Petroków, 31 Lipca (12 Sierpnia)
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OGł.OSZENJA.
Za ogłoszenia l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilkunastokrotne-po k. 5. od wiersza.. Za r eklamy i nekrologi
po k. 10 od wiersza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie \lo k. 15 od wiersza petitu.
, (Jeden wiersz szerokościstrony=
f 4 wierszom jednoszpaltowym.
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w mi ej s en:
-rocznie
. . rs. 3 kop. 20
półrocznie
. rs. 1 kop. 60
kwartalnie . rs. - kop. 80
Cena pojedyńczego numeru i
kop. 8.

z
rocznie.

I
I~

I

przesyłką:

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

I

Wychodzi

VI każdą Niedzielę ~wraz z: oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym.

Biuro Redakcyi i eksped)'cyjn główna ~ oficyn~e d?mu p. !iatarzyńskiego obok Magistra~u.-~gł(~8zelłl.a pt'ZrJIIlII.Ją: w PIOt~
kowie Redakcyja nTygodma " 1 Obl~ kSlęgarme; w. WarszawIe
Warszawskie Biuro Ogłoszeń" GracJana Ungra Wierzbowa 8;
~ Łodzi Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, Zawadzka 12;
wreszcie ~ymienionę, obok. ag~ntury w. ~iastach powiatowych
gubermi plOtrkowskle}

Najb~~z~ .W
~lac"~a1:
Ormonde Model G. i
Peregrine (z Leicester),
Triumph (z Coventry),
W cenie Qd rs. 160,
są do nabycia w lokalu Redakcyi "Tygodnia", lub w firmie nJulijan~, vis avis
tejże Redakcyi.
(0-3)

zapis kandydatów rozpocznie się 10 (22) sierpnia,
lekcyje-20 sierpnia (1 września) r. b. Przy szkole
jest pe~syjonat.
Przełożony szkoły.
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Kefir
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Z

wyborowe[O mle lraA.

Codziennie świeży, kupować można, za poprzedniem zamówieuiem i przystępną opłatą.
Wiadomość bliższa w RedaKcyi "Tygodnia."
'
(0-13) .

Na Pensyi

Zeńskiej 6-do klasowej

Kazimiery Garbalskiej
(dawniej Szenke)

W Częstochowie.
Zapis uczennic na rok szkolny 1894/5 rozpocznie się dnia 31 Lipca (12 Sierpnia). Początek kursu nauk dnia 22 Sierpnia (3 Września) r b.
(3-2)
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Na O-klasowej pelUyi prywatnej .ień.kiej

Maryi Garzteckiej
w

Częstochowie

zapis uczenie pensyjonarek i przycllo(lnich
rozpocznie się d.4 (16) sierpnia 1894 r. (3-2)
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W szkole prywatnej
MI~~~lI~r R~~l~~W~~ltJ
w Piotrkowie, lekeyje rozpoczynają się
dnia 8 (20! sierpnia 1894 roku. (2-1)

Prenumeratę przyjmują: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i olJie księgarnie
w Łodzi "Biuro Dieuników" B. LOUllyńskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera
i KoliiIskiego; w Tomaszowie rawskim księgarnia J. Sochaczewskiej-prócz tego
w Czestochowie W. Komornicki.
w Łasku
W. Grass.
n Będzinie
" Janiszewski Stan. "Łodzi
"B. LondYliski.
"Brzezinach
"Adam lUazowita.
Rawie
"- Hipolit Olszewski.
" Dąbrowie
" Srokowski Kazim.
R' d sku
{ Dziemienowicz.
" Sosnowcu
" Jermułowicz .
" a om
"Myśliński Feliks.
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wierzchu kopalni ponieśli akcyj onaryj usze.
Wnętrze nie lepszą rokuje nadzieję, co boZ
wiem n,ie zniszczy ogień, zatopić musi woda,
wskutek zepsucia pomp, które ją pompowały, przy zwykłym biegu pracy górniczej.
A owa brać robocza, co teraz pocznie ...
Dwa czyny prawdziwie bohaterskie przyw Nowo-Radomsku kurs nauk rozpoczyna się z d.
20 sierpuia (1 września) 1894 r.
(1-1)
chodzi nam zanotować. P. Rzepecki, górnik,
pomimo ognia w wylocie szybu, spuścił się
prZeZel} do W1Jętrza kopalni i tam dał sygnał
na trwogę. Zaalarmowani górnicy wiadoPOŻAl
ABYŻ" memi im drogami i odkrywkami wydostali
się na powierzchnię, uniknąwszy tym spow Dąbrowie Górniczej.
sobem niechybnej śmiel·ci.
Inżynier z Huty Bankowej p. Lipkau wiTysiąc kilkuset górników pod ziemiąl dząc budynek z kotłami parowemi w pło
oto okrzyk zgrozy i przerazenia na pierwszą mieniach, własnoręcznie otworzył klapy bezwieść o pozarze, jaki wybuchnął 7-go sier- pieCZClIstwa, przez co uniknięto eksplozyi
pnia o g. 4 po południu z szybu kopalniane- kotłów!
go z taką siłą, iż cały buc1ynek szybowy ze
Bliższe szczegóły katastrofy i rozmiar klę
wszystkiemi urządzeniami stanął w ogniu, ski w następnej wam doniosę koresponzmuszając znajdujących się tuż do możliwie dencyi.
--+-spiesznego odwrotu.
Pożar przy wietrze południowo-zachodnim
rozszerzył sie w kierunku olbrzymich składów drzewa "budulcowego i węgla, sąsiadujących z Hutą Bankową.
W godzinę od wybuchu pożar objął wszystW poniedziałek, jako w dzień radosny
kie zabudowania kopalni, zatem szyb, sor- zaślubiń Ich Cesarskich Wysokości Wieltownie, warsztaty i rampy-zewsząd słychać kiego Księcia Aleksandl'a ltlichałowicza
gwizdki fahryk i kopalń okolicznych, wzy- i Wielkiej Księzny Kseni Aleksandrowi.
wające na ratunek;-·to też tłumy spieszą, czówny w świątyniach odśpiewano "Te
aby dać pomoc, trwożliwsi tylko, wiedząc, Deum", a miasto przez cały dzień było przyco to pożar kopalni, obawiając się wybu- strojone flagami wieczorem zaś uiluminochów, trzymają się zdala, przypatrując się wane.
nieszczęściu.
- 'ViadoIlIości kościelne. Doroczna
Jak wszędzie na prowincyi tak i u nas uroczystość Przemienienia Pańskiego, która
brak wody przy pożarze odbiera siły i chęć przypadła w ubiegły poniedziałek, obchodo energicznego ratunku, widzimy swą nie- dzonSl. była solennie nabożeństwem odpustomoc wobec groźnego zywiołu, urągającego wem z wystawieniem N-go Sakramentu,
usiłowaniom naszym ... i opuszczamy ręce ...
kazaniem i procesyją w tutejszym kościele
Potrzeba matką wynalazków, mówi przy- po-Dominikańskim z licznym współudziałem
słowie, w jednej też chwili myśl rzucona zgroma.dzonego z okolic ludu wiejskiego.
szczęśliwie zamienia małe wagoniki kopal- Epidemija. Z powodu pojawienia się
niane na beczki, które z kanałów Huty Ban- w Piotrkowie wypadków cholery azyjatyckowej dostarczają wody do ratunku .
kiej, zawleczonej do nas z Przedborza i SnOdtąd i energij a się wzmaga, robotnicy lejowa, JW. Naczelnik Gubernii, postano.oskardami w brakLI siekier podcinają kozły wieniem z dnia 13 (25) lipca polecił natychrusztowań, które płonące, padając, rozsy- miast utworzyć oddział sanitarno-dezinfekpują tysiące iskier, potęgując wśród nad- cyjny.
Oddział składa się z 10 sanitarów
chodzącej nocy grozę połozenia!
dezinfektorów, odpowiednio do tego przySikawki dzięki zapasowi wody ocalają sposobionych felczerów i apteczki, zostających
z.apasy drzewn. i węgla, o raturiku jednak pod bezpośrednim nadzorem i rozporządze
wnętrza dotychczas ani myśleć, pozar bo- niem lekarza mia,sta D-ra Wolskiego. Wszywiem miał powstać od zaprószenia ognia scy przyjezdni z miejsc nawiedzonych przez
przez cieśli, użytych do odnowienia cembro- cholerę poddawani są ścisłej dezynfekcji
winy w szybie i tam prawdopodobnie swo- i 8 dniowej obserwacji przez lekarza miasta.
bodnie się szerzy.
Osoby, które zasłabły, są odsyłane do baraJeśli ogień powstał w głębi kopalni, ura- ku,- mieszkania zaś ulegają naj ściślejszej detowanie górników jest prawie niemozebne, zynfekcji, a współlokatorzy są izolowani
zanim bowiem będą się mogli wyratować i poddani 8 dniowej obserwacji. W celu
innemi drogami, zabiją ich gazy, lub dym dostarczenia chorym jak naj prędzej pomozdławi nieszczęśliwych.
cy 7 lekarzy podzieliło między siebie noO 9-tej wieczorem można się już rozejrzeć cne dyzury, które trwają od 8-ej wieczór do
w kolosalnej klęsce i stratach, jakie na 8-ej rano w mieszkaniu własnem. Porządek
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dyżurów jest następujący:-poniedziałek
Wolski, wtorek - Hirszberg, środa- Rejman,
czwartek--Rontaler, piątek-Sobański, sobota - Soczołowski, niedziela - Szancer.
Przed mieszkaniem dyżurnego stui powóz
z latarnią zieloną ze znakiem czerwonego
krzyża.
Do tej pory zachorowało osób 17
znajbiedniejszej klassy, umarło 7, wyzdrowiało 7, pozostaje w szpitalu 3.
- Pozat·. W d. 6 b. m. około 6-tej po
południu miasto nasze zaalarmowały dzwonki pożarne. Ogień wybuchł za Bugajem
pod samym lasem, gdzie zgorzała chata kolonisty Szteklera. N a ratunek pospieszył
najprzód pierwszy oddział straży naszej
ochotniczej, następnie podążyły inne. Domek
jako drewniany i wskutek długotrwałych
upałów zgorzał doszczętnie, przyczem ra·
tując, uległ sam właściciel silnemu poparzeniu brody i szyi.
- Dt'ak mięsa. Z ppwodu, jak tłomaczą
się rzeźnicy nasi, utrudnionego dowozu bydła na rzeź, kupowanego widocznie w miejBCach obecnie zagrożonych epidemiją cholery, mięsa wołowego, cielęciny i baraniny
zupełnie w naszych jatkach dostać nie mozna. Jedynie wieprzowina nam została, która z powodu panujących upałów nie zbyt
jest ponętną. Błagalną też prośbę do naszej
municypalności zanosimy o zaradzenie złe
mu w obawie, aby z braku mięsa nie powtórzył nam sie drugi w tym roku post
wielki!
•

- Chodnik betonowy z warszawskiej
fabryki Devarsa na całej długości gmachu
układa swym kosztem Dyrekcyja Tow. Kl'.
Ziem. Jestto rodzaj chodnika już w drugiem
miejscu połl)żony, o praktyczności zaś swojej obok estetycznego wyglądu świadczy
ten, jaki od 2-ch lat widzimy przed dworcem kolei żelaznej.
- Darmo. Nasze Towarzystwo Dobroczynności na ostatniej sesyi swoje również
zaznaczyło swą dobroczynną działalność na
polu filantropii. Z powodu mianowicie zapoczątkowanej
u nas cholery postanowiono wydawać przez caly dzień najuboższym herbatę bez cukru bezpłatnie, zamożniejszym zaś z cukrem za dopłatą l
kopiejki za porcyję półkwarty zawierającą.
W razie zwiększenia się epidemii prawdopodobnie Towarzystwo wydawać będzie
bezpłatnie i zupę gorącą, co obecnie jest
jeszcze zbytecznem z powodu wielkiej taniości produktów spożywczych oraz łatwego
w tej porze zarobku.
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Teatr. Jak kania deszczu piotrkowia:
nic spragnieni jakichkolwiek rozrywek, doczekali się nareszcie przedstawień teatralnych w letnim teatrzyku w Konradowie,
gdzie osiadła na pewną liczbę przedstawień
truppa p.p. Feliksa Ratajewicza i Sułkow
skiej ze swem towarzystwem dramatycznem.
W ubiegłą niedzielę dano: Noc Swięłoja71ską
obraz ludowy w 4-ch aktach Staszczyka z
muzyką Hoffmana, we wtorek: Porwanie
Sabinek krotochwilę P Schonto w 4-ch aktach, we czwartek. Nad Przepaścią komedyję w 5 aktach Bobrowskiego, w sobotę:
Robe7·t i Bertrand, krotochwilę w 3 aktach
dziś zaś w niedzielę będą przedstawione
Tajemnice Wa7'szawy, krotochwila w 5 aktach.
-- "St. Pet. \ViedolJl." donoszą że
wkrótce ogłoszone będzie nowe prawo o serwitutach w gubernijach Królestwa Polskiego.
- Durze. W d. 4 b. m. przed wieczorem po skwarnym dniu przeciągnęła nad
naszem miastem nawalna burza z grzmotami i piorunami, z których jeden uderzył tuż
pod miastem, nie zrządziwszy na szcz~ście
żadnej szkody. - W ubiegły czwartek nad
wieczorem przeszła nad uaszem miastem burza z ulewnym choć krótkim deszczem grzmotami i piorunami, które wznieciły w okolicznych wsiach pożary, mianowicie w Rakowie,
Twardosławicach i za Rokrzycami.
Do
Rakowa, gdzie piorun uderzył w zabudowania folwarczne, wezwaną została nasza
straż ogniowa. Szczegóły z wyżej wspomnianych pożarów, o ile takowe okazałyby si~
grożniejszemi w skutkach, podamy w następnym N-rze Tygodnia.
- Straż celna austryjacka, jak donosi
"Gaz. kielecka", otworzyła już na pograniczu gub. kieleckiej komory i rogatki graniczne dla przejazdą za 8 dniowemi kartami
legitymacyjnemi. Zydzi chałatowi tylko
z ulgi tej nie korzystają i muszą jechać
przez Granicę i Szczakowę.
- Ob·ucie. Na stacyi Kamińsk kolei
warszawsko-wiedeńskiej 5 b. m. w godzinach południowych 3 letnie dziecię urzędni
ka kolejowego, p. Szyszkiewicza, wypiło
"pozostawionej na stole flaszki z benzyną
sporą dozę płynu. Maleństwo w kilka godzin zmarło.
- Ubytek dnia stanowi obecnie 1 godz.
m. 25. Długoś~ dnia wynosi godzin 15 mi·
nut 24,
t Z niedzieli na poniedziałek na letnie m
mieszkaniu w Przygłowie rozstała się z tym

H. 32
światem po długich cierpieniach ś. p. A.ma
Zajcewa, żona znanego powszechnie nauc~yciela. tutejsze~o gimnazyjum męzkiego.
CIało meboszczkl, sprowadzone do miasta,
grono kolegów i przyjaciół jej męża odprowadziło w ubiegły Wtorek na miejsce wiecznego spoczynku,

-

Wiza konsulat'lIa.

Dla

wiadomości

mieszkańców naszego miasta i gubernii,
udających się
do Niemiec, pnwtarzamy
wiadomość za innemi pismami, iż według

informacyi konsulatu niemieckiego od prze-

jeżdżających przez granicę pruską podróżnych poddanych russkich władze niemieckie nie wymagają wizy na pasportach, lecz

pIlsporty są wymagane bezwarunkowo z
uwagi na evidemję.
- KradzieZ. W przeszłym tygodniu we
~zwartek o 11 wieczorem nieznany złodziej,
zakradłszy się do mieszkania, tutejszego
ogrodnika p. Lewkowicza, zdołał zabrać
garderobę, bieliznę, dwa zegarki, dwa medalioniki oraz 106 rubli gotowizną. Kradzieży na razie nie spostrzeżono, widocznie
bowiem złodziej był obeznany z miejscowością i miał czas zatrzeć ślady swojej wizyty,
tem więcej, że tej nocy właścideI wraz z żo
ną nocowali w ogrodzie, chroniąc go przed
szkodnikami nocnymi. Skoro wieść o tem
rozeszła się, krawiec Fajwlowicz, który robił uhranie p. Lewkowiczowi, przypatrując
się w ubiegłą niedzielę jednemu z mieszczan,
przybyłych z Kamieńska na uroczystość weselną, zauważył, że żakieta na nim nie pasuje, baczniejsze zaś przyjrzenie się przekonało go, iż jest to suknia, którą on dla
Lewkowicza robił. Zawiadomiwszy przeto
właściciela o kradzieży i przypilnowawszy
z pomocą policyi, aż grono weselne wyjdzie
z kościoła, przytrzymano owego go do wnika
i ubranie, już trochę zmienione przez paserów widocznie przez obszycie inną taśmą,
zllbrano. Z przedwstępnego śledztwa okazało się, iż godownik ów ubranie kupił
u żyda na jarmarku w Kamieńsku. Dalsze
śledztwo w toku.
- ltlszyce na chmielu, jak donosi "Dzien·
nik dla Wszyst." pojawiły się od dwóch
tygodni na plantacyjach chmielu w gub.
Królestwa, gub, wołyńskiej i w Galicyi.
Drobniutkie to muszki z początku białe,
pÓ'żniej żółtawe, a w końcu czarne, osiadające na liściach. Mszyce zniszczyć mogą doszczętnie prawie całe plantacyje. P(ljawiają
się zwykle podczas upałów, powstałych po
długotrwałych deszczach. Skutecznego środ-

Gdy ta odpycha go i probuje krzyczeć, \ Lecz już było zapóżno; upadek dziewczyny
stary satyr szepce jej z szatańskim uśmie- widziało z ulicy kilku przechodniów, którzy
l;\UŁKOW chem do ucha:
weszli w podwórze, a za nimi poczęło sie
- Na nic to się nie przyda; w całym zbierać coraz więcej ludzi. .Otoczyli wkoło
Szkicował W. K. RliilSki.
domu, prócz mnie, nikt panienki nie usłyszy, !eżącą bez zmysłów, poramoną ~agdusię
bo służącego tylko co posłałem do miasta!
l .s~arego żebraka,. kt?ry klęc.z~ł JUŻ pr~y
Rozpoczyna się straszliwa walka; dziew- mej, zrozpaczo~y l n~e rOZUmlej.ący, co SIę
II_
czyna stara się wszelkiemi sposobami uwol- s~ało. .Tł~m. zbIerał Sl~ co.raz wlęk~zy; gaZEBRACZA DOLA.
nić z objęć, opasujących jej kibić jakby {l~ono SIę l htowano, mkt J~~nak . me poda~
kleszczami,
lecz napróżno. Przez chwilę pler:wszy ratunku. Po ~hwlłl dopIero jakas
(dokończenie) .
słychać tylko syczący, jadowity oddech na- ~obl~ta. popchnęła S~ojących p~ doktora
Dziwna rzecz: parter i pierwsze piętro po- pastnika i krótki, szybki dziewczęcia, prze- l pol~Cyj~, a sama umosła co~olwlek głowę
zamykane, nigdzie ani śladu życia; pustka rywany co chwila szeptem błagalnym: "Ma- zraruonej, kazała podać wody l zaczęła przeta zaczyna oddziaływać na jej wyobraźnię, tko częstocbowska! zlituj się nademną u.
mywać rany.
ogarnia ją lęk. Wolniej już wchodzi na druLecz widocznie siły jej zaczynają słabnąć!
Ujrzawszy takie zbiegowisko, sprawca
gie piętro. U pierwszych drzwi klamka pod jeszcze cbwila-a będzie musiała uledz!..
nieszczęścia stracił do reszty głowę. Stał
naciśnięciem jej ręki usuwa się, drzwi otwieNagie przychodzi jej do głowy szalona na hoku, mnąc kapelusz w ręku i nie mogąc
rają się i dziewczę staje na progu niewiel- myśl ostatniego i, j$l.k się zdaje, nieunikuio- zd~cydować się na nic stanowczego_ Przykiego przedpokoju.
nego ratunku; szamocąc się, zbliża do przy- tomność opuściła go do tego stopnia, iż nie
Z głęhi mieszkania dobiega Magdusię glo- mkniętego ~aledwie okna i wyrywając się wiedząc kiedy, sam dał potrzebne wyjaśnie
śne: "herein". Jednocześnie na progu uka- w ostatnim wysiłku sił z żelaznego uścisku nie policyi.
zuje się krępa postać, brzydkiego, dobrze mężczyzny, zanim ten zdołał się zoryjentoStary żebrak, do którego ta naprzód sie
szpakowatego mężczyzny.
wać, wyskakuje oknem na bruk podwórza. zwróciła, z początku zdawał się nie słysze6
- A! to panienka! ~odzywa się on łama- Lecąc, zaczepia jeszcze glową o wystające żadnych zapytań; następnie na wszystko odną polszczyzną-proszę, proszę dalej!..
sztukateryj e i z głuchym łoskotem pada powiadał, źe nic nie wie. W miarę dopiero
I widząc trwożliwe wahanie się dziewczy- bezprzytomna u stóp swego chrzestnego.
jak sytuacyj a przez opowiadanie niemca się
ny, podchodzi do niej, bierze ją za rękę, proNa środku pokoju został sprawca nie- wyjaśniała i wśród zebranych przebiegał
wadzi do drugiego pokoju, a zamykając szczęścia, oszołomiony i przerażony tern, co szmer oburzenia, starzec powoli podniósł się,
zręcznym ruchem drzwi na klucz i chowając I zaszło.
Stał tak przez chwilę, potem chwy- twarz jego blada nabierała wypieków, żyły
go do kieszeni, obejmuje ją wpół i stara cił za kapelusz i zbiegł na dół po schodach, na skroniach nabrzmiewały, ślepe oczy nasię poeałować.
chcąc zapobiedz wywiązaniu się skandalu. biegły krwią a ręce kur'czowo się zaciskały.
•
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ka na wyt~pienie tej plagi, dotychczas nie
zdobyto.
- 'Vyścigi cyklistów. Właściciel miejscowego cyklodromu p. B., stosownie do
życzenia tutejszych cyklistów ma urządzić
we wrześniu r. b. zabaw~ sportową, złożoną
ze zwykłego corsa oraz z wyścigów, na którą ma zaprosić znajomych cyklistów z Częs~ochowy, Sosnowca i Będzina. Aby zachęCIĆ do liczniejszego udziału w wyścigach,
pan B., zamierza starać się o uzyskanie kilku żetonów, od którego z towarzystw welocypedowych, a nadto ofiarował od siebie
przedmioty pamiątkowe dla zwyciężców w
przyszłych biegach. Program wyścigów,
który został wcześniej ułożony, aby dać
możOQść pp. cyklistom wytrenować się odpowiednio do biegów, ma być następujący:
Bieg I zachęty, 5 razy dokoła toru (l~75 m.)
Dla jeźdźców, którzy dotąd nie brali jeszcze
ndziału w wyścigach. Stawka rs. 2. Bieg II
na k?'ótką metę, S razy dokoła toru (2040 m.).
Stawka rs. 2. Bieg 111, turystów, 5 razy
dokoła toru (765 m.). Waga maszyny najmniej 50 f. Stawka rs. 2. Bieg IV, główny,
23 razy dokoła toru (5980 m.). Stawka rs. 3.
Bieg V, bez kie7·ownika 5 razy dokoła toru
(1275 m.). Nie wolno a~i razu dotknać reką
kierownika. Stawka rs. 2. Bieg Vf-n:łodzieży, razJ: dokoła toru (1530 m.)~ Bieg
VII pocteszema, 5 razy dokoła toru (1275 m. ).
Bieg YIII, rekord piotrkowski na 1 wiorstę
(1066;8 m.), 4 r~zy dokoła i 60 sążni, dla
~wyCIęŻCy. w bIegu głównym. Nadto dla
mformacYI osób życzących przyjąć udział
w wyścigach, nadmienia się, że na wyścigach tegorocznych w Łodzi, odpowiednie
odległości były przejeżdżane przez zwycięż·
C?W w czasie następującym: 1200 m. (por.
bIeg. I) -w 2 Dl. 7 s.; 2000 m. (por. bieg. II)
-w 3 m. 2\ s.; 6000 m. (por. bieg.lV)w II m. 102 /55' Długość tutejszego toru
255 metrów.
- Z Dąbrowy górniczej. W zarządzie
Tow<-łrzystwa sosnowickiego kopalni i zakł<tdów hutniczych w miejsce pana Surzyckiego dotyehczasówego dyrektora administracyjnego, który usunął się ze swego
st~nowiska wydział administracyjny poWlerZ'/no p. Wale, jednemu z akcyjonaryjuszów . rzeczonego Towarzystwa, a zarząd
wydZIałem rachunkowym p. Kozakowskiemu,. dotychczasowemu inspektorowi buchałterYI.-Budowa przyszlej resursy wraz z salą koncer~ową, kosztem tutejszych przemysłowców ~ zarządów kopalnianych, ma być
w roku bIeżącym ukończona. W d. 29 b. m.
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amatorzy tutejsi pod nową reżyseryją pp. w Łasku bilonu prawie nie ma.--Pożąda
Strokowskiego i Waligórskiego wystawili: nemby wielce było dla wygody mieszkań"Dom waryjatów" i "Bilecik miłosny" Ba- ców, aby kassa miejska każdego czasu dołuckiego.
stateczną ilość monety na zaspokojenie miej_ Z polecenia zarządu kolei wiedeń- scowych potrzeb posiadała, obecnie bowiem
skiej z powodu szerzenia się epidemii zorga- monetę kopiejkową nie ledwie dziadom wynizowano brygady felczerólV, jeżdżących dzierać nam przychodzi. Dowiadujemy sie
wszystkiemi pociągami osobowemi i mają- z gazet, że prawdopodobnie banki: Charkow:
cych do dyspozycyi <tpteczki podręczne. Na ski i Doński otrzymają koncessyje na wystacyi zaś Koluszki otwarto barak cholerycz- dawanie długoterminowych poży~zak na
ny, który oddano pod dozór lekarski dora nieruchomości miejskie i wiejskie-i że wyDzierżawslfiego.,
dawanie takowych będzie nader ułatwione
i wypłacane gotowizną. Rzecz prosta, jeśli
- Stilrożytności. Dochodzi nas wiado- projekt przyjdzie do skutku, każdy właścimość, iż wkrótce już ob(lwiązywać b~dzie ciel nieruchomości chętnie skorzysta z ła
prawo, mocą którego nie wolno będzie wy- twego i taniego kredytu. Będąc bliżej ob ewozić zagranicę żadnych zabytków staro- znany z miejscowemi stosunkami otwarcie
żytności bez u'pr~edniego zez'Y0len~a pete~s~ wyznać muszę, że z chwilą rozpoczęcia dziaburski~j ~omlsyl archeologIczneJ, lub Jej łalności rzeczonych banków obywatele PaodpowIedzIalnych członków. - koresponden- bijanic zażądają pożyczki w summie około
tów, którzy w pew~ych. w~Jątkowych, wi- pół milijona rs. Jeżeli inne nasze miasta w
pll:dkach będą m?gh od sIe~le wydawac PIŚ- podobnej ilości owej "ożywczej rosy" pom~enne po~w~lellle n!1 wywo~ danego przed- trzebują, pytam, dlllczego nasze miejscowe
m~ot~ zaglamcę" w .mnych zaś ~ypadk~c~ towarzystwa kredytowe u nas działające nie
WIDm odwo~y~ac SIę do decyzyl komlsyl wpadły na ten pomysł, i dają się wyprzedzać
petersburskIe}.
innym instytucyj om, pozbawiając się mimo- Parcelacyje. Przy pomocy Banku wolnie znacznych korzyści, lub dla czego
włościańskiego w ostatnich czasach na- kasy miejskie mająoe zapasowe kapitały
stępujące majątki w naszej gubernii prze- w Oddziałach Banku Państwa, na 2 lub 3%
szły dl! rąk włościjan: Krf}żno w pow piotrk. lokowane, nie mogłyby wydawać pożyczek
J. SzpJlfogla ~przedano za 36130 rs. Przat6w na nieruchomości miejskie. Z chwilą otrzyw pow. Łasklm KI. Ronthalera za rs. 28561. mania taniego kredytu niezawodnie rozszeOtto?16w w po~. częstocho~. A. Jastrzę~?- rzy się dobrobyt wśród ludności miejskiej,
ws.klego z!1 rs. ~OOO. GM:zkow w pow. będzm- zmuszonej obecnie opłacać wysokie procenty
sklm braCI PaclOrkowsklCh za rs. 22000.
niektórym kapitalistom. Chociaż Łódż nie- Album widoków Ojcowa i okolic w daleko, a tam podobno cholera już się na
ozdobnej formie wydał p. Ri'Lza, fotograf dobre pokazała, u nas o niej cicho, miejscow Nowo-Aleksandryi.
~a ~owi~m Komm!syja sanitarna k~ząta
_ Z Pabijanic. ("Koresp. Tygodnia"). SIę, Ile SIł starczy. l zmusza obY'Yateh na:
Mało miejsc zapewnie, gdzie tyle byłoby szy~h do ntrzy~allla ~ porządku I czystOŚCI
troski i kłopotów z monetą zdawkową, jak sW.Olch posesYJ, stosUJąc do opornych. art.
u nas. A jest to wielka niewygoda, robo- 102 ust.,o ~ar. wym. przez sądy pok.
.
tnicy bowiem w liczbie przeszło 6000, od- . - t.od~. W d. 9 b. m. sp~onęła zu~ełllle
bierając swój tygodniowy zarobek z fabryk, J~dna z WIększych przędzalm z wy~onczal
otrzymnją dopłatę do rubłi papierowych lIlą Hachmudta, który przez to pomosł z~a
w monecie brzęczącej, o ile obrachunek tego czn~ strat.r. ~rzy ra,tun.ku trzech str~żakow
wymaga. Z uwagi, że tygodniowe wypłaty ro- pl)lllo~ło CIężkIe obrazellla. PrzędzaIma była
botników pochłaniają przeszło 30000 rubli, ubezpIe.czoną w dw.óch. towarzystwach a~e
można sobie wyobrazić krętaninę w przed- kuraCYJnych.
medzlelę przy olbrzymI~,
dzień wypłaty przy wyszukiwaniu drobnej ~o. 10:000. ludZI, .dochodzą~ym, napły~e
monety, każdemu bowiem z robotników sWlętuJ5~ceJ łudnoscl odbyła SIę w HelenowIe
prawie bez wyjątku oprócz rubli wypadają d'Yudlllowa zabawa. ogrodowa na rzec~
i kopiejki.-Nie przesadzę, twierdząc, iż 11 Łodz. Tow: Dobr., Jak zwykl~ w ŁodZI,
nas łatwiej o 100 rs. papierowych, jak o 100 z .powodzem~lll. PrzJ: ~l. Wod~eJ P?d ~g, 9.1~
kopiejek monetą. W części, ale to bardzo pIesek pokOJOWy, wsclekły, J~k SJf~ pozllleJ
małej, brak bilonu zaspokajają bankiero- o~az~ło, pokąsał około 10 osob, które odwie łódzcy, w kasie miejskiej zaś i kasie p-tu WI~Zl?nO do War~zawy ~o zakładu D-ra
BUJwlda na kuracY-Ję, chłopIec zaś przez tego
Nagle wypuścił z rąk swych ciało dZieW-I Gdyby choć na sekundę można odroczyć samego pieska pokąsany, a ukrywający się
czyny i nie czekając końca opowieści zer- srogi losu wyrok, upoić sie widokiem tego przed władzą, dostał napadów wścieklizny
_ w~ł się, i rzucił gwałtownie w stron~ opo- drogiego dziecka, a potem.:. razem z niem w kilka dni po ukąszeniu.
wladającego.
umrzeć!... Lecz śmierć nie przychodzi na
Towarzystwo cyklistów ł6dzkich zapowieNie widząc go jednak, wpadł na policy- zawołanie, serce nie kona-raczej peka po działo na dzień 8 i 9 sierpnia na cyklodrojanta, schwycił go za gardło i strasznym trochu!
•
mie helenowskha wielkie wyścigi międzygłosem ryknął: "To ty zabiłeś moją lVra- Zwolna słoneczne blaski poczynaja wdzie- ~:~~~oy:~ ~~ ::ł?tcac~ odsyłaląc int~t
dzie!".rać się, przez otwarte okno do pokoju ... z
pl ana owarzys wa p. e(nl·c nie pomagały uspoka.ia.ia,ce
słowa SZpl·t a In. ego ogro d u b··lJą zdrOJe
· WODI. .l SWIer,.
yerhoff,
pod adresem Tow. cyklistów łódzJ J _
kich w Łodzi.
obecnych.
Starzec miotał się- na wszystkie gotu ptactwa. .
na .
gałazce pod samem ok
tł.
,
W ubiegły czwartek miało miejsce przeds rony, wyrywa SIę trzymającym go ludziom, nem ozwał się słowik .... życie i szczeście stawienie w tuteiszym teatrze farsy "Narzed~pó.ki nie związano go i przemocą nie za- wchodziło tu nieproszone, a starzec, z'oboJ
WleZIOno do cyrkułu.
jętniały na wszystko, wciąż siedział i dumał. czony w butelce" na benefis p. Maryjana
~u dopiero uspokoił się, i zaczął błagać, I nawet zgon ukochanej jego Magdusi prze- Winklera, ulubionego tutaj komika i reży
by go zaprowadzono do szpitala, gdzie zo- szedł dlań niepostrzeżenie, zgasła cicho i sera trupy łódzkiej. Bruk na nlicy Dzielnej
s~ała zawieziona Magdusia. Naturalnie, nieprzytomnie. Z siniejących tylko ust jej ukończono, obecnie zaś przedsiębiorca zajął
mkt mu nie stawiał przeszkody i życzeniu wybiegły ledwie dosłyszalne słowa: "chrzest- się reperacyją bruków na ul. Piotrkowskiej.
jego stało się zadl)ść.
ny! Matko Najświętsza!".
- Wypadek nil kolei. W d. 4 Sierpnia
Gdy go przyprowadzono do łóżka, na
Godziny całe mijały, a zrozpaczony sta- r. b. pociąg ~uryjerski dążący od Granicy
któr~m leżała nieruchoma, dająca słabe rzec wpół nieprzytomny siedział przy umar- ku WarszaWIe został wstrzymany przez
znakI życia, dziewczyna, rzucił się z gło- łem swem dziewczęciu... słońce wreszcie 25 minut, w skutek przerwania pociągu tosny m płaczem na kolana, a całuJ·ąc ziębnące zachodzić poczęło, tak samo wesołe i rado- warowego na torze między Koluszkami
a Rokicinami.
- Z CZł\stochowy. Dzięki nowym zajej ręce, napr~żno wołał ją po imieniu. sne, jak dzisiejszego poranku, więcej tylko
Za c.a~ą. o~powJedź dochodziły go tylko ci- r~zl?łomienione, a przedzierając się przez rządzeniom władzy właściciele Jomów ścicne Jej JękI.
hSCle drzew, krwawe swe blaski kładło na ślej przestrzegają obecnie przepisów o zdroł
. Usiadł więc na krzesełku tuż przy łóżku ys~j" ~och!lonej ,g~owie, st!1rc~ i na bladej, wotności. Ospale funkeyjoDująca komisyja
l oparłszy głowę !la dłoniach, pogrątył się rO~JasllloneJ spok?Jem ~mlercI, .t~arzy~zce sanitarna obywatelska od kilku dni oży
w bolesnej zadumIe. I co on teraz pocznie dZIewczyny, zdając SIę mówlc obOJgu: wiła się znacznie, zwróciwszy uwagę na
bez rozkosznego tego dziecka? Co pocznie "do jutra".
piekarzy i rzeźników, ntrzymujących swoje
teraz? kto będzie go cieszył w smutku, roz•
pracownie niechlujnie. Na bulwarze przy
weselał swym szczebiotem i śmiechem?
rogu ul. Ogrodowej i Krakowskiej rozpo-

?

W.

T, Y D Z I

prawę

wewnętTZuego

głównej,

układanie

urządzenia

posadzki

wieży

dotąd nie zdołało nakłonić do
w tym fatalnym niegdyś szybie.

I

w:

Licytacyje

W obrębie

podjęęia

roboty

gubernii.

- 2 (14) sierpnia o 10 rano w Piotrkowie przy
placu Włodzimierskim na sprzedaz ruchomości nomowych i bydła ogólnej wartości 1'8. 223.
- 27 pażdziernika (9 listopada) w sądzie gmio'
nym 3-go okr. łaski ego pow. IV Zclowie o god. 10
na sprzedaz nieJ'llchorności w Łętkowie gm. Buczek
od rs. 600.
- 1 (13) sierpnia w Chorzenicach noworadomskiego pow, na sprzedaż zelazuego rezerwoaru do gorzelni od rs. 276.
- 16 (28) sierpnia w urzędzie gub., piotrkowskim
na wybrukowanie ulic w Zgierzu od rs. 5738 k, 74.
- 17 (29) sierpnia w magistracie m. Rawy na
dziedawę różnych kawałków ziemi tamże.
- 16 (28) sierpnia w magistracie m. Częstocho
wy na dz{erzawę połowu ryb na \Varcie \v m.
Częstochowie od rs. 65 50 k., na oczyszczenie ulic
tamże od rs. 139 k. 75 oraz na oddanie w dzierzawę 7 miejsc handlowych tamze od cen zniżo
nych.
- 16 (28) sierpnia w magistracie m. Noworadomska na- oczyszczenie ulic mi ejskich i placów
od rs, 60.
- 18 (30) sierpnia w biórze pow. Noworodomsku na rozbiórkę i sprzedaż starej karczmy i stajni
w Kotkowie gm. Przerąb od rs. 30.
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Roślina atral'lleuto-VV8.
Pocho·
dzi ona z Nowj'jj Grauady i zowie się .goriaria
thimifolia". Pierwsze pról/y zaaklimatyzowania tej
dclil;:a.tnej rośliny dokonywano w . Rzymie i FIorencyi. SokU tej rośliny koloru cZ6rw01lego, czerniejącego następuie na pvwietrzu m09Jna używać
w mi ejsce atrameutu, ma zaś nad tym ostatnim tę
wyższość, iz nie ĘJsuje zupełnie piór stalowych, daje
się zaś UŻyll bez Ż:1ll11ych dodatków zaraz po wyciśnię
ciu z rośliny.
. Herkule$o-vva sila. "GauloiijU znany
dziennik francuzki donosi, iz !lcwien matematyk
obliczył, ' ze uderzenie fortepianu dla wydobycia
pianisima równa Isię no gr'amom, uderzenie forte
1
3 kilogramom (7 / 2 funta). Etiudy Szopena tak często grywane przez uczennice koserwatoryjum zawierają pasaz, wymagający do dokładnego wykonania l1zycia siły 313 kilogramów czyli 13 1/ 2 pucla,
!fłynue zaś fortissimo w Marcne ·fuuebre Chopina
wymaga siły 23 1/2 p!ld., Drobne. więc paluszki naszych nadobnych pIaDlstek, nuo~zące słuchaczów
w nadziemskie sfery, pełnią, jak widać z powyż
szego, cięzką i 'powazuą fllnkcyję!
Osoblivve -vvYkopalisko. Z Szangaju. w Chinach dono'Szą, : iż w. kopalniach węgla
Hsmg Knochow przystll;plo,no ~ll~da~vno do otw:trc~a starego szybu, od Wlekow JUZ Ule eksploatowanego, Znaleziono tam 170 zwłok ·ludzkich, jako ofiar
katastrofy, która wydarzyła się jeszcze przed 400
laty!. Okazuje ' się, iż nieszczęście to. nie pr~~
czas, b~z śla~u, bo IV archIwach. r.hl~br~JIllało
sklCh znaJdn)a sle o Ulem dokładne ,vzmlankJ.
Zwłoki utrzymane' były w dobrym stanie o tyle,
ze wcale zgziilizna ich się uie czepiła, Wyglądały
ou~ ta~, jaklJ~ śmierll nas~pił~ prze~ paroma god~lUaml. Gdy .J~lnak zabr~no .Slę do Ich pog~zebaUla, okazało Się, IŻ rozsypuJą SIę w proch, lIIe dając się przenieM zadną miarą.
Robotnicy chińscy
ua widok ten rozbiegli Się w popłochu i nic ich

wewnątrz

i odświeżenie wnętrza świątyni. Bawi się
tu od dni kilku artysta - malarz, p. Dymitrowicz. Zajęty jest odrysowaniem kośeioła, kaplicy Matki BoskieJ' i klasztoru, z
któr~ch . mapodo buo ~Cłmiar. uhyorzyć odpOWIedllle Album pamu~tek I wIdoków ja·
snoO'órskich.
_~ Up.tdłoŚć. W d. 6-ym b. m s~d okre• ,
•
• •
• '2
• f
gowy tutejSzy oglo.slł upadlosc firmy "Flhp
Jzraelson" W ŁodzI. Passywa wynoszą rs.
70,000. Sędzią komisarzem został członek
sądu okręgowego p. Ragozin, kuratorem
masy upadłości tutejszy adwokat przysiegły
. ł Ch " k i
<
p. Stams aw .1 zanowl> . . .
.
.
.
'. - Polowallle. W mIeSIąCU slerpmu mewolno polować, na: samice łosie, jelenie
i sarny' wolno polować: na zające głuszce
.
'. k
. .
k" d I .
.'
eI.etrzeW:Ie, uropatwy; Jarząb I, ropIe, dZIkle gęSI, kaczkI, nury, bekasy, dubelty,
słomki, kuligi, chruściele, kurki wodne, gołebie i kwiczoły oraz m. zwierzeta i pta.<
~_.
.?
. ,
<
stwo w.aplezne.

Ń

ROZMAlTOSCI.

starto namiot, nad wejściem do którego. wI'
dziIllY napis: "Cyrk", godny zaledwie pro·
dukować się po podwórkach. Od soboty zaś
gości u nas towarzystwo artystów dramatycznych pod dyrekcyją p. Józefa Cybulskie·
go, które dotychczas przedstawiło: "Okno na
pierwszem piętrze" KorzeJliowskiego, wol
dewil Z francuzskiego "Piękna pasterka '
kvmedyję "Niedorostek" oraz "Folwark
Primerose." . W klClstorze jasnogórskim
rzedsięwzięto szereg reperaey,j, J' ak na-

P

E

Poleca si~ pie'r'w§zo'ł·It~dny
a tani Hotel Angielski
w 'mieŃcie (Jz~§tllchowie, w blizkości
pworca kolei żelaznej.

__

s. Z
Droga ielazna WarszawsKo -WiBueńsKa.' ~~~-.::~
~~:-r.:.:9X~
~~l BECZKI ZELAZNE ~~~
~o wiadomości, że

Ł

artykułów

podaje
na mOcy
90 i 40 ustawy Ogólnej Dróg
Zelaznych Rosyjskich , w miesiącu Październiku 1894 roku będzie się odbywall sprzedaż przez publiczuą licytacyję towarów i bagażów, nieooebrailycb
pl'zez adresantów, oraz przedmiotów, zgubionych przez p assażerów.
Szczegółowy wykaz przedmiotów, które mają być sprzedane, z wymi enieni em daty i stacyi, na których ma
licytacyja,
w MM 27 28 i 29 "Warszawskich Gubernskich Wi edomosti H •
.
Obwieszcz enia, zawi erające powyzsze dan e, są, powywieszane na
na wszystkich stacyj ach wysyłających lub odbierających towary.
(3-2)
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(3-1)

.

BAŻANTY

do sprzedania. - Wiadomość
w księgarni F. Jędrzejewicza w Piotrulica Słowiańska, wprost ochronki
kowie.
(2~1)
w Piotrkowie.
Wszelkie owoce drzew w wyborowych
rozlicznych odmianach, w właściwej
porze zbioru, wprost z drzewa są do
sprze<lauia, po cenach targowych. (3-1)
jednej z władz w Warszawie z penrzełozona
syją 450 r~bli,. pragnie zamienić P?sa,I
dę na prowlDcYJę· Oferty adresowac do
p. Węgleńskiej dom Itnera.
(2-2)
młode

.

P

URZEDNIK

IV.klasowej PENSYI ZENSKlEJ

Piotrkowie
Włodzimierza Sapińskiego
zawiadamia Sz. Rodziców, że za- W~G\EL ~AMIEN~Y, KOKS, WfSIEL DRZEWNY,
pis uczennic rozpocznie się d. 23 SKŁAD: przy rynkH Aleksandryjskim
sierpnia. Pensyjonarki znajdą obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrkotroskliwą opiekę i konwersacyję wie. Obstalunki należy robić w składzie.
(26-10)
w obcych językach. Warunki Odstawa natychmiastowa.
Zatwierdzone przez JW. Ministra
utrzymania przystępne, (3-1)
W

ROWERY z:~~~~~1~1~!i rs 144
"typamI gum pneumatycznych

OAU •

"Taniość powyzszit pochodzi ztąd, iż oryginalne angielskie

części składowe całych . rowerów obrabiane i składane są nie w
t,~ ~ JIR,AJ.U, w jedynej specyjalnej fabryce rowerów

"

E~· ~ijE~1VJAN
'· w· Warszawie,

Marszałkowska

Anglii, ale

Wewnętrznych

pod

i kaucyjonowane

firmą

;,War~zaw~~i~ muro ~~fO~leń/l

garnitur mebli wyściełanych,
otwarte w Warszawie przy ni. Wierzbo" ruska 'Uprząż na parę koni wej
)&8, wprost Niecałej. TelefonnN!461.
i akwa'l'ium. Wiadomość bliż Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism
sza w handlu win p. Zaleskiego. peryjodycznych, po cenach redakcyjnych,
(4-2)
(8-8)
Kantor otwarty od 9 rano do 10 wieczór.
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Cenniki il'ust1'owane g1'atis i f1'anco.
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będzie przesiedzieć w niem kilka dni, dopokąd
ucichnie trochę sprawa pożaru w Cresance.

'nie

Rano pani Valon zaniosła mu wonną czekoladę
i biszkopty i podała mu je do łóżka. Zbliżywszy się jednak, wydała okrzyk pl"'erażenia i cofnęła się tak
gwałtownie, że omało nie wylała czekolady.
- Co pan zrobiłeś ze sobą - zawołała zgOl'szona.-Jakto? swoje wąsiki ...
- Cóż chcesz, droga pani! Wymagała tego jedna
z moich ról.
- - I pau dla roli poświęciłeś swoje wąsy-wąsy,
w których wszystkie kobiety się kochały!.. Nie, doprawdy nie rozumiem pana. Należało raczej poświęcić
rolę dla wąsów.
- N o, co się stało I to i nie odstanie się, droga
pani V3,10n. Tymczasem, zanim mi nowe odrosną, podaj
no pani czekolad~, której zapaszek mnie nęci.
- Wyborna-mogę ręczyć.
-- A czy pani nie moglaby mnie stołować przez
parę dni w domu.
- Jezus Maryja!.. A dlaczeg6ż by nie, drogi
panie. Już co do tego mogę się pochwalić i zaręczyć,
że pana potrafię zadowolnić.
C6ż to się stało, ze pan
dłużej u nas posiedzi?
Zmęczyłem się okrutnie ostatniemi występami
i dokt6r polecił mi absolutny spok6j.
_. rrem lepiej, drogi panie, tern lepiej. Dla takiego lokatora zrobię wszystko, co będzie w mej mocy,
by mu dogodzić.
Wypil czekoladę, oddał filiżankę odźwiernej, a po
jej odejściu wstał, zamknął się na klucz i zaczął uwa-

![ęar

żnie przeglądać kieszenie. Miał na sobie ubranie :Fortiera, chodziło mu też wielce o to, czy nie znajdzie jakich dokument6w, kt6remi hy się m6gł w danym razie

wylegitymować.

Wypchany pulares sprawił mu niewymowną raw nim bowiem nietylko inne dowody osobiste Fortiera, ale kilka tysięcy frank6w w bauknotach.
Jakież jednak było jego zdumienie i radość, gdy w jednej r; przegr6dek zuahlZł przekazy Farjalla płatne
w New Yorku.
Radość jego nie miała granic, za jednym bowiem
zamachem zemścił się na właścicielu kuźnic i zawładnął
olbrzymią sumą, którą zapłacił za jego zdradę .
Tak, stanowczo należy mu, przeczekawszy jeszcze
z jeden dzień, uciekać co prędzej na drugą )}6Ikulę, by
podjąć wartość przekazu i uniknąć pogoni.
Pasport
znaleziony wraz z przekazami ułatwi mu przejazd.
Skoro nadeszła pani Valon, oznajmił jej, że wezwany na świetnych warunkach do Ameryki, wyjeżdża
na lat pięć, jej zaś pozostawia całe swoje umeblowanie.
Poczciwa kobiecina rzuciła mu się na szyję z radości i naprędce przygotowała mu wszystko do drogi.
N azajutrz rano na tacy ze śniadaniem, ku wielkiemu swemu zdziwieniu zobaczył list... Zapomniał
w tej chwili, że dał Marceli sw6j adres.
Rozerwał kopertę i znalazł w niej drugą, za.a.dresowaną do hrabiego Herberta de Naugis.
- To od niej!
dość, znalazł

Otworzył drugą kopert~.
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nUkochany"!-pisała Mal'cela- 71 jestem zamknię ·
"ta w domu waryjatów doktora Gilberta i prześlado
"wana, w tobie tylko pokładam nadzieję i wyglądam
"cię jak zbawienia. Przyhywaj, naj droższy, po mnie,
"przybywaj, od tej chwili nie rozłączymy się nigdy.
"Spełnią się nakoniec naj gorętsze pragnienia nasze".
- Aha! Czekaj mnie, czekaj do dnia sądnego-
szepnął, przeczytawszy list, poczem przedarł go na pół
i rzucił w ogieil.
- Żona ze swojemi milijonami... dlaczego nie!
<lle kochanka bez grosza? .. No, niema głupich!
Pod wieczór wzi~l w rękę ' walizkę, zasunąwszy
na czoło kapelusz i ukrywszy pół twarzy w szal,
któryIII się otulił, pojechał na kolej. Wysiadł z dorożki
przeistoczony zupelnie w olbrzymiej peruce i błęki
tnych okularach.
W trzy dni póżni~j pod nazwiskiem Wincentego
Fortim' wsiadł na statek mający go zawieźć na drugą

Kobieta wzięła pierścień i list, ucałowała rękę
dobrodziejki, która wspaniałym swym darem dawała
jej majątek i odeszła, przysięgając, że spełni dane polecenie.
List zaadresowany był do pana Rogera, przy
ulicy Legendre w Paryżu. Herbert dawniej jeszcze podał jej ten adres, by pisała do niego, ilekroć będzie
w Paryżu. Powiedział jej, że ów Roger był to biedak
oddany mu całem sercem, za jakąś wyświadczoną sobie
kiedyś usługę.

Od tej chwili, pewna, że Herbert, .otrzymawszy
jej list, przybiegnie do uiej, oczekiwała go z upragnieniem i liczyła chwile do jego przyjazdu.

VI.

półkulę·

Pani Valon tymczasem opłakawszy gorącem i łza
mi odjazd "nieocenionego" pana Rogera poszła na górę
objąć w posiadanie podarowane jej sprzęty. W paltocie
Fortiera znalazła zostawiony tam przez Herberta dziennik Briscota, wyjęła go i schowała do komody, by kiedyś oddać właścicielowi.

Farjall nie poszukiwał podpalacza Cn~sance i nie
n.a policyję. Wiedział, że ona go nie znajdzie ...
Zatelegrafował tylko do bankiera swego vv New-Yorku,
by nie wypł<lcał przekazów <l na okaziciela ich zwrócił
ba\lzną uwagę i miał go na oku.
nalegał

Przekazy _
Herbert odetchnął dopiero swobodnie, znalazłszy
się w apartamencie swoim przy ulicy Legcndre.
Przemęczony rzucił się na łóżko i przespał noc
całą snem sprawiedliwego. Tym razem żadne widziadła nie mąciły mu spokoju.
By usprawiedliwić zmienność swej twarzy przed
odźwierną, ogolił zupełnie przystrzyżone tylko poprzedniego dnia wąsy i obudziwszy się zdecydował, że ponieważ nikt o mieszkaniu tern nie wie, najbezpieczniej

