Rok XXIII.

Petroków, 30 Lipca (11) Sierpnia 1895 r.
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OGŁOSZENJA.

'PRENUltIER.4'I'A
w miejscu:
rocznie
. . rs. 3 kop. 20 ,
półrocznie
. re. 1 kop. 60 i
kwartalnie . rs. - kop. 80
I Cena pojedyńczego numtJru J
kop. 8.
z przesyłką:
rocznie . . . r8. 4 kop. 80
półrocznie
. rs. 2 kop. 40
kwartalnie . rs. 1 kop. 20
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Wychod:~d W każdą Nietrnielę

wraz: z: oddz:ielnym

Billl'o Redakcyi i eksped~' c"ja główna w oficynie domu p. Katarzyńskiego obok Magistra~u.-~głt~szeni.a pl·z~>jmu.ią: W Piot~
kowie Red~kcyja "Tygodma" I oble kSlęgarme; w Warszawie
Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungl'a Wierzbowa 8;
~raz takiez biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Rajchman i S-ka")' w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego,
Zawadzka 12· 'wreszr.ie wymienione obok agentury w miast.ach
, powiatowych gubernii piotrkowskiej.

stałym

w Częstochowie W. Komornicki.
n Janiszewski Stan.
" Będzinie
n Adam Mazowita.
" Brzezinach
n Waligórski Karol.
" Dąbrowi e
n Sosnowcu
n Jermułowicz.

~I--------------~IKUf S nauk
wrz e śnia) r.

rozpocznie
b.

się

21 si erpnia
(3-1)

~I----------------~I--~------------------------------

W Szkole 6-0 kursowej Miejskiej
w

częstochowie

zapis uczniów na rok szkolny 1895/6 zacznie się
10 (22) Sierpnia; lekcyje zaś 21 Sierpnia (2 Września) b. r.
Niezbędne przy zapisie dowody kandydatów: metryka i świadectwo szczepionej ospy.
(3-1)
Przełozony szkoły

J. Lampal·ski.

----------------------------------

MWLARNIA PARij WA
W-konna, zupełnie nowa, jest do wynajęcia
po rs. 2li za jeden dzień. Kolej zamówień
ściśle zachowana bedzie.
Adres dla zamówień: O. Wiinsche, Bujny
przez Piotrków.
(5-5)

o URODZAJACH
LISTY OD DELEGATÓW TAKSOWYCH.
--------

III.
Kraszew-Wielki (w pow.

Brzezińskim ).

"Susza zabiła wszystko" - słyszy się
z ust każdego rolnika. I rzeczywiście, ostatnie lat dziesięć stanowią bezustanną klę
skę suszy dla tutejszej okolicy; lecz tak
doniosłych strat, jak tegoroczne jeszcze nie
doświadczyliśmy nigdy. Po zimie, śniegi
opadły z pól bez deszczu, wiosna była zupełnie suchą, w ciągu lata do 23 lipca lI:ni
jeden deszcz nie spadł. Prócz zadawalmającego żyta i zaledwie średnich kartofli,
zbiór innych płodów co najwięcej w połowę
bedzie mniejszy od normalnago. Koniczyn~ drugi pokos przepadł; marchew, buraki,
pastewne i cukrowe uschły po pierwszem
pieleniu, a pozostałą resztę pozjadały robaki;
tak samo podjadają i kapustę. Brukwi
wcale z rozsadników nie flancowano w polu.
Przykro patrzeć na inwentarz, powraca·
jący z pastwisk głodny i wychudzony. Staranniejsi gospodarze poprzeznaczali łąki
na spasienie; lecz tem samem pozbawili się
drugiego lokosu siana którega brak na

Powieściowym.

w

Łasku

W.

n Łodzi

" Rawie
" Radomsku

IV.
Wi el g a-Wi e ś

(w pow.

łaskim) .

Szanowny Redaktorze! Czyniąc zadość
Twemu wezwaniu do delegatów, w ~ 28
"Tygodnia", pospieszam z doniesieniem,
iż w południowo-zachodniej części powiatu
łaskiego, urodzaje tegoroczne wogóle, co
do zbiorów słomy i paszy są niżej jak śre
dnie, a zaledwie średnie co do ziarna.
Grunta w tej części łaskiego powiatu są
albo piaszczyste, albo 8cisło-gliniaste, na
nieprzepuszczalllych podłożach; czarnozie·
mów lub szczerków gliniastych niema u nas
zupełnie, przeto dobre urodzaje bywają tylko
w latach normalnych opadów, gdyż w suchych na piaskach, a w mokrych na glinach,
urodzaje bywają mierne.
Rok obecny należy do najmniej sprzyjających wegetacyi, bo po obfitych śniegach
zimowych, nastąpiła sucha i zimna wiosna,
przy ciągłych wschodnich wiatrach; pierwszy deszcz dostaliśmy dopiero 15 mHja
i z tej przyczyny, oziminy nie wyrosły,
a jarzyny powschodziły rzadko i słabo.
Rok bieżący szczególnie był niekorzystny
dla zbóż, zasianych na sztucznych nawozach:
pszenice na superfosfatach już w maju od
dołu żółknąć zaczęły, tak, że na próbnych
poletkach, pszenica na czystym ugorze
dała obfitszy sprzęt, niż na nawozie stajennym z dodaniem 3-ch eent. superfosfatu.-Jęczmień na kajnicie przepadł zupełnie.
I znowu rozczarowanie, bo sądziliśmy, że
przy sztucznych na wozach, stale produkcyję
podnosić będziemy wstanie.
Lecz nietyle brak słomy i paszy da nam
się uczuć, jak stopniowe z roku na rok obniżanie się ceu zboża, bez względu na urodzaj,
przy podnoszeniu się cen robotnika, opału
i produktów, które kupujemy; na burakach
cukrownie obniżyły nam po 5 kop. na kurcu,
a cukier zdrożał; hydło i braki za bezcen,
a mięso w jatkach placimy drogo; pszenica
po 41's., 80 kop. a bułeczki coraz mniejsze.
Wobec powyższych danych, winszuję ci
Szanowny Redaktorze, że nie jesteś wlaHcicielem wioski, jak Twój
T1'epka Bolesław.
D eI. taks. pow.

ła s kiego .

Grass.
B. LondYllski.
" Hipolit Olszewski.
Walenty Ligocki.
" ( Myśliński F elik8.

v.

wiosnę

M. Rosenblata

(2

Dodatkiem

~,====:!'

Prenumeratę przyjmują: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie
w Łodzi "Biuro Dienników" B. Londyńskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera
i Kolińskiego; w Tomaszowie rawskim księgarnia J. Sochaczewskiej. Prócz tego

będzie trzeba zastąpić ziarnem lub
makuchami. Słowem, straty ogromnej wielu
rolników potraciło więcej niż połowę roczWskutek pożaru został przeniesiony do hotelu nego dochodu. Dochód kasowy ze sprzedalitewskiego pod M 18. Przyjmuje od lO-tej rano ży zboża będzie co najmniej przepołowiony,
do 7-ej wieCZÓr.
(1-1)
a z mającego uprzeda.ć się inwentarza także
mniej trzeba rachować, gdyż brak paszy
niezawodnie wpłynie na zniżkę ceny-co
Na Pensyi 3-ch klusowej żeński ej
też już dzisiaj widzimy na jarmarkach.
7..'EHLI GWOŹDZIK
G. TU1'zyma Szamowski.
w Noworadomsku
Del. Tuks. powiatu Brz eziń skiego .

DENTYSTYCZ~Y

GABINET

I
I

Za ogłoszenie l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilkakrotne - po k. 5. od wier- )
8za. Za reklamy i nekrologi II
po k. 10 od wiersza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie po k. 20 od wiersza petitu.
(Jeden wiersz szerokości strony=
I 4 wierszom jednoszpaltowym.

l'Iału sze Małe

(w pow.

częstochowskim) .

Szanowny Redaktorze! W myśl projektu
Redakcyi "Tygodnia",
pomieszczonego
w };'ll 28 tegoż pisma, przesyłam następujące
notatki o uf/ldzajach w części powiatu czę
stochowskiego, stanowiącego okręg mej
działalności delegackiej. Oziminy z pod znacznych mas śniegowych wyszły rozmaiciej
pszenice przeważnie dobrze, zaś żyta dziurawo, ponieważ w wielu miejscach wyprzały, nie na tyle jednak, by zaszła potrzeba
ico zaorania.
Gdyby wiosna była dostatecznie wilgotna,
ruń moze by się wyrównała; że jednak było
sucho, a nocami mroźno, przeto żyto pozostało dziurawe, co się wykazało w sprzęcie,
ponieważ mamy znacznie mniej wozów niż
w roku zeszłym.
Pszenica skutkiem suszy jest nie wyrośnięta, jakkolwiek równa i zwarta, z pię
knem ziarnem.
Omłotów próbnych jeszcze nie robiono;
zdaje się jednak, że namłotność zboża bę
dzie dobra i że mimo mniejszej ilości
słomy, zial'lla nie będzie mniej, a moze nawet więcej.
Jarzyny jeszcze nie sprzątnięte te; na wygląd średnie; nie przypuszczam jednak dobrej namłotności, ponieważ podczas formowania się ziarna panowały tropikalne upały.
Kartofle prezentują się bardzo dobrze i rokują urodzaj.
Wogóle rok bieżący pod względem meteorologicznym nie był dla nas spl'zyjającym
mianowicie było zbyt sucho, zaś w chwili,
kiedy kreślę te słowa i mam chęć kosić
pszenicę, deszcz leje jak z cebra.
Jesteśmy obecnie w trakcie sprzętu pszenicy i jęczmienia; równocześnie rozpoczynamy siew rzepaków i przygotowujemy rolę
pod oziminy, które oby nam lepi~j w roku
przyszłym wyrosły!

B. Dzie1·zbicki.
Del. taksowy pow.

cz ę sto chow ski e go.

----<.~

Szkoły
(vid. Nr. 28

handlowe.
dokończ e nie.)

Handel-to rodzony brat przemysłu, jego
uzupełnienie i regulator. Początek już zrobiony; lecz jest to dopiero początek, który nie przekroczył jeszcze po za kramarstwo; do bandlu bowiem, w szerszem po
jętego
znaczeniu, okrom dobrej woli
i kapitalu, potrzeba jeszcze zawodowego
ukształcenia.
Jak zaś u nas i w Cesarstwie rozwijało
się owo wykształcenie, pouczy nas krótki
rzut oka na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość szkół handlowych
i wychowania
handlowego w całem państwie .

'rYDZlEŃ
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Już

za panowania Katarzyny II zrozupotrzebę specyjalnego kształcenia
młodzieży, szukającej karyjel'Y i chleba
w ,przemyśle lub handlu.
Owczesne kupiectwo ruskie, jakkolwiek
czyniło milijonowe obroty, nie dorastało zadaniu, a ciemnota i gburowatość tej kasty
stały się niemal przyslowiowemi. Przemysł,
bezwarunkowo wymagający ludzi odpowiednio przygotowanych, w kolebce posił
kowlmy wyłącznie cudzoziemcami, nie
mógł sie rozwinąć tak, jak pozwalały na to
przyrod~one bogactwa krajowe. Zrozumiał
to znany naówczas bogacz i filantrop moskiewski Demidow i w szeregu inuych ofiarował rs. 205,000 na założenie szkoły handlowej dla stu chłópców synów kupieckich.
Z funduszu tego powstał w:Moskwie w r.
1771 instytut Demidowa, a raczej pierwsza
szkoła handlowa w Rosyi.
Program nauk
obejmował: religiję, języki: ruski, sławiań
ski, francuzki, uiemiecki i angielski, ary-

miano

tmetykę, geometryję, historyję, geografiję,
mechanikę, żeglarstwo, historyję natural?:ą,
buhalteryję włoską podwójną, ekonomIJę,

ogrodnictwo, rolnictwo, budownictwo, prawo, hanJel, fizykę doświadczalną, chemiję,
rysunki, sztuki piękne i rzemiosła .
Program zaobszerny. To też instytut Demidowa nie przyniósł tych korzyści, których
sie po nim spodziewano, a z wychowańców
jego zaledwie kilku usposobiło się do zawodu handlowego jakotako; reszta utonęła w masie przedmiotów i przepadła
w rozlicznych kancelaryjach i biurach, albowiem przy zbyt obszernym programie nie
zdołała należycie przyswoić sobie nauk niezbędnych do zawodów handlowo-przemysłowych i pozostała w tyle po za cudzoziemcami, przynoszącymi wiedzę gruntowną, popartą praktyką w pierwszorzędnych
domach i zakładach zagranicznych. Po dawnemu więc cudzoziemcy zajmowali wybitne miejsca w fabrykach i większych
domach handlowych, a młodzież krajowa
po dawnemu zdobywała wiedzę handlową
długą i mozolną praktyką, uzdalniając się
zaledwie do zajęcia stanowisk podrzędniej
szych.
Dopiero po przeniesieniu instytutu do Petersburga, gdzie istnieje do chwili obecnej,
pod nazwą "S-Petersburska szkoła handlowa", po zreformowaniu go i rozdzieleniu
na dwa oddziały, wyższy i niższy, rezultaty
okazały się cokolwiek lepszemi.
.
.
Program nauk szkoły petersburskIej, z mewielkiemi zmianami, zaprowadzony został
w póżniej otwartych szkołach handlowych:
Petrowskiej w Petersburgu, Moskiewskiej

Idziemy naprzód! Wszystkie kwiaty i osty
wieku zaczynają bujnie wył'astać na
bruku warszawskim, a dzieci syreniego grodu coraz bardziej zatracają właściwy sobie
odcień, z którym tak bardzo było im do
twarzy w owej szczęśliwej dobie, gdy warszawiak lub warszawianka stanowili niejako uogólnienie typu krajowego, w jego najsympatyczniejszych rysach. Dziś na ulicach
Warszawy stare typy giną z przerażającą
szy bkością, coraz więcej zacierane przez
żywioły nowe, w których typ semicki świe
żo napływowy ze wschodu przeważa, a przeważa tak obficie, że mimowoli rodzi się pytanie, co dalej będzie z macierzą miast naszych? ażalić sądzono już jej stać się stolicą
nowego Izraela?
Ogród Saski, ów letni salon Warszawy,
gdzie tyle uroczych wspomnień pozostawiły
nasze matki i babki, zmienił fizyjonomiję.
Napełniły go figury, dotąd jedynie za kulisami giełdy spotykane, a lilpopy i putiłowy,
z całym akompanijamentem przeróżnych
terminów giełdowych, spłoszyły słowiki, zakońca
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i Aleksandryjskiej w i\Iosk wie, Warszaw· czają potęgę i bogactwo swoje; zajęli się też
skiej i Odeskiej(*).
oni wychowaniem handlowem gorliwie, czeMłodzi ludzie, ukończywszy owe szkoły ~o dowodem liczue szkoły i akademije
handlowe, uważl1ją się za zupełnie juź przy- różnego rodzaju i typu, ściśle zastosowane
g/)towatlych do swego zawodu; o wyższem do potrzeb danej miejscowości.
Stanisław Jan.
bowiem wykształceniu mowy być nie mo·
że, chy ha dla nielicznych jednostek w aka- - - ( e ) -demijach handlowych zagranicznych.
W kraju naszym stosunki pod tym wzglę
dem przeJstawiają się znacznie smutniej. Od·
dawna obcy handlowi i przemysłowi, które
dohrowolnie z rąk wypuściliśmy, nie zajmowaliśmy się nigdy przygotowaniem odpowieSzanowny Redaktorze. Z powodu wzmiandnio wykształconych handlowców lub prze- ki w zeszłym numerze "Tygodnia" tyczą
mysłowców , zdolnych rozbudzić przemysł cej się pożaru domu Bełchatowskiego, a miakrajowy i postawić go na odpowiednim sto- nowicie niejednolitości planu obrony i kopniu rozwoju. Nic dziwnego, że przy takiem mendy, mam zaszczyt upraszać o zamielekceważeniu najpoważniejszego ze źródel bo- szczenie następującego wyjaśnienia.
gactwa narodowego, cały n118Z przemysł i
Po przeprowadzeniu ścisłego dochodzenia,
handel znalazł się w rękach żydów i niem- okazało się, że akcyja ratunkowa była praców, których dziś z takim trudem rugować widłową; dom Kujawskiego i w części dach
przychodzi z zajmowanych od wieków sta- na domu Towarzystwa Lekarskiego musi anowisk.
ły się zapalić w skutek silnego ognia w doDo czasu założenia warsza wskiej szkoły mu Bełchatowskiego, który nie mógł być
handlowej za iuicyjatywą i kosztem Leopol- na razie przytłumiony, ponieważ był podJa Kronenherga, wychowanie handlowe na- sycany masą ml1teryjałów palnych jakoto
szej młodzieży szło drogą praktyki po han- nafty, smoły, benzyny, terpentyny, papieru,
dlach i kantorach fabrycznych, ze 81abą po- waty i t. p., znajdujących się na skł.adzie
mocą szkól handlowych niedzielnych, powo- w domu Bełchatowskiego.
WprawdZIe do
lanych do życia w r. 185G i zaledwie elemen- kierowania obrona mieszało sie kilka osotarue dających wiadomości.
bistości, nie nale:tących do straźy ognioW ostatnich czasach, obudzony potrzehą wej i w tym celu nawet niektórzy przyprąd do zajęć praktycznych skierował wielu wdziali bezprawnie uniformy strażackie,
z młodzieży naszej na drogę handlową; ato- co na przyglądającej się pożarowi publiczli ludzi zawodowo wykształconych, którzy ności mogło robić niepożądany efekt nie·
mogliby zająć kiJ:lrujące stanowiska, do- jednolitości komendy-to jednak takie nietkliwy brak w szeregach pracowników han- taktowne wtrącanie się, dzięki karności
dlowych, a i tu jeszcze jakość stoi wprost straży, na przebieg ogólnej akcyi ratnnw odwrotnym stosunku do ilości.
kowej wpływu nie miało. Jak zaś straż
Wychowanie handlowe niemało ważną ogniowa ochotnicza piotrkowska wypełniła
rolę odgrywa w ogólnem wychowaniu pu- swój obowiązek niech za dowód posłuży
blicznem. Jedynie handel od czasów naj- reskrypt J. W. Gubernatora piotrkowskiedawniejszych dawał inicyjatywę do wiel- go, który w dosłownem tłomaczeniu brzmi
kich przedsiębierstw, co dziś zdumiewają jak następuje:
ogromem pracy, wiedzy, włożonych w nie
"M:. S. W. Piotrkowski Gubernator ]\118143
kapitałów i talentów. Dla handlu powstały 23 lipca 1895 r. Do naczelnika piotrkowskiej
drogi komunikacyjne, jako naturalni pośre- , straży ogniowej pana K. F. Spana. Bedac
dnicy między popytem i podażą. Zamiana l obecnym przy pożarze w domu Bełchatow
towarów, jakkolwiek wywołana li tylko skiego w dniu 21 lipca, miałem możność
chęcią zysku, doprowadziła do wzajemne- osobiście przekonać się, jak nieustraszenie
go poznania się ludów, do wymiany myśli, z jaką energiją i pełną poświęcenia odzbliżenia się ku sobie, co dobroczynnie po- wagą działały przy ogniu oddziały powiedziałać musiało na rozwój ekonomicznych rzonej Wam komendy-dzięki czemu ogień
i intelektualnych sił narodów.
nie mógł rozszerzyć się na sąsiednie zaZrozumiały tl' ludy zachodu, a zwłaszcza budowania, gdzie mieści sie wiezienie. Z zaanglicy, którzy handlowi jedynie zawdzię- dowoleniem zaznaczając ten godny uznania
fakt w działalności piotrkowskiej straży
(*) Ta ostatnia zwłaszcza cieszy się dziś jak ogniowej, jednocześnie proszę szanown~go
najlepszą opiniją. (Przyp. Red.).
pana wyrazić w mojem imieniu szczere po-

On

głuszyły tajemniczy
szek, ulatujących w

(l<'elijeton warszawski, ogórkowy).

~

szept młodych scrdukrainy ideałów przy
szumie drzew odwiecznych, zdumionych, że
o ich konary zamiast szeptów miłosnych,
serdecznej pogawędki lub długich debatów
rozpolitykowanych emerytów, obijają się
frazy z giełdowo-szwindlerskiego zaczerpnięte dykcyjonarza.
I tak wszędzie: czy
spoczniesz strudzony w którejkolwiek cukierui, czy szukasz cienia drzew w ogródku
podmiejskim, wszędzie i zawsze doleci do
uszów twoich odgłos walki o złoto. Niestety,
i rdzenna ludność miejscowa trądem tym
zarażona, idzie w te same ślady i aby oddać pokłon złotemu bożkowi kończącego się

stulecia, bez wahania nadużywa haseł
i znaków, które dawlliej inne, podnioślejsze
zdobiły cele.
Zaledwie pierwszą piosnkę zanucił sko·
wronek, K1~?'yje?'ki "urbi et orbi" ogłosiły
radosną nowinę. Ci, co idąc przodem, wiodą
nas w krainę ideałów, stanęli na czele teatrzyków ogródkowych, aby z przybytków
podkasanej muzy uczynić świątynie sztuki,
aby rzeszom, łaknącym wrażeń, podać pokarm zdrowy, upoić ich ducha czarem poezyi, skarcić ich przywary rózgą satyry, rozbawić perłami rodzimego humoru. - Nad
"Wodewilem~ i "Teatrem nowości", któryby raczej antykwarnią nazwać należało,

Prezesa Rany Nanzorczej ~tr. OgnI OcJ).

zaszumiały sztandary o jasnych barwach,
które atoli widocznie, pod wpływem gorą
cego lata, zbyt prędko zblakły, przyjmując
brudno-szary kolor łachmanów.
Na sceDę "Wodewilu" miały ",kroczyć
całe szeregi utworów o podniosłej treści;
"Nowości" miały nam przedstawić najnowsze płody literatury dramatycznej, cały
zastęp młodych sił.
Tymczasem Wodewil
po Madame Sans - Gene wjechał na pełne
niesmacznych dowcipów i zbyt tłuste "Mał
żeństwo na próbe", aby zamienić je nastepnie na bezmyślną" Tata Toto"; "Nowościt
zaś przypomniały nam, w jaki sposób babki
i dziadowie nasi bawili się na "Podróży po
Warszawie", w intermezach wprowadzając
na scenę "Papę Pepy", albo też oklapane
melodramidła, fabrykowane z sensacyjnych
powieści kryminalnych, przeniesione uibyto na nasz grunt, a w rzeczy samej budzące
w widzu zdziwienie, w jakiej dziurze autorowie odnaleźli typy, niby to swojskie, a tak
bardzo nam obce.
Kuryjerki, w imię koleżeństwa, rozchwaliły działalność obu panów literatów, reformatorów sztuki ogródkowej i reklamują
gorliwie oba teatrzyki. Rzecz byłaby w porządku-gdyby nie te hasła, nie owa szata
uroczysta przywdziana w imię podniosłych
celów, gdy tymczasem jedynie i wyłą('znie
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dziękowanie wszystkim członkom stowarzyszenia, biorącym udział w gaszeniu pożaru wdniu 21 lipca. "Podpisałpełniący obowiązki gubernatora wice-gubernator szambelan Dworu Jego Cesarskiej ~Iości: Ozierow_ Zarządzający kancelaJ'yją: Piramidow.
Upraszając o zamieszczenie niniejszej
odezwy w najbliższym numerze Pańskiego
pisma, pozostaję z prawdziwym poważa

Z~oel~j

Zarządu

loao de ~eusa.

Od gałązki oderwany,
Smutny listek zawiędnięty,
Niosą z Vl'i08Uą, nie jesienią,
Wichrów prądy i odm<;ty ...
Z

wiosną liście nie padają,
Choć padają dęby duże,

Straży

S.

~omoal~kicn

"Ltle fazes tu por aqui,
Triste folha despegada" ...

niem.
w z. Prezesa Rady

DZIEŃ

Ogniowej
Piotrkowsk iej
111łodowśki.

A z zwalonych tych olbrzymów,
Wątły liść unoszą burze ...

--~.)---

Wyścigi

cyklistów w

W bezcelowej tej podróży,
Smntuy listek, jak sierota,
Czasem górą, częściej dołem
Płynie, tuła się i miota ...

Częstochowie ,

Wyścigi cyklistów w dniu 4 sierpnia w Często
cho'Vie, udały się doskonale. Rozpoczęły się o godzinie 4 po południu przy licznym napływie widzów, między którymi najwięcej zauważyliśmy ko·
biet. Pogoda sprzyjała i dopiero deszcz nadobre
się rozpadał o godzine 8 1/ 2 po skończonych wyści
gach'-Rowerów w corsie naliczyliśmy 31. Oprócz
tego, było wielu cyklistów z Mysłowic, z Zawiercia
i Sosnowca, Kalisza, Łodzi, Będzina, Dąbrowy
Górniczej i Piot!·kowa.
Komitet organizujący stanowili: pp. W odzińsld,
Biedrzycki i Bełdowski, z kółka cyklistów Często
chowskich. Przy stole sędziowskim zasiedli p. Jacquot, p. Strallb, p. Kozłowski naczeluik dystansu kol.
żel., a z 'W arszawy pp. Lepert i Pomianowski. Starterami byli: Sommer i Austen.
Biegów było ośm : \V pierwszym biegu .Cyklodromu", 8 razy dokoła toru, 2,000 metrów, nagrodę pi crwszą, żeton srebrny otrzymał częstochowia
nim, p. KisIich, drugi żeton bronzowy, p. Lebelt
z m. Łodzi.-\V drugim "Zachęty·, 5 razy dokoła
toru, 1,250 metrów. pierwszą nagrodę, żeton bronzowy, p. Eilenfeld.-W biegu trzecim .Częstochow
skim·, 15 razy dokoła toru, 3,750 metrów, nagrodę
pierwszą, to jest żeton złoty, zdobył p. Miller
z m. Łodzi, a drugą, żeton srebrny, p. Fin~ter
z tegoż miast..'\.-W tak nazwanym .Ogólnym"
czwartym biegu, metrów 6,250, nagroda pierwsza,
żeton złoty, dostała się również p. Millerowi z
Łodzi, druga, żeton srebrny, p. Cieszkowskiemu
Aleksandrowi z Warszawy, trzecia, żeton bronzowy, p. Fiusterowi z Łodzi. Bieg był dostępuy
dla wszystkich.- W biegu piątym .Imienia Wodzińskiego·, dostępny dla jeźdźców częstochow
skich, 15 razy (10koła toru, 3,7ÓO metrów, zdobyli:
nagrodę pierwszą, album ozdobne, p. Zwolanowski,
a drugą, dwie patery, p. Nurczyilski.-W biegu
szóstym .Haudicap·, 12 razy dokoła toru, 3,000 metrów, przystępuym dla wszystkich bez wyłączeń,
pierwszą nagrodę,
żeton srebrny, otrzymał pan
Miller z Łodzi, a drugą, żeton bronzowy, p.
Cieszkowski Aleksander z Warszawy.-W biegu
siódmym .Rouge et Noir", przystępnym dla wszystkich, p. Cieszkowski Marjau z \Varszawy, przodując grupie czerwonych, pobił ostatecznie czarną
partję i otrzymał jako przodujący żeton srebrny.W biegu ósmym .Pocieszenia", pierwszą nagrodę,
żeton brouzowy,
zdobył p. Cieszkowski Marjan,
a drugą nagrodę wartościową, p. Krzymowski
z Będzina.

------~(<>)-------

idzie tu tylko o rubla!.. Jużci lepiej jest poludziom melodramy lub farsy, niżeli
ich na łyłpopy, jeno gdy idzie
o rubla niewolno nadużywać miana, które
ogół pewnym nimbem otoczył. Dotychczas
nazwa literata, tego, który ją zdobył, otaczała czcią i szacunkiem, i słusznie, bo skarby ludzkiego ducha hojną rozrzucał dłonią.
Kramarzem nie bywał on nigdy, a więc,
gdy kramarzyć rozpoczął, nie dziw, że jasne
szaty jego ciemnej nabrały barwy i drukowane słowo - ongi tak wielką cieszące
się wiarą coraz częściej niedowierzanie
budzi!..
'fo też o ile pisarze, rzeczywistym obdarzeni talentem i dumni z powołania, jakie
obrali, podnoszą poziom ogólnego wykształ
cenia., o tyle pseudo-literaci, a właściwiej
kramlirze pióra, obniżają go uiepomiel'llie.
Ajednak praca ich obfitsze wydaje plony, bo,
aby pokryć nicość umysłową lub ujemne cechy
charakterów, rozgłośnej używają reklamy.
Nie wiedzie ich po drodze świetlana postać
ideału-cielec jeno złoty, dla którego gotowi
frymarczyć wszystkiem, nawet talentem,
ową iskrą bożą, co w szlachetnej piersi zatlona ożywczem rozgorzeje płomieniem, aby
i następnym świecić pokoleniom.

kazywać
nabierać

--~O)---

Janek.

Smutno ... gdy \V j esieni życia,
niekiedy bmza zVl'ali
Ale smutniej, jeśli wiosną,
Li~ć sierota ginie w dali...

Dąb

Tłom. J6z~r Waśniewski.

---(e)---

Z miasta
-

Echa z

.I Okolic.

poż.wu.

Sprawozdanie o po1'. b., umieszczone
w zeszłym numerze" Tygodnia", a napisane
pod wrażeniem chwili, uzupełniamy kilku
ważnemi szczegółami o przebiegu akcyi ratunkowej w pierwszej fazie walki. Czujemy
się w obowiązku raz jeszcze podkreślić dzielność szeregowców, którzy cudów dokazali;
bo doprawdy cudem chyba vcalał dom Rozmarynowskit>j, a że tak jest, dość spojrzyć
uważnie na pobojowisko, gruzami świadczące wymownie, jak zażartą stoczono tu
walkę· Gdy wybuchły pierwsze płomienie
ze sklepu Bełchatowskiego na podwórze
maleńkie-obramowane wiankiem ganków
drewnianych i zapchane beczkami po smole i terpetynie, a w części i napełnione podobnemi materyjałami-morze płomieni ogar·
nęło je w jednej prawie chwili.-Beczki te
przeważnie ustawione były pod ścianą laboratoryjum apteki p. Łapińskiego, potęgując niebezpieczeństwo do wysokiego stouratowaniu apteki, zdawało się,
pnia.
nie może już być mowy. Wówczas, część
oddziału pierwszego przeprowadziła po
przez sień od ulicy Luterańskiej i laboratoryjum apteczne węża od sikawki na
podwórze płonącego domu. Należało atoli
odsunąć palące się beczki od ściany laboratoryjum, której od zapalenia bronił p. Łapiński, lejąc z balonu strumienie wody
sodowej. Wejść w otchłań, ziejącą ogniem,
gay cegły z przepalonych murów i głownie
gradem leciały, było czynem szalonej brawury.
Spełnił ją aktor bawiącej u nas
trupy, p. Stokowski, lecz raniony w głowę
spadającą cegłą, wycofać się musiał; miejsce jego zajął natychmiast jeden ze strażaków, którego nazwiska nie wiemy; polewany bezustannie wodą, śmiało skoczył
w ogień z bosakiem w dłoni i płonące
beczki usunął w głąb podwórza, poczem
straż narażając się na kalectwo lub śmierć
z heroiczną odwagą broniła zażarcie w dalszym ciągu domu Rozmarynowskiej, a tern
samem dopomogła do opanowania pożaru.
Właściciel apteki p. Łapiński, oceniając
poświęcenie straży, w tej chwili przeznaczył na jej rzecz rs. 25, które nazajutrz
za Nr. kwitu 95 złożył w ręce skarbnika
strazy, p1'zeznaczajqc je specYJalnie na pożarze z dnia 2 sierpnia

°

t1.Zeby oddziaht pier"wszego.
Pożar wywołał Berek Hoffman, subjekt
Bełchatowskich, który zeszedłszy po naftę
do sklepu, rzucił zapaloną zapałkę na schody drewniane. Gdy spostrzeżono płomienie, już było zap6źnoj całe wnętrze sklepu
wypełniało morze ognia i duszący dym
tamował wszelki dostęp.
Z członków straży, opr6cz kilku mniej
'znacznych poparzeń i skaleczeń, członek
czynny oddziału 5, kowal Krzemiński, na-
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j~chany

przez beczkę z wodą, uległ złama

żebra. Leczy się on w domu. Dogorywające zgliszcza zalewa.no wodą do niedzieli wieczorem, luzując kolejno oddziały.

DlU

Ogół strat podają przeszło na ] 00,000 rs.
Bełchatowscy byli ubezpieczeni na 37,000 rs.
lecz ponieśli oni straty o wiele poważuiej
sze, zwłaszcza w zapasach materyjałów

drukarskich.
- Spec)'jalna komisyja wyznaczona
przez J. W. pana Gubernatora pocl prezydencyją policmajstra miejscowego, a złożo
na z pp.: prezydenta miasta, lekarza miejskiego i budowniczego, rozpoczęła od wtorku 6 b. m. oględziny domów w calem mieście, celem zbadania o ile przestrzegane
są wzglęuy bezpieczeństwa od ognia i warunki sanitarne. Komisyja najba?zniejszą
zwraca uwagę na przechowywame materyjałów łatwo palnych; my zaś ze swej
strony polecamy jej uwadze ganki i ganeczki drewniane, których pełno w Piotrkowie w zacieśnionych podwórzach, zwła
szcza dzielnicy staromiejskiej. Szereg takich ganków otaczał wiankiem podwórze
smutnej pamięci domu Bełchatowskich i niemało przyczynił się do rozszerzenia ognia zaraz po pierwszym wybuchu płomieni ze
sklepu.
- \v IJalącej spl·awie. Tylko co ugaszony pożar dowiódł wymownie, jak dalece
palącą jest kwestyja przeniesienia więzienia
po za miasto, w miejsce oddawna na ten
cel przeznaczone. Nietylko w czasie epidemii, gmach natłoczony więźniami a położony w śródmieś~iu, poważne stanowi niebezpieczeństwo, lecz łatwo też sobie uprzytomnić, coby się działo w mieście gdyby
nagle, w imię ludzkości, w chwili walki
z groźnym żywiołem, musiano wypuścić do
800 więźniów, których dopilnować nie było
k?mu, bo straż więzienna i miejscowy garl11zon, zbyt szczupłe, a wojska wyszły
do obozu.-Wszak oddawna już miasto jest
w posiadaniu ośmiomorgowej przestrzeni,
polożonej przy załamie alei Aleksandryjskiej
ku stacyi towarowej w polu na lewo pod
dzisiejszą prochownię, a przeznaczonej na
budowę gmachu więziennego, na który plany, anszlagi i kosztorysy już oddawna sporządzono i do zatwierdzenia przedstawiono
władzom właściwym.
ile słyszeliśmy,
wobec znacznej summy, wydanej na od nowienie istniejącego więzienia, sprawa buuowy nowego gmachu uległa zwłoce, obliczonej na długą metę. Czyż jednak nie
dość jest względów, wysuwających ją na
plan pierwszy i czyniących z niej kwestyje
iście palącą?..
•

°

- l'eah' letni. Po "Dzwonach Koruewilskich, w których p. Zamiłowicz wy róż
nił się w roli Gaspal'da, stwarzając postać
dobrze obmyśloną i jednolitą, w sobote
3 b. m. szedł "Pierścień Rodzinny", Au:
drana, w którym wyróżniły się p. Lewkowicz-Rozita i Iza Nowicka-Gilleta, oraz
p. Łagowski, leez tylko jako śpiewak, bo
proza i robota aktorska, wskutek niewyuczenia się roli, szwankowały wielce.- "Orfeusz w piekle" Ofenbacha, wykonany w niedzielę 4 b. m. wypadł średnio. Całość szła
dosyć składnie, ale pojedyńcze role oprócz
p. Lewkowicz, wybornej Eurydyki, nie miały odpowiednich wykonawców. P. Pohl
w roli Johna Styksa, i postacią trzymaną
w niewłaściwym tonie i zbyt wyraźnem
podkreślaniem miejsc dmżliwych czynił
ujemne :vraźenie, a stać go przecież na, d?brą grę, Ile razy tylko z~chce. po.st.arac S!ę
o to .. Kuplety c.hoćby naJdowClpllleJsze me
uratuJa. sytuacYI,. z'Yła.sz~za gdJ' odtwarzana postać w załozelll~ JUz chy.blOną została.
Są pewn~ k~Ie~twa.l zbo~zel1la tak wstr~
tJ?-e, choc z zycla WZięte, ze proste poc~uc~e
pIękna, ~ardynalnego. w,arunku ~Ztukl, me
pozwala ICh uplastyczmac na sceme.
Ł.
- Premiel·a. Wbrew pesymistycznym
oczekiwaniom, które znalazły nawet żar
tobliwe echo w "Dzienniku Warszawskim",
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we wtorek 6 b. m. tłumnie zgromadzoną
w teatrzyku letnim publiczność spotkała
prawdziwa niespodzianka; albowiem za··
miast parodyi, przepowiadanej przez wielu
z góry już nieżyczliwie usposobionych, bracia S<łrnowscy pokazali nam, co może dobra
wola i praca sumienna, wystawiając "Madame Sans - Gene" z pietyzmem, należnym rozgłośnemu dziełu Wiktoryna Sardou, które w tej chwili obiega wszystkie
zakątki
ucywilizowanego świata. O ile
tylko pozwalały warunki miejscowe, uczyniono wszystko, aby wizerunek bohatera
napoleońskiej epopei i sympatyczną praczkę
księżnę otoczyć ramami odpowiedniej wartości. Więc i meble stylowe i kostyjumy
ściśle historyczne i stroje dam nie pozostawiały nic do życzenia. Dyrektorzy speł
nili swoje, a śladem wodz6w poszla i drużyna aktorska, wkładając VI' role niemały
zapas pracy i studyjów, które pozwoliły
stworzyć całość wykonaną popra wuie.
P. Iza Nowicka w roli tytułowej , jak by
podniecona wykrzyknikiem umieszczonym
obok jej nazwiska w "Kuryjerze Codziennym" (gdy czynił wzmiankę o projektowanej u nas :Madame Sans Gene), odtworzyła
jednolitą postać dzielnej Katarzyny najzupełniej poprawnie. :Miejscami, zwłaszcza
w scenach rubasznych, była wybornem dzieckiem ludu, szamocącem się w wielkopań
skich kajdanach, gniotących je niemiłosier
nie. Szkoda, że momenta wymagające siły
dramatycznej, zapału, lub serdecznego ciepła, przechodziły nieco zablado, jak np. scena
gdy przyjmuje rannego N eupel'ga, zaraz
po niej scena z Lefebrem, a zwłaszcza
kulminacyjny punkt roli-scena wybuchu
wobec sióstr cesarza. Była temu może
winną trema, zwykłe zjawisko w premie·
rach, nawet u weteranów sztuki, która gdy
przeminie, p. Nowicka będzie mogła roll;1
księżnej Gdańskiej zaliczyć do najlepszych
kreacyi swego repertuaru.
P. Korczak nie ułwiódł oczekiwań naszych; jego Napoleon, z maską twarzy i postacią, ruchami gorączkowemi, urywaną
mową, był cesarzem J1'rancyi takim, jakim
przekazała go nam historyja. Gra utrzymana w jednolitym tonie, równa, wycieniowana, stworzyła całość, której szczerze winszujemy p. Korczakowi.--Neuperga odegrał
młody aktor, prawie początkujący w zawodzie, p. Wiśniewski, składając dowód
nie zaprzeczonego talentu do ról amantów
o liryczno - bohaterskim nastroju, o ile,
z biegiem czasu, zdobywszy rutynę sceniczną, pozbędzie się patosu, który raził niemile, zwłaszcza w scenach, wymagających
gry spokojnej, gdy idzie o zwykłą towarzyską
rozmowę.
Jego Neuperg ato,li
miał sceny doskonałe np. z Cesarzem w koncu aktu 3 o i, gdyby nie sadzenie się na
deklamacyję, wyszedłby nieomal bez zarzutu.
Zamaszystym Lefebrem był p. K. Sarnowski; bardzo dobrym ministrem niedołęgą p. Bogur, książe Sawary; chytrym
i doskonale przebiegłym) portretowo ucharakteryzowanym Foucbe p. Pol. Niemniej
zasługują na pochwałę: obie siustry Napoleona pp. Tarnowska i Walentowska, które, zwłaszcza sceny z księżną Gdańską
i z bratem cesarzem, odegrały bardzo dobrze, oraz p. Zamiłowicz za scenę nauki
manier wielkoświatowych z księżną-pra
.czka i markietanka,
Jakkolwiek M<ł~tame Sans-Gene nie na1eży do arcydzieł mistrza sceny, a prolog,
o zbyt leniwej akcyi w niczem g{) nawet nie
przypomina, zasłużył on atoli na lepszego
tłumacza, bo ten, którego słyszeliśmy we
wtorek, nawet libreta do operetki tłumaczyć
by niepowinien.
Sztukę powtórzono trzy razy z rzędu przy
zapełnionym teatrze.
- Z Dąbrowy gÓl'IIiezej donoszą nam
o bezrobociu, jakie wynikło pośród górników kopalni l\lortimer, towarzystwa sosnowickiego na Zagórzu. Górnicy powstrzymali
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sie od pracy w skutek obniżenia im płac zarobkowych przez p. Kamacińskiego, nowego
zawiadowcę kopalni. Zachowują się spokojnie, lecz zmowę szerzą dale jna sąsiednie kopaluie.
t Ś. p. Witołd Zmlłowicz, serdeczny
przyjaciel i współpracownik nn.sz, zacny
obdarzouy wielką inteligencyją i znazmysłem
krytycznym cdokomitym
wiek, zmarł w d. G b. m. w Birsku pod
Ufą, jako podprokurator sądu okJ-\igowego,
przeżywszy lut 39.
Przed laty kilku ma
ś. p. Witołd, jako sekretarz mIej scowego są
du okręgowego, należał do kółka istotnej
inteligencyi ówczesnej, a spostrzegawczy
jego umysł, szczere zainteresowanie się
sprawami ogółu, wytworuy i głęboki dowcip,
jednały
mu opiniję wyższej spolecznej
jednostki.
Gdyby szkice ilustrowane
ołówkiem, a rozrzucone tu i ówdzie wśród
przyjaciół zmarłego, mogły być kiedy wydane, zaświadczyłyby może najlepiej, czem był
ten człowiek, jak gorąco eznł, jak głęboko
wniknął w społeczne nasze życie, jak je
znał i trafnie charak teryzować umiał!.. Serdeczne wspomnienie, żal głęboki za zgasłym
przedwcześnie przyjacielem i szczere uznanie
jego wartości moralnej ślemy na jego trumnę, zamiast pogrzebowego wieńca.
Cześć
jego pamięci!
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smakiem upiększone deseniami, wyrób wło
ścianek naszych, czy choćby w przybliżeniu
porównywać można z paltotami, szubami
i okryciami żydków, z lichego matel'yjału
sobotnim sztychem na niedzielny targ sporządzanemi?.

- Kntastl'ofa w Łodzi. Olbrzymi huk,
podobny do uderzenia piorunu w dniu
1 sierpnia około 1 w południe wstrząsnął
calem nieomal miastem. W trzypiętrowej
kamienicy p. Eude przy ulicy Piotrkowski~j
pod nr. 108 nastąpił wybuch gazu, w chwil
parę po zejściu do piwnicy po wino syna
właściciela domu, 14 letniego Ferdynanda
Ende. Zwloki nieszczęśliwego wydobyto
z pod gruzów zeszpecone, w potarganej
odzieży. Jedną z przechodzących kobiet
odłam mUru zranił dość silnie. Istotnej
przyczyny wybuchu zbadać na razie nie podobna; prawdopodobnie gaz, dobywający
się z pękniętej rury: zapalony od świecy,
eksplodował gwałtownie. Straty poważne;
w tym bowiem domu mieściły się bogate
handle win, magazyn strojów damskich
i za'1lieszkiwało kilku zamożniejszych ludzi.
Tu było siedlisko i Lutni łódzkiej. Dom
na poły zrujnowany i por'ysowany policyj a
podstemplować zaleciła i usunęla wszystkich lokatorów.

- Wystawa w Łodzi trwać będzie
- Pl'ezes piotl'kowskiego sądu okl''i- przez trzy tygodnie; przyjmą w niej udział
gowego Potułow, jak dowiaduje się" Warsz. i fabrykanci ze Zgierz!'.. Cena biletów

Dn.", przeniesiony zostaje na taką samą pusadę do Symbirska! prezes zaś sądu okręgo
wego z Symbirska, Kostyr, do niedawna
członek izby sądowej warszawskiej, otrzymuje prezesostwo sądu okręgowego w Piotrkowie.
- Sezon koniokl'adztwa, co na jakiś
czas ustał, skutkiem wydawanych biletów
przy superewizyi na konie kwalifikujące
się do wojska nanowo rozpoczął się.
W Nadolnej w pow. brzezińskim up. E. Dobrzańskiego 20 b. m. skradziono parę koni
z bryczką i uprzężą, wartości około 400 rs.
Konie odnaleziono o dziesięć mil odległości;
złodzieje zdołali umknąć.

wejścia wynosić będzie w niedziele i świę
ta po rs. 1, w dnie powszednie po 50 kop.
od osoby.
- Studnia al·tezyjska. W Włocławku
rozpoczęto już wiercenie studni artezyjskiej
w Nowym Rynku. Kiedyż Piotrków doczeka się tego szczęścia? A czasby już było;
przebieg ostatniego pożaru zbyt wymownie
dowiódł, jak bardzo nam jej potrzeba.

- Stowal'zyszenie S,Jożywcze \V Radomsku coraz pomyślniej się rozwija. Roz-

porządza ono obecnie kapitałem rs. 3899
kop. 46, którym w ciągu roku obróciło
prawie 13 razy, dając dywidendy stowarzyszonym rs. 3922 kop. 42.
- Cykliści w Łodzi, z powodu złożenia
mandatów przez pp. K. Eisel'ta i A. Patza,
wybrali na kasyjera p. Teschicha, na sekretarza p. A. Zonera.
-- UP Stt'zemieszyeach (st. d. Dąbrow
skiej) otworzoną została szkoła prywatna
męska z internatem, dla uczniów zamiejscowych, pod kierunkiem p. Konstantego
.\. ndrzejaczek.
- Kościół w Gl'aniel', dźwignięty staraniem urzędników kolejowych, na zewnątrz
prawie już wykończono; wewnątrz kościoła
brakuje jeszcze bardzo wiele, lecz nabo-

- IUajówka. W ubiegłą niedzielę
o o-tej po południu przy przet'udownej pogodzie z iniryjatywy pań Mok. i W. G. oraz
D-ra B. i pana S. B. zebrało się grono,
przeszło sto osób liczące , w lesie Głowień
skim, na składk0wą majówkę. Towarzystwo
składało kilkanaście domów
okolicznego
obywatelstwa i goście zaproszeni, z niedalekiej osady fabrycznej Łyszkowice. Po rÓż
nych grach i zabawach, jak serso, krokiet,
gonitwy piesze-z chwilą zapalenia lampionów różnokolorowych, rozpoczęto tańce, przy
dźwiękach małomiasteczkowej muzyki, na
polance leśnej, przed namiotem, trzydzieści kilka par młodzieży różnego wieku. żeństwa już odbywać się mogą.
- Zmiany w dllchowiel'lstwie. PrzenieMa się rozumieć, że pierwszeństwo w skocznych tanach trzymała młodzież szkolna. siony został wikaryjusz, ks. Ignacy KowalO brzasku dnia wszyscy rozjechali się do ski, z parafii Szczekociny do parafii Siemoswych zajęć, dziękując inicyjatorom za nia w pow. będzińskim.
chwilę niewinnej i niekosztownej rozrywki.
- Juliusz lłeinzel, znany przemysło
- Tandeta. Od lat paru m,tlownicze wiec Łodzi, zmarł dnia 26 b. m.
stroje włościan w wielu bardzo okolicach
- No~e spółki handlo~e. zaustępują miejsca tandecie żydowskiej, dzię vvarte VV" obrębie gubernii. ~1ie
ki COl"ltZ więcej wzrastającemu niedost<łt szkańcy lU. Łodzi fabrykanci, Szloma-Kalman
Frenkel i Morie Wolf zawiązali spółkę z kapitałem
kowi krawców, umi ejących szyć sukmany 10000 rubli, celem "trzymania przez dalsz e pięć lat
i odzież wieśniaczą. Kobiety i mężczyzni już istniejącej w m. Łodzi prz ę dzalni, pod firmą
poprzebierani w suknie miejskie, zatracają .Frenkel i \Volf".
Mieszkańcy lU. Lodzi, kupi ec 2-ej gitdr, właści
etnograficzny charakter okolic całych, przeciel sklepu z manufaktllrnemi towarami Zelmall
obrażeni z polskieg0 włościanina w kosmo- Płotkill i właście.icl apteki Sanmel Horfein zawiazapolitycznego kolonistę. Za zmianą stroju li spółkę, pod firmą .Płotkin i kompanija· ao któidzie zwykle i zmiana obyczajów. Wartoby rej Horfein włożył 10000 rubli, celem prowadzenia
pomyśleć o tern i bodajby ze względów hy- w m. Łodzi handlu manufaktórnemi towarami
terminie od dnia 1 lipca nowo st. 1895 do dnia;
gienicznych powstrzymać zalew tandety, w
stycznia nowo st. 1900 r.
przerabianej ze starych ubrań, bardzo czę
0'--sto wątpliwego pochodzenia. Sami widzieliśmy paltoty podbite watą czarną od brudu
Wiadomości bieżące.
i kurzu; przytem towar to lichy i pozornie I
tylko tani, i naj mniejszego nie może wytrzymać porównania z kapotami robionemi na
Komunikacyja bezpośrednia Warszawy
urząd z sukna mocnego, co lata całe prze- z Wiedniem wkrótce zostanie uregulowaną
trzymywało, chroniąc od deszczu ichlodu. i podróżni jadący z Warszawy będą mogli
A wełniaki wzorzyste, nieraz z prawdziwym wykupywać bilety wprost do Wiednia.
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Nowa szkoła techniczna z oddziałem
mechanicznym otwartą zostanie w Warszawie od 13 września r. b. przy ulicy
Składowej pod nr. 3. Do szkoły tej przyjmowani będą kandydaci po ukończeniu
całkowitego kursu szkół realnych. Oplata
roczna rs. 100.
= Feryje. Kurator okręgu naukowego
kaukazkiego wydał świeżo okólnik o zajęciach uczniów średnich zakładów naukowych podczas feryi Bożego Narodzenia
i Wielkiej Nocy. Uczniowie czterech pierwszych klas i klasy wstępnej mają być zupeł
nie wolni od wszelkich zajęć; dla uczniów
zaś klas wyższych zajęcia powinny być tak
rozdzielune, aby nie pozbawiały ich konie·
cznego wypoczynku. Uczniowie, którzy uwydatnili niedostateczne postępy w danym
przedmiocie, mają być z biblijoteki gimnazyjalnej zaopatrywani w książki, które
najwięcej mogą im przynieść pożytku. Co
do feryi letnich, zajęcia winny być wyznaczane przez komisyje klasowe, które mają
baczyć, aby uczniowie nie byli zbyt przeciążeni pracą w porze letniego wypoczynku.
= Kleptomania. Policyja paryszka między
4000 złodziei, przytrzymanych w pierwszej
połowie r. lf195, aresztowała hrabinę francuzką, księżnę angielską i córkę jednego
z panujących książąt niemieckich, dotknię
te tą kompromitującą chorobą. Wszystkie
trzy od odpowiedzialności uwolniono, lecz
musiały złożyć na rzecz ubogich Paryża
100,000 franków.
= Cyklista. P. Franciszek Karpiński,
prowizor farmacyi otrzymał koncesyję na
tygodnik "Cyklista", specyjalnie sportowi
kolarskiemu poświęcony. Tygodnik, wychodzić będzie w Warszawie i obejmie: artykuły o sporcie, felijeton, wynalazki i ulepszenia w sporcie welocypedowym z rysunkami, doniesienia krajowe i zagraniczne,
życiorysy znanych sportsmenów i t. p.
= Ksi~gi dla kotłów parowych. Departament handlu i 'rękodzieł uznał za konieczne
przygotować dla całego państwa księgi do
notowania rezultatów rewizyi kotłów parowych. Księgi te, obowiązujące od 1 (13)
stycznia 1896 wszystkie zakłady przemysłowo-fabryczne za motor używające pary,
sprzedawane będą przez urzedników inspekcyi fabrycznej po 10 kop~ za egzemplarz.
Fałszyw.e b~nknoty trzy i dziesięcio
rublowe pojawlły SIę w obiegu. Trzyrublówki noszą datę r. 1889 seryi B. M., opatrzone
wszystkie nr. 863 457 i podpisem kasyjera
Karpowa; dziesięcio-rublówki zaś noszą rok
1890, seryj a, A. Cz. Nr. 435297, kasyjer
Petrow, albo też r. 1892, seryj a A. M. Nr.
910630.. Falsyfikaty w niczem sie prawie
nie różnią od dobrych banknotów.•

=
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ROZMAITOŚCI.
Rok "'" hare:rn.ie. Przed kilku laty
przybyło do Łodzi kilku Turków, którzy załozyli
piekarnię z filijami przy różnych ulicach miasta.
Ponieważ spekulanci
raczyli łodzian pieczywem
z łojem i t. p., przeto w krótkim czasie zmuszeni byli
opuścić miasto z braku zbytu.
Razem z niemi
wyjechała młoda,
powabna sklepowa, której rowyjechać
z chlebodawcami
dzice
pozwolili
do Berdyczowa. Lecz i tam chciwi piekarze zbaukrutowali, wskutek czego udali się do Batumu.
Ztamtąd właŚnie nadszedł list od owej dziewczyny,
w którym skady się nieboga na tortury, jakie musi znosić od roku w haremie u Turków i prosi
błagalnie o oswobodzenie jej z tej strasznej ni ewoli. Ojciec porwanej dziewczyny, ubogi wyrobnik, postanowił dołozyć wszelkich starań, aby wyr·
wać z ohydy jedyne dziecko swoje. Dopomógł mu
wtem p. Oswald W., właściciel fabryki w Pabijanicach, który pożyczył zrozpaczonemu sto rubli
na drogę. Dostawszy eię do Batumu, spotkał na
ulicy i poznał owego Turka , którego zmusił, przy
interwencyi policyi, do wskazania miejsca zamie·
szkania jego córki. Oh'zymaw8zy wyjaśnienie, ze
poszukiwana zamieszkuje w wiosce Makrwj enska,
rodak nasz., za protekcyją konsula ruskiego, dostał
do pomocy kilkunastu tureckich żołni erzy i żandar
mów, z którymi udał si\) do wska.zanej mi ejscowo·
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- 11 (23) października w urzędzie wójta gminy
Lutomiersk w pow. łaskim , na 3-ch letnią dzil\rżawę dochodu z bydłobójni w Lntomiersku, od sumy 181 rs. 25 kop. rocznie; oraz mostowego, do
Bumy 774 rs. 25 kop. in plus.
- 20 września (2 października) w sądzie zjazdowioski; oswobodzili ją z haremu i oddali uradowanemu rodzicowi. Ojciec z córką powrócili już do wym w m. Piotrkowie na sprzedaż nieruchomości :
1) w osadzie Bełchatowi e pod X~ 24/21, od sumy
Łodzi.
"W obronie honoru.
Miasteczko 990 rs. 2) w m. Rawie pod M 153a/165, od sumy
Prascati, pod Rzymem, między innemi i tern się 2000 rs.
odznacza, iż posiada .klub kawalerów.· Niedawno
temu zebrali się członkowie tego klubu, aby
zaprotestować przeciwko zbytkom w strojach i kaprysom miejscowych dziewcząt, od których już nie·
jeden z klubowców dostał odkosza. Uchwalono 1'0,
dzaj .boycottu," czyli zmowy, aby wszystkie ka·
Sąd okręgowy piotrkowski w dniu 18 (6) lipryśne strojnisie zostały starem i paunami.
Gdy pca 1895 roku na żądanie Wilhelma Waltera
uchwała ta została wydrukowana i publicznie ogło
szona plakatami, zebrały się mieszkanki Frascatti postanowił: l ) ogłosić upadłość łódzkiego
i gromadnie podążyły ku domowi klubowemu swych kupca l'Iaul'ycego Baunłgul·tena
wrogów, gdzie zdarłszy plakaty, wtargnęły do lo- określając początek upadłości od d. 19 (7) markalu i przy pomocy parasolek dały dotkliwą nau- ca 1894 roku, 2) majątek upadłego, gdzieczkę klubowcom. Wielu .kawalerów· opuszczało
tego wieczora lokal klubowy z rzadkiemi minami. kolwiek ,takowy znajdować się będzie, opie8Cl.
Jeden z żołnierzy, władający dobrze ruskim
językiem, poradził mn, aby się przebrał w kostyjum
turecki, co im nłatwi poszukiwauie. Wyprawa uda·
ła się;
poszukiwaną
dziewczynę,
zastali sie·
dzącą z zakrytą twarzą w jednej z chat wskazanej
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Listy od Redakcyi.
Szanownmnu Prezesowi T. Dobr.

Zuży·

tkujemy w artykule wstę pnym , w jedIiym z najbli:l.szych numerów "Tygodnia· . Serdecznie dzięku
j emy.

Licytacyje

W obrębie

gubernii.

- W dniu 4 (16) października w sądzie okręgo
wym piotrkowskim na sprzedaż ni e ruchomo ś ci w Ko·
niecpolu w powieCie noworadomskim, oznaczonej J€! 1,
od sumy 2500 rs.
- 3 (15) października w sądzi e zjazdowym
w Częstochowie na sprz e daż ni e ruchomo ś ci w So·
snowicach pod 1-& 45, od sumy 300 rs.
- 18 (3!) sierpnia w kancelm'yi wójta gminy
Żarki na sprzedaż dwóch morgów ziemi w osadzie
Żarki pod M 16, od sumy 200 ra.
- 17 (29) sierpnia w magistracie m. Piotrko\va
na 3-ch letuie oświ etlenie 228 zwyczajnych 210 bły
skawicznych lamp, od 4, 2 kop. za zwy czajną lamp ę i 19'/2 kop. za błyskawiczną, za j e dną rocznie.
- 22 sierpnia (3 września) w urzędzie gubernijalnym piotrkowskim na bndowę 11 żelaznych
mostków w m. Pabijanicach, od sumy 7479 rs.
6 kop. , (in ILinus .)
- 16 (28) sierpnia w magistracie m. Tomaszowa
na 3-ch letnie oczyszczanie ulic i placów w tymż e
mieści e , od sumy 170 rs. roczni e, (in minus.)
- 1 (13) sierpnia na rynku w m. Rawie na
sprzedaż inwentarza żywego i martwego.
- 2 (14) sierpnia na rynku w osadzie Biała
w pow. rawskim, na takąż sprzedaż.
- 10 (22) sierpnia na rynku w m. Noworadomsku, na takąż sprzedai.
- 16 (28) sierpnia w urzędzie p ·tu będzińskiego
na wybrukowanie części ulicy Zamiejskiej w m.
Będzinie, od sumy 774 rs. 73 kop. in minus.
- W dniu 20 września (2 października) w sądzie
zjazdowym w Piotrkowie na sprzedaż nieruchomości w osadzie Słodowa , w gminie Uszczyn, p·tu
piotrkowskiego pod ~ 205 wykazu hypotecznego,
od sumy 3000 rs.
- 12 (24) i 15 (27) września w kancelaryi re·
jenta Jana Kamoe.kiego w Łodzi na sprzedaż nie·
ruchomości tamże, przy ulicy Widzewskiej pod
1-& 1437, od sumy 72,000 rs. i pod ~ 169 przy ul.
BrzezińSkiej, od sumy 9000 rs.
- 'fegoż dnia w kancelaryj rejenta Julijusza
Gruszczyńskiego w Łodzi, na sprzedaż nieruchomości tamże, przy ul. Brzezińskiej pod 1-& 171 od
sumy 11850 rB., oraz przy ulicy Wschodniej pod
~ 1385/a od sumy 9750 rs.
- 13 (25) września w kancelaryi rejenta Wła·
dysława Janszera w Łodzi, na sprzedaż nieruchomości tamże, pod ~ 269/D przy ul. Wulczańskiej,
od sumy 17,250 rs.
- 14 (26) września w kancelaryi rej enta Józefa
Grabowskiego w Ł~dzi, na sprzedaż nieruchomości
tamże, przy nlicy Sredniej, pod M 389, od sumy
4200 rs.
- Tegoż dt.ia w kancelaryi rejenta Konstantego
Płacheckiego w Łodzi , na sprzedaż nieruchomości
położonej tamże przy ul. Cegi elnianej pod M 1402,
od sumy 12300 rs.
- W dniu 4 (16) października, w sądzie okręgo
wym piotrkowskim, na sprzedaż nieruchomoś ci położonej w m. Piotrkowie przy placu Mikołajew
skim: 1) pod 1-& 76/99 od sumy 34000 rs. 2) pod
M 85·76/44, od sumy 11500 rs. 3) przy ul. Moskiewskiej i placu Mikołajewskim , od sumy 10000 rs.
4) przy nl. Woronieckiej pod M 35·36/66, od sumy
11900 rs. 5) na rogu Dońskiej i Sławiański ej ulicy,
pod Ni 127·135/163, od sumy 3000 rs.; a także na
sprzedaż majątku Golesze w pow. Piotrkowskim,
od sumy 50000 rs.
- Tego:!: dnia, w sądzie zjazdowym w Łodzi na
sprzedaż nieruchomości położonych w tymże mie ś ·
cie; 1) przy Nowoprojektowanej ulicy pod re 1501 ,
od sumy 20000 rs. 2) przy Wulczański ej ul. pod
705/1238, od sumy 4000 rs. 3) przy ul. Piotr·
kowskiej pod M! 720, od sumy 10000 rs.
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czętowac, 3) upadłego zamknąć w areszcie
dla dłużników przy więzieniu Warszawskim,
4) Sędzią komisarzem massy upadłości mianować członka sądu A. A. Worobjewa, kuratorem zaś adwokata przysięgłego Babickicgo,
5) kopję niniejszego wyroku wywiesić
w przedsionku sądu, wyrok zaś podać do
powszechnej wiadomości przez odpowiednie
ogłoszenia, 6) wyrok niniejszy opatrzyć
rygorem tymczasowej egzekucyi.
Oryginał podpisali obecni.
A. Babickf~
Za zgodność.
Na mocy art. 476 Kod. Handl. i na zasadzie decyzyi sędziego komisarza, wzywam
wszystkich wierzycieli kupca łódzkiego
Maurycego Baunłgal·tena!! aby
w dniu 16 (4) sierpnia r. b. stawili się osobiś
cie lub przez pełnomocników o godzinie 12
rano w sądzie okręgowym piotrkowskim, celem złoż enia potrójnej listy kandydatów na
syndyków tymczasowych wyżej wymienionej massy upadłości.
Kurator, adwokat przysięgły
A. Babiem.

SYNDYK TYMCZASOWY
massy

upadłości

HILELA TEMPLA.
Na zasadzie art. 502 i 503 K. H. ninie}
szem wzywa wszystkich wierzycieli kupca
Częstochowskiego Hilela Templa, aby w przeciągu dni 40, licząiJ od daty tego ogłoszenia,
osobiście albo przez pełnomocników zgłosili
się do niżej podpisanego syndyka, dla zaprodukowania swoich należności i dokumentów
takowe stwierdzających, i aby dowody swe
złożyli na ręce syndyka albo w kancelaryi
wydziału cywilnego Sądu Okręgowego Piotrkowskiego.
Piotrków d. 27 lipca (8 sierpnia) 1885 r.
Syndyk upadłości
Seweryn Szwarcenberg!!
Adwokat Przysięgły.

- Ś'ub. W sobotę dnia 3 b. m. w kaplicy
na Jasnej Górze szanowny przeor 00. Paulinów, przy licznej asyście duchowieństwa,
połączył dozgonnym związkiem Antoniego
Szpiganowicza, urzędnika do szczególnych
zleceń ministeryjum skarbu z panną Leontyną Ublińską, siostrą żony p. Kossowskiego,
poborcy kasy powiatowej częstochowskiej.
Grono weselne podejmowane było do rana
ze staropolską gościnnością w domu pań
stwa Kossowskicb.
Szczęść Boże mł o dej i dobranej parze.

t ś. p. Michał Osuchowski uczeń piotrkowski ej
szkoły Aleksnndryj ski ej , opatrzony Ś Ś . Sakramentami-po krótki ch lecz ci(~ zkich ci erpi eniach roz·
stał się z tym ś wi a t e m w wi eku lat 16 w osadzie
Pajęczno , pow. Noworadomskiego w dniu 2 sier·
pnia. 4 sierpuia przy licznem zgromadz eniu miejscowej i okoliczn ej intelige ncyi odprowadzony zos·
tał ua mi ejsce wi eczn ego spoczyuku, o czem rodzi·
na zavdadamia k olegów i znajomych zmarłego oraz
składa serd eczn e .Bóg zapła ć" tym, którzy raczyli
oddać ostatnią posługę ś . p. Michałowi.
------~~,~-----
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Zareąd drogi żelaenej ~wangrodeko-JJą
brow.kiej podaje do wiadomości, iż na przeciąg czasu

do 18 (30) września b. 1895 1'. wprowadzoną
O li 0% taryfa na przejazd pasażerów
I, II i .III klasy za biletami powrotnemi między stacyjami Tomaszów 1 Łódź.
Cena bUdów powrotnych, łącznie z podatkiem skarbowym, w obydwie strony wynosi:
od l (13) lipca
została

eniżona

Od lub do st. 1'0-

II kI.

I kI.

III. kI.

Od lub do stacyi
Łódź

Rs. l k.85 Rs. 1 k.ll

.

Kop. 74

Termin ważności biletów powrotnych, obliczany od północy,
następującej po dniu nabycia biletu, stanowi 3 doby.
Dzieci w wieku od 5 do 10 lat mają prawo przejazdu w wagonach wszystkich trzech klas za cenę czwartej części biletu dla
dorosłego pasażera.

Przed powrotnym przejazdem, bilet powinien być opatrzony
w kasie stacyjnej stemplem miesiąca, dnia i re pociągu, na który
bilet jest ważny.
(1-1)

na welocypeuach

Najnowsze zwyci~zt\Va

MAISON ORMONDE
w

wyścigach

torowych:

w .A schab adzie: Mistrzowstwo Zakasp. Kraju wygrał p. J. Olchin
na welocypedzie Model "G".
w Rewlu: 2 pierwsze nagrody i dwa złote medale, wygrał
p. Kański.
w Kamie1iC'le Pod.: Pierwszą nagrodę i medal złoty, wygrał
p. Żukowski.
w Kaliszu: Najgłówniejszą pierwszą nagrodę i wielki medal złoty,
wygrał p. łtIrokowski.
w wyścigach szosowych 10, 25 i 35 wim'st,
w L 'u blinie: wygrane wszystkie pierwsze, drugie i trzecie nagrody.
w JVarszawie: ÓO wiorst na szosie Mokotowskiej-pierwszą nagrodę
i medal złoty wygrał p. Osiński, drugą nagrodę i medal
złoty w)lgrał p. Glaser.

N 32

Droga Źela~na Wars~aws~o-Wie~eńs~a
wiadomości, że na mocy artykułów 20 i 40 Ustawy Ogólnej dróg
rosyjskich w miesiącu październiku 1895 r. s. s., będzie się odbywała sprzedaż przez publiczną licytacyję towarów i bagażów nie odebranych przez adresantów, oraz przedmiotów zagubionych przez pasa-

podaje do

żelaznych

żerów.

Szczegółowy wykaz przedmiotów, które mają być sprzedane, z wymienieniem daty i miejsca mającej się odbyć licytacyi, ogłoszony w NiNi ó5,
56 i 57 ""Tarszawskich Gubernskich Wiedomości. "
Obwieszczenia, zawierające powyższe dane są powywieszane na wszystkich stacyj ach wysyłających i odbierających towary.
(3-2)
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!!"WAŻNE!!
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~

ula P~I RolniKÓW i OIJywateli LiemsKicn

t8

w Warszawie, Krak. ·Przedm. ),\ 9.

~st

8ł Biuro Komisowe (Ungral~8

8~
Ol ~

posiada do umieszczenia

znaczuą liczbę oficyjalistów wiejskich [(5
;'0

O

Na wszelkie zapytania, odpowiedź i objaśuienia odwrotną pocztą· •

~ tylko z pe-vvueJni rekoJnen.dacyjauli, sp eQ cyjalistów w zakresie rolnictwa, buchalteryi wiejskiej i prze- f.,.
~ mysłu, oraz pośredniczy we -vvszelakie:rn kupn.ie ~8
~
i sprzeda:l:y, za możliwie t.\mią prowizyję.
~

O

80000000000000000000008
Pensy ja VI klasowa
W łodz/m/erza
.. S'
, .
Stanisławy Łapillskiej
apmsk/ego
zeńska

w Warszawie.
WfSIH KAMIENNr, KOKS, WfGIEL DRZEW~Y.
. Krakowskie Przed~ieście 2 .(naprze- SKŁAD: przy rynku Aleksandl'yjskim
cnvko posągu Koperlllka). ZapIs nowo- obok ogrodu po Pijarskiego w Piotl'kowstęp~jąc~ch .kandyd~tek, tak przy- wie. Obstalunki należy robić w składzie.
chodlllch jak I pensYjonarek, rozpo- Odstawa natychmiastowa.
(26-6)
czyna się 24 sierpnia. Kurs nauk 1 - - - - - - - - - - - - - [) września.
(3-1)
'U. S Z e r
a

Ak:

Powszechnem ciesząca
uznaniem

się

k:

udziela porad paniom potrzebującym zupełuej dyskrecyi. Przyj
muje na słabość na czas dłuż
szy bez meldunku z umieszczeniem dziecka. Pokoje oddzielne wspólne.
Cena przystępna. Warszawa, Królewska
31, wprost Saskiego ogrodu. (12-11)
zawi<ldomić Szanowną Publiczność, jako z dniem
lO-tym lipca r. b., otworzyłem

Mam honor

....

Welocypedy e"Mai..on Ormon- __
de", enajdują .ię do nabycia
w lokalu B E D A H C r ~
HT Y G O D ]V

~ A~·.

OGŁOSZENIE.

l~~l~~ ~~~m Itl~l~tJ IW~~~~~~I~~ -~~~~~W~~ltJ
podaje dlł wiadomości, iż od dnia 6/18 maja b. 1895 r., z wprowadzeniem letniego rozkładu pociągów, ustanowiony został następu
jący porządek przewozu towarów pospiesznych i bagażu:
Towary, ekspedyjowane za listami frachtowemi pospiesznemi wysyłane są, jak w lokalnej tak i w bezpośredniej komunikacyi, na
linii głównej - pociągli mi towarowemi pospiesznemi :N~~! 23 i 24,
lub pierwszemi pociągami towarowemi, stosownie do rozkładu jazdy; na odnogach zaś Koluszkowskiej, Ostl'owieckiej i nadgranicznych, wszystkiemi pocztowo-osobowemi, towarowo-osobowemi
i piel'wszemi odchodzącemi towarowemi pociągami.
Towary zaś, ekspedyjowlłne za kwitami bagażowemi, a również
nastepujące przedmioty, ekspedyjowane za listami frachtowemi pospiesi'nemi: ryby świeie, dr()zdże, bite ptactwo i zwierzyna, mleko, masło świeże, jagody, warzywa i wogóle podlegające prędkie
mu zepsuciu pt'odukta spożywcze, wysyłane są każdym pociągiem
osouowym.
(1-1)
Redaktor i wydawca
UeHaypo~.

NA ODCISKI
Dostać

(2-1)

A03BOAeHo

PŁYN

można we wszystkich składach materyj ałów aptecznych i pierwszorzędnych aptekach w kraju i Cesarstwie, oraz w
sklepach Warsz. Laboratoryj um Chemicznego.

I
I-

w m. Piotrkowie
Zakład

Rymarsko-Siodlarski
i Tapicerski

ulica "Petersburska" Ni 202. SiO-Idła gotowe.
Polecając się łaskawym względom WW. PP., pozostaję z poważaniem.
(4-4)

M.

JeŻewski.

I

........... -

Zatwierdzone przez JW.
:Ministra Spraw Wewnętrznych
i kaucyjonowane pod firmą
._(W_.B.O__
32_24)_ (S_Ó-_2)---..;
Frzyjr.nę

"War~law~~ie Biuro~~~O~le~1I
otwarte w Warszawie przy ulicy
Wierzbowej 1\. 8, wprost Niecałej. Telefonu ~ 416.

CHŁOPCA Przyjmuje

ogłoszenia do wszystkIch pism
peryjodycznych, po cenach redakcyjnych.
Wymagane warunki: wiek 16-17 lat,
Kantor otwarty od 9 rano do lO
wykształcenie przynajmnicj elementarwieczór.
ne, zdrowie i siły normalne, moralność !"""'~~~~~~~~~~~~~
i uczciwość poświa(lczOl!a p\'z~z pro~
Do dzisiejszego numeru dołacza sie
?oszcza. lu~ osoby powazne-wlernośc arkusz 12 owieści . t.
I oddallle SIę chlebodawcy, dobre chęp
p
ci, pilność, roztropność i akuratność.
Wiadomość: dom p. Pul warskiego 2-e
piętro.
(3-2)
p r z e kła d z a n g i e l s k i e g o.

do praktyki gospodarskiej.

"Dziedzic Athelstanu",

~Iirosław

Dobrzal·lski.
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jednak prawdopodobnie przybrane nazwisko. Wilijam
podzi~kował sierżantowi i szedł dalej.
Drogi w Athelstan były tak zadrzewione po obu
stronach, że Wilijam idąc, nie dostrzegł skradającego
si~ pośród drzew człowieka. Naraz nieznajomy wyszedł
z zarośli i stanął przed Wilijamem. Był to Luke Burnetto
- A wi~c, dowiadywałeś si~ pan o mnie w policyi, panie Hope?--zapytał.
Zdzi wi o ny niespodziewanem spotkaniem Wilijam
zatrzymał si~.

Zrobiłem to, co mi si~ podobało-odparł-a ty
na przyszłość ostrożniejszy, bo policyj a dobierze
się niebawem do wszystkich twoich nieczystych sprawek, jakie z pewnością masz na. sumieniu.
W tej chwili dał się słyszeć turkot kół; obaj
mężczyzni zeszli z drogi przed otwarty ill powozem Lady Athelstal1. Była ona sama i wyglądała bardzo młodo
i ładnie w swoim eleganckim stroju. Skłoniła si~
z uśmiechem Wilijamowi i przejechała dalej.
- Kto jest ta pani? - zapytał Luke Burnett
drżącym głosem, ocierając pot z pobladłej twarzy.
- Jest to Lady Athelstan, z Athelstan Tower.
Dlaczego się o to pytasz? - spytał Wilijam, zd:dwiony
pomieszaniem malującem się na twarzy włócz~gi.
- Przystojna kobieta, lat temu dwadzieścia mogła niejednemu głow~ zawrócić! ciągnął dalej Luke
Burnett, przychodząc do siebie.
- Czy znałeś ją dawniej?

-

bądź

.

Do
Za
Hope.
-

widzenia.-Podała

chwilę otwarły się

mu r~k~; on wyszedł.
drzwi i wpadł Wilijam

Co za dystyngowanych

g'ości

miewasz teraz,

Altheo!-zawołał.

-

Lord Hazeldean

przyniósł

mi tylko list od LaAlthea.
- Nie tłomacz się, siostrzyczko, to zbyteczne.
Cóż, zdrowa jesteś? MI'. Martineau w domu?
- Tak, w domu, ale ma ogromnie wiele pracy.
- Musz~ iść się z nim przywitać. - Rzekłszy to
Wilijam udał się do gabinetu Mr. Martineau. Althea
wyszła za nim.
,"
dy

Sibyl-zacz~ła si~ tłomaczyć

MI'. Martineau z radośeią przywitał swojego przybranego syna i zaczął go wypytywać
szczegóły jego
pobytu w Telford. Wilijam opowiedział mu wszystko,
nie wymieniając atoli nazwiska Sit· Oswalda. Najwi~
cej zaj~ło MI'. Martiueau odkrycie Wilijama co do jego
pochodzenia.
- Należy zbadać t~ kwestyję uważnie-rzekł
w końcu adwokat.-Zdaje mi si~, że istotnie jakaś tajemnica ukrywa się w twojem pochodzeniu, i kto wie, czy
nie o tej to tajemnicy miała ci opowiedzieć Miss Rigby.
Sprobuj przypomnieć sobie wszystko, co pami~tasz
twoich dziecinnych latach.
.
- O ile mog~ zapamiętać, mieszkałem zawsze
z ciotką w miasteczku Mortimer na wschodzie Anglii,rzekł Wilijam.
W dziesiątym roku zostałem oddany
pod opiekę pana.

°

°

Dziedzic Atbelatallu.
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Trzeba jechać do :\fortimer i szukać tam wyjest odkrycie, zrobione
ci przez Mrs. Vanstone, że :Mis Rigby nie jest twoją

jaśnienia. Najważniejszą rzeczą

ciotką·
Parę

spokojuie. Wilijam nie otrzymał
z Telfordu. Niepokój nie opuścił
go jednak. Wychodząc rano na spacer, wyszukiwał
miejsc ustronnych, gdzieby mógł swobodnie oddać się
myślom, które go napastowały. Niejednokrotnie zwracał kroki w stronę domku czatownika i nie opuszczała
go myśl o jakimś tajemnym związku pomiędzy jego
własnym losem i sir Oswaldem Atbelstau.
Któregoś
ranka, szedł jak zwykle około zwalisk domku czatownika, gdy wtem usłyszał czyjeś głosy. Przystanął
i po chwilf njrzał po przez liście i gałęzie drzew Lady
Sihyl Redfern, w towarzystwie jakiegoś obdartego jegodni

przeszło

żadnych wiadomości

mościa.

-

Mówię

panu,

Mountforest-mówiła-i

że

znam doskonale drogę do
nie potrzebuję pańskiego to-

warzystwa!
- Był czas, kiedy ono było przyjemne niejednej
pięknej damie-mówił obdarty jegomość-ale teraz
czasy się zmieniły. Pani będzie mi wdzięczną, jeśli ją
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A więc dlaczegóż ja nie mogłabym być opalona? Tak pau mówi, jak gdybym była z innej jak pan
nIepiona gliny? Zdaje się panu, że ponieważ mam
nieszczęście należeć do klasy tak zwanej wyższej, 1'OZmawiać nawet ze mną niewartol
Chciałabym, żeby
już wróciła Altheal
- Oto idzie! Lady Sibyl, proszę mi darować, że
tak niezręcznie wywiązałem się z zadania, ale doprawdy nie chciałem pani podrażnić. Pragnąłem być jaknajgrzeczniejszym!
- Nie potrzebuję gl'Zecznych ludzi i nie cierpię,
jeśli kto sobie ze mnie żartuje i postępuje ze mną, jak
z dzieckiem!
Lady Sibyl pobiegła na spotkanie Althei, nie czekając odpowiedzi Wilijama. Ten ostatni, wracając do
dom n, złożył jej poważny nkłon, i nie patrząc na nią
wcale, przeszedł do swojej kancelaryi.
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odprowadzę!

- Nie mam przy sobie pieniędzy i nie mogę panu
nic dać-rzekła stanowczo Siby!. - Widać ztąd drogę
i jeśli pan nie pozostawi mnie w spokoju, zawołam
o pomoc,
- Łatwiej to powiedzieć, niż zrobić - odparł
zuchwale obdartus. - O godzinie wpół do siódmej rano
niewiele osób tędy przechodzi!

Kiedy nazajutrz Wilijam przechodził około biura
l'olicyi, sierżant wyszedł i objaśnił go, że włóczęga
o którego Wilijam zapytywał, został zbadany przez
policyję, przyczem nie znaleziono nic tak podejrzanego.
Oświadczył, że się nazywa "Luke Burnett"; było to

