyn, najpopalarnlejszy dziś

ae z przylegającem mieszkaniem dla kle- artysta; dramatyczny w Warszawie, rolę ./wiatv
_____o ____nr_ /I___»aj PatiAii—Rfsh* IartV T.sCTPTirAnlrl _ *'

Krmpana prawicy, zmierzająca dc 
tego, żeby Dana miała tylko charakter 
doradczy, nie ma całkowicie powodie ■ 
nla.

P terex, arg 17. Przewodniczy 
ks. Wotkońskij. Dama obrał ej; w dal
szym ciągu nad budź dam m nUterjum

równik, mödü* ""!. " '-"A"' MWWśród kolonistów znaleźli się
dość -światli, -którzy „stoli się ńacczyple- niecodziennych
lamh:

nastrojów, a końcowa 
scena—zapadania się cerkwi 4 wyrasta-

ewangelicka wymaga biegłości w czy- nia Llljl na kurhanie mogilnym zabitego 
,JWnltt Sląg.kośclejnyeh. W, miesiącach przez niewierną tonę .Pana* jest tech-StSS
isgyjamadzieci kolpnlstów. Pierwotni y M —-------- -
fccjonlścl widzieli. w szkole zastępstwo 1 ©iŁypf .EF'j» iMÄW 
btakgjąeegoa kościoła, ppzatem azkote „. . mm 'M
przygotowywała dzieci do konfirmacji PtB«łwyi»*F FilkpypŁ

wla aię na ostatnim planie.
Mlnisterjnm przeszkadza rozwojowi 

szkół prywatnych, które starają się u- 
znpełolć braki szków rządowych.

•zkolnęj w kolonjI, odzyskiwał swe wa cznych, Sazonowowl, za pomyślne roz- zacc,8a'it 
tnę, równorzędne ze służbą bożą zna- strzygnięcie skomplikowanych I trudnych 
czenie, stawał się osobą równie ciezalei- zadań politycznych, 
są, jak pastor., »PS«t»w«iiia

Współczesny kolonista niemiecki, po- Lwów 17. Za odprawienie nabożeó- 
dobnle jak 1 jego przodek, myśli tylko stwa dla rasinów aresztowano prawo, 
o posianiu dziecka do szkoły w zimie sławnego duchownego.

■ - - ,W paplamenoi- franouaklm.dla przygotowania do konfirmacji, uwal 
nla Je od roboty w polu u schyłku Je
sieni, zatrzymuje znowdt na całą wio
snę, Wyjeżdża ojciec na jarmark, co 
zdarza się dwa razy tygodniowo, jego 
dziecko w wieko szkolnym mnsl zostać 
w domu. Odbywa się młócka, tnie się 
sieczka na paszę, przerywa się również 
Hankę dziecka. Dodać trzeba jeszcze, że 
obecni koloniści rozmawiają’ między so
bą Plattdeutschem lub gwarą azwabmką, 
więc Ich dzieci muszą się uczyć prócz 
literackiego języka niemieckiego (hoch 
deutsche spräche), jeszcze języka pol
skiego I rosyjskiego. Istotnie nauczyciel 
ma pracy nlelada. To też większość 
przeciętnych kolonistów niemieckich u-

— Dzień kwiatka n> .bezdo
mne dzieci.

Zarząd To w. Opieki nad bezdomny
mi dziećmi w Częstochowie podjął u 
gubernatora piotrkowskiego starania o 
przeniesienie .dnia kwiatka“, na który 
Tow. dosiada pozwolenia,—z września 
na sierpień,: lec z spełzły one na nlczem 
bowiem na 8 września, w razie nie
pogody na 14 września, pozwolenie na 
.dzień,kwiatka* otrzymało Częstochow
skie Schronienie dla paralityków pot 
wezwaniem św. Antoniego (Wieluńska 
nr. 3) '

— Zsfcrsals „Rzemieślnik«1 
. W niedzielę 29 hm. o godzinie 2 po 

południu w sali Stowarzyszenia Rzemie
ślnicze-Przemysłowego w Alsi 1 nr. 9 
odbędzie się półroczne zebranie stowa
rzyszenia współąizielęzego (Kooperatywy 
Zalaznej) .Rzemieślnik*.

Sprawa Bispinoa.
W poniedziałek rado w kancelarii 

... — sędziego śledczego do spraw szczegół-
sszkańcow przypada 50 u- nej wagi B."zmień owa odOylo stę bada- 
jest dowodem wielkiego nie stangreta ordynata Ślsplnga, a is- 

stęoale wszystkich lokal I kelnerów z 
klubu myśliwskiego.

O godz. 3 po pot. sędzia Bezmlenow 
wraz z prokuratorem Hoerscbelmanem 
udali się do Banku Handlowego, gdzie 
rozpoczęli szczegółową rewizję wszyst- 
klch' dokumentów tyczących się ord. 
Blsplnga. Wiele papierów skopiowano,

dy naukowe są w beznadziejnych wa ■ 
rankach. NI i jest to tylko winą mlni- 
nlsterjum oświaty, lecz I całej budżeto
wej polityki.

Masę pieniędzy wydaje się nlepro-

- Mówca sądzi; że rząd za pieniądze 
pobrane od mieszczan I włościan kształ
ci szlachtę I tamuje drogę do oświaty 
mieszczanom I włościanom.

Przewodniczący Dumy odbiera glos 
Badajewowl.

Czlchaczew (1) mówi o kraju pół-

w sprawie 3-letnlej sluZby wo|skowcj. 
Izba odrzuciła propozycję Valllant‘a 
większością 412 głosów przeciwko 149.
Irlendozyoy er obronie samo

rządu.
Ciaege 17. Irlandcy posłowie z 

Redmond'em aa czele urządzili tutaj 
wielki mityng w obronie samorządu Ir. 
landjl.
Brlndejono ■ Petepehurgu.

Petersburg 17. O g. 11 m. 25

wyższej uczelil dla uświadomienia sobie 
swej przyszłości i obecnych swych po
trzeb.

W Imieniu grupy posłów kraju pół
nocno —zachodniego Człchaczew wska
zuje na konieczność zbadania przez ml- 
nlsterjum sprawy założenia uniwersytetu 
w kraju północno—zachodnim, na po
czątek choćby jednego lub dwuch fa
kultetów. W tym celu minlsterjum po
winno opracować odpowiedni projekt 
ustawodawczy w cela złożenia go Qn-

przed poiud Brindejonc opuścił się na mle. Prawica oklaskuje ten wniosek, 
swym aeroplanie na lotnisko wszechro* * Zalit mówi o kraju nadbałtyckim, 

jato bardzo słabo, czytać druki syj«kiego klubu lotniczego. Powitali go który potrzebuje ulepszenia.nauki cle 
gotyckie, drobna liczba kolonistów umie członkowie kluba z przedstawicielami mentarnej zamiast szczepienia plerwiast-
pisać Ucho po niemiecku. O innych ię- minlsterjum wojny 1 kolonjf francuskiej kdw rosyjskich.
tykach mają koloniści - słabe wyobra- w Petersburgu Januszkiewicz mówi o tamowania
tlenie. Publiczność przyjęła lotnika entuzja- przez-minlsterjum oświaty na Litwie w

tOprócz iblbljl 1 kilku modlitewników stycznie. rodzinnym języku uczniów,
niema e kolonisty innych książek. Książ- Ostatnią przestrzeń z Dyoaburga do W końcu.awej długiej (nowy. Jim- uchwały z miesięcznika do gospodyń
kL z których dzieci uczyły się w szkole Petersburga Briodejonc przybył w ciągu szklewlcz twierdzi, że mtnlsterjam pro- ziemianki! ł
elementarnej, używane są następnie do 3 godzin 50 m. podczas silnego wiatru wadzi walkę z językiem rodzinnym o- Pani Łącka zachęcała gosposie do 
zawijania papilotów przez dziewczęta.— (15 metrów na sekundę). Po dwudalo- czniów. zbierania różnych złoi sprzeda «rających
Brak w domu kolonisty nawet kalends- wym odpoczynku Brlndejonc zamierza Sprawę wykształcenia powinny ująć w aptekach, za- które może być ładny

Z zebrania ziemianek.
Wczoraj o goj:. 1 po południu oko

ło 30 gospodyń zgromadziło ślę w sali 
biblioteki parafii ś. Zygmnata.-na czerw
cowe miesięczne zebranie Częstochow
skiego Kota Ziemianek, Posiedzenie za
gaiła przewodnicząca Koła szamb. Hele
na Łącka odnewiedttlem przemówieniem 
I przy tej sposobności 
zdała sprawozdanie z odbytych 3 dnio
wych kursów dla gospodyń wiejskich, 
urządzonych staraniem Kola ziemianek, 
oraz z wycieczki do Kamienicy Polskiej 
gdzie zostało otworzone nowe Koło. 
Przy tej sposobności zgromadzeniu 
poinformowano o mającej się odbyć w 
Częstochowie we września 3 dniowej 
wystawie rolniczej z zachęceniem do 
wzięcia na tej wystawie jaknaj większego 
odziała. Następnie odczytano ważniejsze



Dala 18 Czerwca 1°1S roka

Prócz tegp faktu 
następujący:

otrzymaliśmy Hstdochód, Zioła te mogą być dostarczane 
do Kola ziemianek I zarząd kolo sam .... 
postara się. o zbyt. Szanowny Panie Redaktorze! Wypa-
r Ne dzień 8 Hpca wyznaczono wycie- dek opisany w Gońca Częstochowskim 
izkę di) gśspódarstw członkiń Koła na dnia 13 czerwca r. b:, pod tytułem śmla- 
Zawodzln, gdzie będą zwiedzane gospo- ly wyrostek!! nie jest wcale nowością, 
darstwa kobiece pp. Przypkowsklej, Mar- bo jak zauważyłem w Częstochowie gra- 
kowsklej I Innych. soje banda złodziei ulicznych, którzy.

Po zawiadomieniu,1 Ze w sierpnia ze wyrywając kwiaty, nabierają wprawy do 
j względu na robotę żniw, zebrania nie wyrywania damskich torebek, zegarków 
■ heiijle. naznaczono następae zebranie na I wogóle wszystkiego co można wyr

wać z ręki lub oderwać od ubrania 
przechodniowi. Najlepszy tego dowód 
dał mi dzień 10 Maja r, b. w którem to 
dniu przyjechałem z córką do Często
chowy o g. 6 m. 30 wleczorym, Gdyś
my kzll pierwszą Aleją zaraz za mostem 
jakiś Zydziak w moich oczach wyrwał

będzie, naznaczono następne zebranie na 
wrzesień I na tern zebranie zakończono.

Sokót.
— Wybory w? gmłnoob.

Dziś, we środę 18 czerwca o g. 12 w 
poi., w gm. Mykanów odbędą się wy
bory sędziego I ławnika oraz Zarządu 
kasy pożyczkowo—oszczędnościowe).

Jutro w czwartek 19 bm. o g. 12 w 
poi. w gm. Panki odbędą się wyboru 
zarządu kasy pożyczkowo—oszczędnoś
ciowe).

Jutro w czwartek 19 bm, o g. 3 pp. 
w gminie Krzepice odbędą się wybory 
zarządu kasy pożyczkowo—oszczędnoś - 
clowej.

Jutro w czwartek 19 bm. o g. 5 pp. 
w gm. Kniolczka odbędą się wybory 
wójta oraz zarządu kasy poż.—oszczęd
nościowej.

— Echa pożaru fabryki.
W uzupełnieniu wczorajszego donie

sienia o pożarze fabryki zapałek W. A. 
Lapszyna w Częstochowie proszeni je
steśmy o zaznaczenie, że pierwszy do 
ognia przybył z parowozem starszy po
mocnik naczelnika stacji Częstochowa 
w.-w. p, Szybowskl.

Podczas pożaru właściciel kinemato
grafu „Odeon* p. Wł. Krzemiński doko
nał szeregu zdjęć kinematograficznych, 
które ujrzymy niebawem na ekranie.

Dowiadujemy się, Ze przez całą noc 
wczorajszą do ~odz. 7 ej rano na placu 
spalonej fabryki dyżurowało pogotowie 
złożone z sikawki 13 strażaków wraz z 
naczelnikami poszczególnych oddziałów 
na zmianę.

— Dsłpiegstze przed złe- 
^dziejami.
► Wczoraj po północy urządziliśmy pró

bę z ostrzegaczem przed złodziejami, u- 
mleszczonym w lokalu redakcji naszego 
„Gońca Częstocb." pomysłu p. Kellera 
z Warszawy. Po odpowiadałem nasta
wieni aparatu a następnie uchyleniu 
drzwi wejściowych ze stacji telefonicz
nej nadbiegli ludzie dyżurujący. Pomoc 
zjawiła się w ciągu 4 minut—co dowo
dzi, Ze aparat funkęjonęje świetnie a na 
wypadek faktycznego wtąrgnlęcla zło
dziei może dać nieocenione a sługi.

— Z wczorajszego benefiou
Wczoraj zgodnie z zapowiedzią, na 

benefls p. J. Tomaszewskiego odegrano 
w teatrze „Paryskim* kapitalny dramat

Podziękowanie.
Za gorliwą i skuteczną pomoc przy pożarze na

szej fabryki składamy Mniejszem dzielnym ; strażom 
ogniowym: Częstochowskiej miejskiej ochotniczej, fa
brycznej „la Czenstochovienne“ i huty „Paulina“ o- 
raz posterunkowi ratunkowemu Drogi Wiedeńskiej 
serdeczne podziękowanie. \

Zarząd Twa. Akc. Fabryk Zapałek
W. A. Łapszyri.

dały bokiet irysów z ręki mojej córki, 
która bardzo się zlękła.

Ze 1 żal jej było kwiatów, dałem jej 
kilka kopiejek na Jnne. Tylko co jednak 
wyszła ze sklepu, znów jej oberwał ja
kiś ulicznik całą koronę bukietu 1 uciekł. 
Kupiłem naturalnie trzecie kwiaty, aby 
uspokoić płaczącą i zdenerwowaną cór
kę, : ale już sam poszedłem do sklepu 1 
kwiaty kazałem zawinąć w papier. Wo 
bec tego widzę, że Częstochowa z cza
sem wyhoduje sobie takich złodziei u 
licznych, którzy na przechodniu nie zo
stawią ani . -jednej nitki. Najuprzejmiej 
proszę o pomieszczenie mego listu w 
poczytnem piśmie jPaóskiem i pozostaje 
z szacunkiem stały prenumerator Wł. K. 
Raków, d 14—VI—13

— Ze szkół.
W sobotę 21 bm. odbędzie się po

pis uczennic pensji p Leonii Komar, na 
którym oprócz deklamacji, robót ręcz
nych oraz rysunków—reprezentowane 
będą również śpiewy 1 gra fortepia
nowa.

— Z teatru „Paryskiego“.
Dziś teatr „Paryski" zapozna nas z 

nowością teatru „Miniatur" w Warsza
wie, a będzie nią „Wujaszek z prowin
cji“. Udział w tera widowisku biorą naj
lepsze s'ły teatru „Paryskiego“ z kie
rownikiem sceny na czele.

Na ekranie ukaże się „Zdradziecka 
zasadzka“ dramat w 3 częściach.

Dowiadujemy się że krom wymie
nionej już artystki teatru lwowskiego

PODZIĘKOWANIE. s
Wszystkim tym, którzy oddali oslatmąliwłt» 

gę ukochanym zwłokom żony i matki naszej

n w szczególności Szanownemu Pastorowi za sio», i 
wa pooieohy składa serdeczne Bóg zapłać) ' y |

MĄŻ z DZIEĆMI. ”

— Zwycięstwo „Lama1.
W Wiednia na tarze Freudenau w 

gonlltwle „Wasserturm-Rennem* z na
grodą 10,000 koron odniósł zwycięstwo 
znany ze stadniny kruszyńskiej czterola
tek Wl. ks. Lubomirskiego .Łom*.

Z Radomska.
— Poszukiwacze złota.

Przed kilka dniami, nlewykrycl spraw
cy przybyli nocą na cmentarz obok koś
ciółka Maryi Magdaleny, pyy ni. Kra
kowskiej gdzie, przed frontowem wej
ściem do kościoła wyrwali olbrzymie 
kamienne stopnie wykapali głęboką jamę 
a to w celu odszukania ukrytych zrze- 
komo skarbów zloty. Poszukiwania nie

Maryi Felice pozyskano doskonałego dały pomyślnego rezultatu gdyż, prze
komika sceny lwowskiej w osobie p. 
Kamila Prelsneza.

— Poi.r ■ Liibojni.
Onegdaj, o godz. 3 po po poi., t. j. 

w chwili gdy fahr, strat. ogn. ochom, 
z huty .Paulina" na Wyczerpach z ko
mendantem p. j. Geislerem powracała 
od pożaru w fabryce zapałek W. A. 
Łap szyna w Częstochowie powstał po
żar we wsi Lnbojnla, dokąd też udano 
ślę niebawem z pomocą pomimo silne - 
go zmęczenia. Akcja ratunkowa trwa
ła do godz. 8 I jsół wieczorem; ogień

czteroaktowy M. Lengyela p.t. „Tajfun", strawił 3 domy mieszkalne, 4 stodoły I 
t -z- i., s_l _o o nhnm Nflfłtn «nalllv fl e swtnla. na-1 cSt to jest tajfun?
Oto burza1 motota połączona ż wi

churą, burza znana tyłka kosookim wys
piarzom z dalćkiigo Nip oao.

Są jednak burze stokroć silniejsze,
to burze druzgocące—człowieka. Autor -------- __
Tatiana" rozwiną! przed nami'jedną z uznał, lz .używanie nawet przez przed - 

taklćb btfrz życiowych bnrz, które je stawictell państw obcych w Rosj. flag

3 obory. Nadto spaliły się Świnia, 
rzędzla rolnicze I Inne.

— Flagi dboe.
Departament policji, w okólnika, 

skierowanym do gubernatorów zawia
damia, Ze minister spraw wewnętrznych

chodzący podówczas stróż nocny, spło
szy! operatorów, którzy ule zdążyli za
brać ze sobą niektórych narzędzi.

Akr.

Kafle i roboty zduńskie
L. NIEPRZECfCI i S-ka

w Ceeeteohowiei 
TbatflM »4, tmimfmn III.

Małe nieporozumienie.
.W Frankfurter Zeltaag* znajdajemy 

następującą anegdotę:
Jak wiadomo', vr Wiednia po 

dach'dworskich blo

narodowych na saraojazdach, jest nieu
zasadnione.* ___

— Umaadurotnnie policji.
W związku z projektowaną reformą 

policji nastąpić ma I zmiana umunduro
wania policji.

Szczególnie obstaje przy tern rnlnl- 
sterjum wojny, gdyż obecne nmnnduro-

dnak w japończyku mogą złamać czło
wieka, lecz nigdy aby waleta .Tajfun* 
mógłby być jedną ze sztuk nadającej się 

L do wskazówek dla dorastającego poko- 
t lenta dzisiejszej Polski.

Artyści-spisali się dobrze a więc w 
pierwszym rzędzie -p.p. Strózewskl, Bet-
cberowa, Tomaszewski, Lenk, J inko w- ______ _____„ .
»kt I Inni. Publiczność dopisała. Rem. wanle policji jest bardzo podobne do n_ Charakterystyczna. mundurowania oficerów; mlolsterjum

~ Kilka dni temu plsafśny o fakcie, 
jaki miał miejsce przed cukiernią Jacko
wskiego, mianowicie, te jednej z pań 
przechadzających się w Alei wyrostek 
Żydowski wyrwał kwiaty z ręki, wpra
wiając się widocznie w ten sposób do 
rabowania w przyszłości woreczków 
z pieniędzmi. Nie o ten łakt narazle je
dnak nam chodziło, lecz o dziwną soli
darność Żydowską nakazującą nawet

wojny domaga się wprowadzenia takie
go umundurowania policji, któreby zna
cznie różniło się od umundurowania 
wojska.

— Kar» aa meldunki.
Za nieprzestrzeganie przepisów mel

dunkowych skazano Ch. Llbgota na 5 
rb. kary lub 3 dni aresztu.

— Za wywołanie pepłoebti,
Za wywołanie na ulicy popłochu

obla-
orą goście małe bom

bonierki z cukierkami, rozdawane jako 
pamiątki dla deled. Powstaje przytem 
ścisk, taki Ze trzeba pewnej zręczności, 
aby nie odejść z pnsteml rękami.

Zdarzyło się to niedawno pewnemu 
jenerałowi huzarów, co zauważywszy 
Inni, którym się udało lepiej zaopatrzyć 
oddali mu część swej zdobyczy. Jenerał 
właśnie trzymał trzy pac-.kl w rękach 
gdy naraz cesarz, który obok niego prze
chodzi!. zanwatyi to I zapytał: -nelller— France

— Ile pan ma dzieci, panie jenerale? Wiedeń: Polnischer
Zmieszany Jenerał sądził, Iż cesarz

pyta go o pudelka z cukierkami I odpo
wiedział. jąkając się:

— Trzy -Najjaśniejszy Paule, jedno 
od ekscelencji Berchtolda, jedno od' 
ekscelencji Krobitlna, a jedno od br.
Pairs.

, Cesarz soojrzał zdumlody na jenerała 
I odszedł, potrząsając głową 1 szepcąc:
— A to ładna historja.

^«SpwpiHB.........  "...... .....

H niedziel j |alM »Srmalsi ialeiil

lisim [liiii
odbędzie się msza 6w. w Kośćiolku 
lm. Marji. na którą zaprasza' krew

nych znajomych! przyjaciólf j J
Rodzina.

Zjedaoczenie Towarzystw 
Młodzieży Polskiej zagra

nicą.
Zarząd Zjednoczenia Towarzystw 

Młodzieży Polskiej zagranicą podaje do 
wiadomości, Iż po wszelkie informacje 
o stadiach, warunkach pobyty I życia 
młodzieży zwracać się należy . z, dołą
czeniem marki 20 groszowej pod naitę- 
pnj^aymi .arenami:

Antwerpia: Soclśte des Etu- 
dlants Polonals 33, raz da Siege, 83 
Anvers Belgique.

L e o d j a m: Soclśtó des Ętadlaats 
Polonals 35, rue Sarlęt, 35—LlĆge—Bel
gique.

V e rvl e r s: T. Zieleniewski, 30, me 
Simon Lobet, 20 Venders—Belgique.

O e m b I o n xT M. Jastrzębowski, 
18, rue Plerquln, 18 Qembloux —Belgl-

** Geneva: Soclśtś des Etadiants 
Polonals, 1, rue Bernard Ddsteshd," 1 — 
Genóve—Sulsse.

Zurych: M. Lewandowski, 6,
Sonoegst, 6 Zürich-Sulssę. i

Fryburg: Szw. M. Konieczny 8, 
rue Beauregard, 8 Frlburg—Suisse.

Paryż: Soclślć des gtydlants Po
lonals 43, rue Tournefort, 43 Parła V-e.

Nancy: E Łączkowski, 4, me du 
Bastion, 4. Nancy—France.

Montoelller: M. Wolszcza- 
nówna 21, B d des Arceaux, 21 Mont-

uąć w obronie skarconego wyrostka.
Teraz mamy do zanotowania parę 

innych faktów w tym rodzaju. Oto w 
niedzielę przeszłą, kiedy stróż parku po- 
wyetawowego Franciszek S. zwrócił u- 
wagę Żydowskiej pannie, ze niewalno 
deptać trawników, I rwać lilii z klom
bów, będących publiczną własnością, 

panna* niby Inteligentna obrzuciła go 
. wymyślam!. Za to stróż ohctal ją przy- 
RF trzymać, lecz ona narobiła tyle krzyku, 
L, ze wkrótce.tłum jej współwyznawców, 
W wyrwał ją z rąk stróża, któremu nadto,

aresztu.
— Rynek pieniężny.
„Gazeta Losowań* pisze: Wobec za

łatwionej akcyzy od cukru, rynek pie
niężny warszawski jest nieco swobod
niejszy. Wpływają n: to i święta sta
rych kalendarzy, pociągające za sobą 
zmniejszenie ruchu handlowego. Wsze
lako, wobec wysokich stawek zagrani
cznych, zniżka procentowa u nas nie 
jest możliwa. Matcryał dyskontowy— 
dosyć skąpy. Wypłacalność na miejscu

Odpowiedzi od Redakcji.
Panis L. S. Czy szkolą górniczo • 

wlirtnlcza Istnieje w Galicji I gdzie — 
objaśni pana za zwrotem 25 kop. w 
markach pocztowych „Spójnia" w Kra
kowie, ul. Sw. Krzyta nr. 7 lub „Spój- 
nlf we Lwowie ol. Zdrowia nr. 97.

Repertuar Tent 1*11 Felskit* 
go ■ Wamnfi*.

Środa 18. 
Czwartek 19. 
Piątek 20. 
Sobota 2!. 
Niedziela 22.

.Lille*.

.Ltlje*.

.Lille*.
.Lille*.
.Lilie*.

Wiedeń: Polnischer Studenten- 
verein Wien VIII Lenangasse 7.

V Niemczech , zarząd Zjednoczę ata

Sikora, Leipzig. Turaerjtrąsse [6 II. 
Maćklewlcz,Freiberg, Flplheratriiee 8. 
W. Klepackl, Coetąen (Ąnbait) An- 

ioinetteastr. 8 -1 . ,
K. Weydllch, Karlsruhe Rlntbelmer-

I. s. Llttaner, Heidelberg Tbeaterstr 2. 
C. By datek, Freiburg, Br.Hagstetter- 

strasse 46. .
Niezależnie od tego o zakładach nau

kowych w całej Belgii informuje: M. 
Jastrzębowski 18, rue Pleręnln, 18— 
Gembloux—Belgique.

W Szwajcarii: Soclśfó des Etu- 
dlams Polonals 1, rue Bernard Dussaud, 
t, Genńye—Sujase.

We Francji: Soclete des Btn- 
dlana Polonals 43, Tournefort, 43. Paris

V*W Niemczech: J. S. Llttaner 
Heidelberg Tbeaterstr. 2.

Po Źprzyjeidzie nowoprzybyli koledzy 
winni się udawać pod wskazane adresy, 
gdzie*#! ąbinoc w W?ązakaulu ale-
izkan r »P«le 1 '• “•
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Dala 18 Czerwca 1913 roka.

VÖVIR01.
Z francuskiego.

(Ciąg dalszy).
Syn mój grzeszy zbytkiem skromności, 
mógłby dojść, gdydy tylko ssm zechciał 
wyrzeka się wyższego stanowiska... i 
nierozsądnie upiera się zostać..

.— Przy rodzicach, którym n'gdy, 
przez chwilę nawet, nie sprawił przy
krości, I w okolicy, gdzie go cenią — 
przerywała Cecylia.-Naganą swoją od
dajesz mateczko największą pochwalę 
Stefanowi: nie chce nas oprścić, ma 
skromne cpodobania; czyż to nie lepiej 
nil gdyby w Paryżu liwcnil przez ojca 
zapracowany majątek i gardził rodzinną 
wioską? ....

— Cecylia mówi jak anioł,—powia
dał ojciec, głaszcząc córkę po głowie.

— Bo myśli tak, jak i ty, panie Loy- 
®ell Daję słowo, przychodzi mi czasem 
na myśl, że nie jestem matką własnych 
dzieci! „ . ,

Wtedy Stefan i Cecylia rzucali ;ej 
się na szyję, jakby ją chcieli przebłagać
tą'niemą pieszczotą, a ona, rozzbrcjcna, 
wzruszyła ramionami z westchnieriem.

Stefan, jadąc konno, przypominał so
bie te drobne sceny domowe, powtarza
jące się bardzo często w ostatnich la
tach, coraz jednak spokojniejsze, od 
czasu jak nieodwołalnie postanowił po
zostać w Trembleaux. W każdym razie

myśli jego i marzenie, nie miały nic 
wspólnego z porywami, jakich prz»d 
chwilą doznał pod wpływem budzącego 
się poranku. Już gościniec, po którym 
jechał, kąpał się w gorących promie
niach słońca,—a—na—stoku przydrożne] 
skały jaszczurki wesoło się goniły. — 
Szczekacie psa, uganiającego za wiewiór
ką, ocuciło Stefana z zadun y; popędził 
konia konia i rzekł do siebie z niepo
kojem:

— Żeby tylko już wsiała!
Po chwili jeździec zbliżył się do 

pierwszych domków wioski, położonych 
po obu stronach długiej, krętej drogi, 
której jeden koniec dos ęgal gęstego la
su, a dri gi ginął w falach złocistego 
zboża.

Jeden z tych domków, jakkolwiek 
bardzo skromny, odznacza! się c d innych 
większemi oknami, oszklcnemi drzwiami 
obfitością kwiatów i względną wykwin 
tnośclą hdnej altanki, zajmującej prawą 
stronę terasu, na który prowadziło kil
ka wschodów. W małym ogródku mło
de dziewczę wieszało bieliznę na drze
wach owocowych.

-Na jej widok twarz Stefana pokryła 
się rumieńcem.

— Ranny z pani ptaszek, panno Re 
gino, — rzekł zatrzymując konta.

Odwróciła głowę I pospieszyła do 
mm u, oddzielającego ogród od drobi:

— Dzień dobryl — rzekła głosem 
czystym i pełnym, którego dźwięk sre
brzysty i dziwnie muzykalny musiał by 
zwrócić uwagę najobojętniejszego.—Ozy

można zapytać, gdzie pan dążysz tak 
rano? _ .

— Do zamku de Souvray. Osoby, o 
których, jeśli sobie pani przypomina, 
mówiliśmy przed kilku dniami, zgłosiły 
sie, w nieobecności właścicieli, dojne
go ojca. Muszę im oddać klucze — do 
da! młodzieniec, potrząsając pękiem zar
dzewiałego żelaztwa,

- Ab! więc Istotnie po tylu latach 
zamek jest wynajęty?... Bardzo się z te
go cieszę. Przecież będzie jakaś rozryw
ka; zobaczy się nowe twarze.

— Jak to zaraz widać, te się pani 
nudził — rzekł Stefan, uśmiechając się 
dość kwaśno. — Ja zaś inaczej się na 
to zapatruję. Przybędą jacyś nieznajomi 
natrętni może sąsiadzi,.. wcale ule po
żądany nabylekl

i dodał, zeskakując z kenta i trzy
mając cugle:

— Wprawdzie mój ojciec utrzymuje, 
-że te panie są bardzo przyjemne.

— Więc to jakieś panie wynajęły 
Scuvray? — a pytała Regina, siadając na 
murze.

— Matka z dwiema córkami, trzy 
Amerykanki,..

— Cudzoziemki!... zapewne excen- 
tiyczne i oryginalne? — Niezawodnie ten 
opuszczony park poetyczny ujął je swo- 
jem pięknem połażeniem. Szczęśliwi lu- 
dzle, co mogą dogadzać wszystkim swo
im zachciankom.

— Mówisz pani tak, jakbyś ich mia
ła wiele nieurzeczywistnionych—zauwa
żył Stefan, podnosząc pytający wzrok

ku młodej kobiecie. — Czy rzeczywiście® " 
masz pani jakie pragnlrnle?—deda! iy. 
wo, jakby chciał powiedzieć: „N c nie
ma, czego bym nie był w stanie dU 
ciebie uczynić*.
__Ale zdawało się. że nie pochwycie
akcentu, który nadawał szczególne zni- 
czenle słowom, nic w samych sobie 
nieznaczącym, I składając ręce, odpoü 
wiedziała z napół smutnym uśmiechem:

— Co za pytaniel Ja tylu, tylu rze
czy pragnę!... Pragnę wszystkiego, gdyż 
nie mam nic.

— Czyż pani liczysz za nic... — za- 
cząl Stefan.

— Tak, wiem, co pan chcesz powie- 1 " 
dziać, mam dobrych przyjaciół, a prze- 
dewszystkiem matkę. To też gdyby nie 
ona...

Wymownem skinieniem głowy do- - , 
kończyła myśl niedopowiedzianą.

— Gdyby nie ona, była by ś pani 
stąd daleko... I dla czego? g ,

— Pan mnie nie rozumiesz, pan, co 
dobrowolnie zamykasz się w domu, i 
nie widzisz nic nad zagon przez siebie 
zorany. Gdybym była na pańskiem miej
scu...

— Cóżbyś pani zrobiła?
— Chciała bym widzieć wszystko, 1 • 

wszystko poznać; a przedewszyslkiem 
zostawić wolne pole rozwijania się 
wszystkich zdolności, wszystkich talen
tów, jakie Bóg złożył w mej piersi.

(d. c. n.)

Lot ślizgowy głową na dół
Lot taki wykonał niedawno, mimo 

•woli, lotnik francuski Anbry i z niebez
piecznej tej przygody wyszedł na szczę
ście bez szwanku.

Zbliżał się właśnie do ziemi lotem 
ślizgowym, zatrzymawszy motor, po u 
kończenia wzlotu, gdy nagle silny 
podmuch wiatru porwał aparat, prze
wrócił go, jak to mówią „do góry no 
garni".

Lotnik zawieszrny na swem siedzeniu 
za ramiona i uda, głową na dół, nie 
stracił ani na chwilę przytomności, i 
nie wypuścił z rąk steru, którym mane
wrował tak zręczniej że aeroplan z wy
sokości 750 metrów spadł na 400. —
ChyŻOŚĆ jego zmrilcjotyła atłj tuattulc,
a na wysokości 350 metrów aparat
przechyli! się do pozycji pierwotnej. W 
gej chwili Anbry pociągnął silnie za ster 
no spowodowało, że na jakie 100 metr. 
nad ziemią aeroplan zajął położenie nor
malne, poczem wylądowanie nastąpiło 
gładko i bez Żadnej .zkody dla lotnika. 
Jest to pierwszy wypsdek tego rodzsju, 
zapisany w kronikach lotnictwa, Anbry 
zdobył nim sobie osobliwy rekord, ktć 
ry go kosztował zapewne kijka, pełnych 
.trwogi, minut, ,Sport*,

tak, że woda nie może się tam do 
Stać. U człowieka zaś woda dochodzi 
aż do bębenka usznego. Ponieważ zaś 
zewnętrzny przewód słuchowy przed
stawia ku dołowi skrzywiony kanał, prze
to woda, która dostała się do zewnę
trznego przewodu słuchowego przy za
nurzaniu, może pozostać w zagłębieniu 
między przewodem a bębenkiem, a ,w 
następstwie jako obce ciało, drażnić na
rząd słuchowy.

Jest zresztą znaną rzeczą, te zanu
rzanie często wywołuje choroby uszu. 
Statystyka lekarska stwierdza liczne 
przypadki ostrych zapaleń bebenka i 
dalszych narządów słuchowych u woj
ska, które wjst pują w okresie sezonu 
kąpielowego.

WulzflTsnem wiec iest- ehy nndrzas 
zanurzania uszy byty zatkane watą od
tłuszczoną, którsby wstrzymywała na
pływ wody do zewnętrznego przewodu 
słuchowego. '

Wprawdzie nie każde ucho skłonne 
jest do takich chorób, ale taki osobnik, 
który raz przebył chorobę uszu, powi- 
nleą wystrzegać się zanurzania^ _

Humor 1 Satyra.
wcale, źe bezwarunkowo zaprzeczam 
możliwości tego, li listy, adresowane do 
niektórych osób, znajdujących się na 
oku „ochrany“, lub departamentu policji 
dostała Sie do rak tych instytucji, za-

Przy «łowiony oMopski 
rozum.

dostają się do rąk tych instytucji, za 
miast adresata. Być może, te to się 
zdarza, lecz w każdym razie bez mojej 
wiedzy I wiedzy urzędników poczto
wych.

Ze świata.

Czarne gabinety' na po
cztach

tJcho przy zanurzaniu
Pływanie w rzeczywistości jest zdro

wym, rozsądnym i pięknym aportem, 
lecz nie należy nadużywać go, szcze
gólnie zaś zaleca się ostrożność przy 
zanurzania nad miarę. Wszystkie zwie
rzęta ssące, które się zanurzają, np. oles 

":1 inb wydra, są w stanie podczasmorski ... 
zanurzania awe ucho szczelnie zamknąć,

Z powodu wystąpienia posła Mura 
nowa w Dumie państwowej w sprawie 
t.w. .czarnych gabinetów* dla rewizji 
korespondencji pocztowej na pocztach 
rosyjskich, naczelnik głównego zarządu 
poezi I telegrafów, Sewastjaoow. po
świadczy! współpracownikowi .Rusk. 
Ml iwy", że nieprawdą jest, jakoby Ist
niały na poetach rosyjskich jakiekol
wiek „czarne gabinety". Wedlog usta 
wy, tylko sądy mają prawo z dać wy
dania im korespondencji prywatne!. Do

□ Niezwykłe ocalenie,
Nlezwykłem ocaleniem można zaltes 

nazwać ocalenie załogi rosyjskiej łodzi 
podwcdnej .Minoga*, która opadła na
gle na dno podczas Ćwiczeń, dokony
wanych w pobliżu Ubawy. Statek ten
drowy, towarzyszący .Minodze', dał 
wprawdzie zaraz znać, gdzie należy, o 
katastrofie, dopiero jednak po 6 godzi
nach zjawił się na m’ejscn siatek spe
cjalny i rozpoczął akcję ratunkową. 43- 
kolo północy wyclzg-ilęto .Minogę' na 
powierzchnię morza, Z wejścia do wnę
trza łodzi o własnych siłach zdołało się 
wydostać tylko 3 marynarzy, resztę zaś 
w liczbie 15 wraz z komendantem zna 
leziooo omdlałą we wnętrzu lodzi, Bra. 
kowalo jeszcze sternika, który zaroknię 
ty był w wieżyczce komendanta. Tego 
wydobyto dopiero no dalszych 3 godzi 
nach, lak, że wogóle zamkniętym był w 
niej przez 9 godzin. Po pewnym czasie 
cala załoga tej lodzi, która opadła na 
dno skutkiem zepsucia się wentylu, przy 
szła do siebie. Morze w tern miejsca, 
gdzie zatonęła „Minoga” ma głębokości 
135 m.

Dwuznaczne
— Więc przyznajesz, że to ty napi

sałeś przed lekcją na tablicy, że paa 
profesor’jest osioł?...

Tak jest, proszę pana dyrektora...
— No to de brze! Cieszy Wole ts 

przynajmniej, żeś powiedział prawdę!

Zastrzegam
źe sa weksle wj sta wio
nę przez moich synów 
Jana Stanisława nie od
powiadam i płacić ta
kowitych nie ' będą. Wa
wrzyniec Gams 171

Zginął
phüzport Józefa Chrza
nowskiego wydany przez iłowaniem 
gminę Wrzosowa wzró- Wiadomość 
cić do Adm n, Gońca Aleja 

174

W Janowie
do wynajęcia 2 pokoje

I

— Schowajta sobie Mośku tę «zap- 
kę, przecie widzlla, że w niej dziura jest 

— Ej Bartka, jaki wy stopi, ta dzl«- 
ra to naumyślnie zrobiono, żeby w tym 
miejscu mole nie wygryźli...

— A no, toć prawda.

Filozof.
— Chciałbym wiedzieć jeszcze jedno 

mamo, — rzekł mały Franuś do maiki, 
kładącej go dc, łóżka.

— Cćż takiego?—pyta matka.
— Gdzie się podział ten kawałek 

pończochy, który byt w tern miejscu, 
gdzie teraz jest dziura?

MLEKA
100 garncy z mlwzans 
„SkrzydZów,, od 1 Lipa 
do odstąpienia. Oferty.

Teatralna t2 g* 
Witwicki, 163

i kuchnia z pełnem
i fortepian

Bane I 
173

Żądajcie wszędzie ohleba na 
wagę.

nołOlijaBIII Itóffliik
BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE

Lokale 4 po
koje

kuchnia, łazienka wodo
ciąg słoneczne suche i 
ciepłe do wynajęcia II 
Aleja Nr. 23. 82—

gospodarstwo
15-to morgowe do sprze
dania lub wydzierżawie
nia przy cmentarzu św, 
R<rha. Wiadomość n a 
miejscu. 167
S UB IEKT 
fryzjer ski potrzebny za
raz Dojazd 9. 165.

5 pokoi
z kuchnią zdatne na miesi 
kanie prywatne biuro fa
brykę lub szkółkę do wy
najęcia A dr es \ w Admi
nistracji Gońca. 0336

Sprzedam
2 woły kolejowe platfor
my jednokonną oraz bry
czkę letką Warszawska 
54 Kapalski 162.

— Częstochowa, ulica Teatralna Ns 13. Telefonu >8 1 —

"Sre"-JIII[l'-l*<™>
Poleca ze swego skLdu płyty gumowe, węże gumowe 
artykuły gumowe chirurgiczne gumy rowerowe gumy po

wozowe i t. p.

Sprzedam
2 morgi ziemi z obsie
wem i budynkami przy ui. 
Kiedrz, Cena przystępna 
Konstanty JMaleski 168.

Domek
do sprzedania ul. Kie - 
drzyńska Nr. 8 m. 5 161

Poszukuję
jakiegokolwiek zajęcia np. 
szwajcara woźnego i t. p 
Zawiercie Pogorzelska

Nr. 2 Gołębiowski 164.

N a uczycielke
d o szk<ły dwuklaaowej 
potrzebna. Oferty w Ad
ministracji ..Gońca dla
K. W. B. 166

4

Kto chce zapewnić sobie po
wodzenie niech Ogłasza elę 
w GOŃCU CZĘTOCHOWSKIU.

Licówki terakotowe, płytki
terakotowe glazurowane oraz na podkładzie kaolinowym 

POSADZKI TERAKOTOWE stale na składzie
ZDZ1SŁAW RYLSKI Częstochowa, Aleja II 20 Tel^for] ©3.

»kor i Wydawca F. D. WILK08ZBW8K i Kierown'k Literaci, ■ F J LALlNBKI

Drak F D WILK08ZEW8KIBQÖ w Częstochowie




