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PRE~l1.UER.'\.TA 
w ID i ej s c u: 

, rocznie .. rs. 3 kop. 20 

I półrocznie , r~. 1 kop. 60 
kwartalnie . n. - kop. 80 
I Cena pojedyóczego numeru 

kop. 8. 'I 
z przesyłką: 

rocznie. . . rs. 4 kop. 80 I 
półrocznie . r8. 2 kop. 40 , 

, kwartalnie . rs. 1 kop. 20 
I '.o=~====! 

OGł.OSZE;\IA. i 
l Za ogłoszenie l-razowe k. 8 ' 
od jednoszpaltowego wiersza ! 

I 
pet.itu. Za ogłoszenia kilka- I 

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

o sza petitu. 
I (Jeden wiersz szerokości strony= I 
i 4 wierszom jednoszpaltowym. 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Biuro Red"kc~'i i ekspedyc~j" /l;łóWIl" w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistra~u.-~gł(~szelli~ pl'Zrjlllują: W Piot~
kowie Redakcyja "TygodnIa" I obIe kSlęgarllle; w WarszawIe 
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
oraz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Raj
chman i S-ka"); w Łodzi .Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka 12; wreszc.ie wymienione obok agentury w miastach 

P r e n u m e r a t ę p r z y j m u ją: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie 
w Łodzi .Biuro Dienników" B. Loudyńskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera 
i KoliiIskiego; w Tomaszowie rawskim księgarnia J. Sochaczewskiej. Prócz tego 

w Częstochowie W. Komornicki. VI' Łasku W. Grass. 

" 
Będzinie " Janiszewski Stan. " Łodzi B. Londyński. 

" Brzezinach " Adam Mazowita. " Rawie Hipolit Olszewski. 

powiatowych guberni i piotrkowskiej. 
" Dąbrowie " Waligórski Karol. " Radomsku { Walenty ·Ligocki. 
" Sosnowcu " Jcrmułowicz. " Myślióski Feliks. 

Od Redakcyj. rzyskie formy, bezwarunkowo bardzo do
datnio oddziaływają na rzesze ludowe, kieł
znają!) dzikie instynkta, przyuczając je do 
hamowania zbyt brutalnych nawyknień. Sa-

A byśmy mogli wcześniej unormować licz- mo przeświadczenie, że do urzeczywistni e
bę egzemplarzy nakładu i tern samem za- nia celów zacnych przyczynił się i nasz 
wsze punktualnie zadość czynili wymaga- grosz, budzi szlachetniejsze uczucia, po
niom czytelników, uprasza'l'lty o wcze- ~nosi g;odność osobistą jednostek, wlewa
.rniej.,ze ~lożenie lub odnowienie Jąc w Ich serca otuchę, bo w walce o byt, 
prenumeraty na kwartał XY co~az trudniejs~ej, nie czują si~ już osamo
roku bież.~ oraz o uregulowanie tUlone. Z drugIej strony, środkI na cele pu
rac/tunków bie~ących. W kwartale blicznego miłosierdzia, osiągnięte przy 
następnym, obok szeregu artykułów w spra- wsp?łud~i~le jak najszer.szych ma~, )ed~u
wach, .iak najbardziej żywotnych, felijeto- c~ą J~ meJako, cementuJą, napełUlaJąc. Ich 
nów i korespondencyj z różnych stron, dru- pIersI .szlachetną d~mą, ~zy to na WIdok 
kować zaczniemy ~~Sy"wetki prowin- ~spam~łych ś~lątyn .Bo.zych, co wystrze
cyjona"ne"~ skreślone piórem autora hły wIeżycamI w meblOsa, czy owych 
felijetonów To i Owo". gmachów, tulących nędzę wszelaką, które 

~~ wzniósł i uposażył grosz publiczny.-Lecz 
P ',.enumerata wynosi: co należałoby zreformować, na co czas już 

. wielki zwrócić baczną uwagę, to na rodzaj 
Roczme. rs.3 k. 20 z przesyłką rs. 4 k. 80 owych zabaw publicznych, na sposoby, ja-
Półrocznie rS. 1 k. 60 rs.2 k. 40 kiemi przywykliśmy osiągać dobroczynne 

" cele. Kwartalnie rs.- k. 80 rs. L k. 20 Z d' bl' 'ł . d' . t • a amem pu lCznego mI oSler Zła Jes 
N owoprzybywający prenumeratorzy otrzy- nietylko ulżenie niedoli jednostek, lecz, 

mają bezpłatnie początek, drukującej się przez złagodzenie ostrego charakteru wal
obecnie powieści: "Bzietlzic 4thel- ki o byt, podniesienie ogólnej moralno
"tanu". ści, zaszczepienie cn6t ewangielicznych 

BED4HOT J 4. w masach, ucieleśnienie, że tak powiemy, 
wielkiej idei w objawionej przed wiekami 
Prawdzie zawartej "Kochaj bliźniego jak sie

Za duszę ś. p. Eugenii Bień
kowskiej~ żony byłego profesora tu
tejszego gimnazyjllm, zmarłej w d. 24 
b. m. w Kielcach, zostanie odprawioną 
w d. 30 b. m. o god. S-ej .rano w koś
ciele po-pijarskim Msza S·ta żałobna, 
na którą przyjaciele zmarłej zaprasza
ją życzliwych i znajomych. 

Magazyn obuwia 
przy ulicy Petersburskiej, IV domn sukcesorów Ko
zerskich, wprost kościoła po-bernadyńskiego poleca: 
obuwie męzkie, damskie i dzieciune, wykonane z naj
lepszego towaru po cenach bardzo umiarkowanych 

oraz kalosze petersburskie 
niżej ceuy fabrycznej. 

Przyjmuje wszelkie obstalunki i reparacyje. 
(3-1) S. Szmulewicz. 

Loteryje Fantowe. 

Od lat wielu, w gronie ucywilizowanych 
społeczeństw, zabawy publiczne z celem 
dobroczynnym zajęły pokaźne miejsce, po
ciągając ku sobie coraz to szersze masy. 
W zasadzie nie mamy nic przeciw temu. Owe 
zgromadzenia różnorodnych żywiołów na. 
terenie wspólnej zabawy, gdzie z samej na
tury rzeczy zachowane być muszą towa-

bie samego"! Gmach zaiste wspaniały, go
dzien pracy milijonów i pokoleń całych; lecz 
aby go utrwalić, materyjału na budowę 
w najlepszym użyć należy gatunku, strzegąc 
się pilnie, by nie użyto do budowy bodaj 
jednej nadpsutej cegiełki. Tern bardziej 
niewolno marnować dobrowolnie, a raczej 
psuć rozmyślnie, materyjałów surowych, 
przy których umiejętnem użyciu gmach 
wznoszony mocy i trwałości nabierze. Za
bawy publiczne-to nietylko środki ku zgro
madzeniu pewnej ilości pieniędzy na dane 
cele; to jednocześnie wielki piec hutniczy, 
olbrzymi warsztat pracy, w którym mate
ryjały surowe przemieniają formę, ulepsza.
jąc się coraz dokładniej. Aby więc otrzy
mać w przyszłości odlew bez skazy, bacznie 
strzedz się należy wszelkich domieszek po
dejrzanej natury, starannie unikać fałszy
,,:ych obliczeń, które sprawę budowy opóź-
mają, a nawet wypaczyć są zdolne. 

Do takich pod~jrzanych domieszek, do 
fałszywych obliczeń, zaliczamy nieodwołal
nie wszelkie zabawy z hazardem l'ołączo
ne: wszelkie więc loteryje fantowe, wszel
kie tombole, które w zamian za grosz ofiamy, 
niosą zysk materyjalny, częstokroć o wiele 
przenoszący zaryzykowaną kwotę, a zawsze 
za sprawą ślepej fortuny. Masy, które 
w zabawie publicżnej widzieć powinny je
dynie cel publicznego dobra, a w zamian 
za grosz swój otrzymać sumę najszlache
tniejszych wrażeń - przy koszach szczęścia, 

kolach loteryjnych przemieniają się naraz 
w graczy namiętnych, tracących z uwagi 
podniosły cel zabawy, która przecież umo
ralnić je miała. I czy przedmiotem wygra
nej będzie przedmiot wielkiej ceny, czy 
fraszka bezwartościowa - skutek jednaki, 
bo posiadanie zależy od uśmiechu fortuny, 
a do walki z nią człowiek od wieków jak 
najchętniej stawa i, bodajby dla wypróbo
wania własnego szczęścili, do upadłego wo
juje. 

Przysłuchajmy się echom towarzyszącym 
zabawie publicznej z loteryją połączonej, 
wsłuchajmy uważnie w odgłosy po jej ukoń
czeniu dźwięczące pośród mas, a nauczymy 
się wiele. Gdy teatr amatorski, żywe obrazy 
odczyty lub koncerty, pomimo trudności, ja
kich pokonania wymagają, pomimo usterek 
w wykonaniu, prawie zawsze znajdują sym
patyczne uznanie, które przeciągłe m echem 
rozlega się pośród tłumów-loteryja fantowa 
rozbudza zwykle całe roje pretensyj, za
rzutów i ostrych nagan, których źródłem 
prawie zawsze zawiedzione nadzieje, prze
grany bój z fortuną. 

Mniejsza, że wygrana niema bardzo czę
sto najmniejszej praktycznej wartości-nie 
oto chodzi graczom. Gniewa ich kaprys for
tuny, gdy odwróciła od nich oblicze, bojedynie 
o jej tylko ubiegamy się uśmiech. Więc lo
tery ja fantowa, miasto koić, rozbudza dzi
kie instynkta, miasto łagodzić zaostrza 
walkę o byt; a zatem nie może mieć miej
sca w szeregu zabaw publicznych z dobro
czynnym celem, bo zamiast dopomagać, 
przeszkadza jedynie do osiągnięcia jednego 
z ważniejszych zadań tego rodzaju akcyj 
społecznej. 

Wymowny tego dowód mamy po dwóch 
tombolach w echach, rozlegających się wśród 
społeczeństw nam najbliższych. I w Pio
trkowie i w Sosnowcu 10teI'yje fantowe te
goroczne zrobiły kompletne fiasco, a cho
ciaż materyjalnie opłaciły się świetnie, 
moralny swój bilans zamknęły z olbrzymim 
deficytem! 

Czasby już było wymazHc Je nazawsze 
z listy zabaw publicznych, a na ich miejsce 
postawić inne, o podnioślejszej formie, wię
cej sposobne do rozbudzenia wśród mas 
poczucia piękna, dobra i cnót społecznych, 
do uznania pracy tych, co dla ogólnego do
bra czas swój i trudy niosą na ofiarę. Żywe 
obrazy, tańce, chóry śpiewacze, orkiestry 
amatorskie, korowody stowarzyszeń, a wre
szcie teatr amatorski-oto cały szereg zabaw 
pozbawionych wszelkiego hazardu, a zawsze 
bądź co bądź, zdolnych dodatnio wpłynąć 
na masy. Umiejętny ich wybór, zręczne 
zareżyserowanie-dadzą ową siłę atrakcyj
ną, tak potrzebną, aby zapewnić powodze
nie materyjalne, obok którego i moralne 
korzyści dostarczą bogatego plonu. 

--<e)---



2 rr YDZIEŃ 

SZKOŁY TECHNICZNE , Z D"browy-GÓrnieaej. 
(LOTERYJA FANTOWA). 

Jako dodatek do artykułu "Szkoly h<ln- .. --
dlowe" drukowanego w nr. 28 i 30 ), Ty- I , . W medzlelę 22, b. m.! w obszernym i prze
godnia" podajemy kilka danych statysty- I ~hcznym parku sIeleckIm, odbyła się lotery
cznych, świadczących wymownie o ile po- . Ja fantowa, na l'~ecz budowy kościoła w So 
woływanie do życia szkół zawodowych I sn,o~~~u. ,Cel plękn?" pogoda ~rześliczna, 
stału sie obecnie kwestyją palącą dla przy- WlesCl o fantach 1'óznorodnych l cennych, 
szłego i'ozwoju kraju w kierunku przemy- szumne atisze, zapowiadające: światło elek
słowo-fabrycznym, jedynym, który ',:obec trycz~~, fajer,werki" muzykę i wielką moc 
npadku rolnictwa przyszłość ekonomICzną przeroznych mespodzianek--zgromadzily tlu
zapewnić mu może. . my, przybY,łe nawet z dalszych ok?lic. Wsz?,-

W roku 1893 w całem KrólestWIe Pol- stko sprzYJało, aby nadać zabaWIe wspama
skiem było fabryk 2916 ze 129,815 rohotni- ły. koloryt, gdyby k~I?itet u?1iał ze znajomo
kami; a prorlukcyja roczna wynosiła ogółem ŚCI,ą .rzeczy przystąpIC do dZIeła, a co najwa-
204,739,000 rub. - W chwili obecnej wedle żmcJs:.:e, gdyby był zrozumiał zadanie swoje. 
urzędowych danych, administracyja zakla- Nasz~ lu~e~ fabryczny, zło~ony Z różnoro
dów przemysłowych i fabryk zajmuje 2,280 dnych zy~lOłow, chqtllle pomósł grosz ofiar
osób, z których 1956 poddanych ruskich, nJ:' na śWIąt,rnię Bożą; należało dać mu wza
a 325 zagranicznych. Z poddanych ruskich mian o~rr~blllę zabawy, której sam cel już 
zaledwie 154 osób otrzymało wyższe wy- utnOl:allll~jąco ~płynąć był powinien na ma
kształcenie techniezne, a więc 80%, gdy sy, Jeżeli gdZIe to tutaj właśnie najwięcej 
tymczasem pośród cudzoziemców było ta- p~szczone samopas, wobec nader niesprzy
kichże osób 73, co czyni 23% ogólnej ich JaJąclch warunków! bo wobec ustawicznej 
liczby, Nie wszyscy nawet dyrektorzy fa- walkI !?racy, z kaplt~łem, podsycanej tylu 
bryk posiadają zawodowe wykształcenie mat~rYJała,ml palneml. Wszystko to należało 
a w całej' rzeszy maJ'strów werkflirerów komitetOWI, urządzającemu zabawe wziać , d ' . ł ., • 
i zarządzających rozmaitemi gałęziami ad- po SClS ą rozwagę, aby, nie zniechęcać fa-
ministracyi fabrycznej i mowy o tem niema, bryczne,go ludu do ofiarności publicznej, któ
Są to ludzie, którzy zawód swój poznali r~, bądz co b~dź! jest najdzielniejs:.:ym środ
jedynie przez długoletnią praktykę, co na- ~l~m J do podllles!enia poziomu jego moralno
turalnie nie może dodatnio wpłynąć na roz- SCi. N~leżało. byc bardzo ostrożnym w wybo
wój krajowego przemysłu, równomiernie rze klerowlllk,ów zabawy; im zaś samym 
z postępem gorączkowo dążącym naprzó,d w po~tępow~,mu z tłumem fabrycznym, aby 
zagranicą, gdzie zawodowe wychow~me go .me zrazlO, lecz owszem, pociągnąć ku 
młodzieży rozporządza tylu środkamI. - I sobIe, 
Wobec atoli takiego stanu rzeczy ileż nieu- ,Tymczasem ~omitet albo nigdy widocznie 
zasadnionemi są bezustannie dookoła po- ~l1e urządzał mc podobnego, albo, co gorzej 
wtarzane skargi, jakoby młodzież nasza ~eszcze, ,lek~eważył publiczność, jej wygodę 
coraz to trudniej odnajdywała chleb po- I po~zuc~e pIękna. 
wszedni. Przeciwnie jest tego chleba ~ sporo , KIOSkI sklecone naprędce szpeciły Taczej 
nawet, tylko zapewnić jej należy wykształ- pIękny park sielecki, odbijając fałszywym 
cenie specyjalne, tym więcej gdy nowe topem od ogólnej jego harmonii; fanty, usta
prawo fabryczne wymaga od administrato- WlOne bez żadnej symetryi i zbytnio nagro
rów i dyrektorów zakładów przemysłowych, ~adzone. w jednym punkcie, przypominały 
nie wyłączając majstrów, obowiązkowej zydowskl~ stragany na jarmarkach lub od
znajomości języków rosyjskiego lub pol- pu~tach ,l daleko im było do owych altan, 
skiego, co dla cudzoziemców przedstawia ktore, ~I~ły za zadanie uświetnić zabawę, 
nieraz niepokonane trudności. na~ac Jej polor estetyczny. .Miasto ożywić, 

Tymczasem w calem Królestwie, oprócz dZIałały przygnębiająco. Nie pomyślano 
szkół technicznych kolejowych, szkoly 1'ze- nawet o ustawieniu dostatecznej ilości ła
mieślniczej w Łodzi i szkoły sztygarów wek, aby publiczność, strudzona bezustan
w Dąbrowie, posiadających specyjalne prze- nem krąż,eniem po obszernym parku, chwilę 
znaczenia, niema ani jednej szkoły techni- wypocząc mogła. 
cznej średniej; a cóż dopiero mówić o wyż- Ze ~zględu na cel zabawy, przytoczone 
szem wykształceniu technicznem, dostępnem usterk~ m?żnaby wybaczyć. Lecz czego prze
zaledwie dla jednostek bardzo zamożnych. baczyc. mepoJobna, co bezwarunkowo za-

Piotrków, jako centrum najbardziej prze- znaczyc wypada, to nieoględność panów 
mysłowej gubernii, pierwszy powinien by dać czł~nków komitetu, którzy zapomnieli wido
inicyjatywę szkole technicznej, bodajby ?zme, że I?rzyjmując mandat, przyjmowali 
średuiej, która podzielona na oddziały spe- Jednocześme obowiązek gospodarzy domu 
cyjalne dostarczałaby dla licznych zakła- ~z~lędem tłumów gości, których zaprosili 
dów przemysłowych gubel'llii, odpowiednio I ~Ie po~tarali się zapobiedz niesłychanemu 
uzdolnionych kandydatów. Ci, którym roz- ŚCIskOWI, co wobec 3 czy 4 kiosków, wydają
wój miasta leży na sercu, powinniby kwe- cyqh .fanty, było nieomal nieunikniollem. 
styję takiej szkoły pod ścisłą wziąść rozwa- , SClsk ten wywołał niezadowolenie zupeł
gę. Aby im to ułatwić otwieramy kwestyjo- me uzasadnione, a robotnicy opuszczali za
naryjusz - na pytania: jaki typ szkoły b~wę rozgoryczeni, czyniąc przytem wcale 
byłby dla naszej gubel'llii najodpowiedniej- llledwójznacznie aluzyj e i przypuszczenia 
szy?-czy Piotrków jako locum szkoły sta- pod adresem członków komitetu, uwłacza
nowi miejsce dogodne?-w jaki sposób ze- jące im niezmiernie. Nie oto tu idzie
brać by się dało odpowiednie fundusze wszak słów podobnych na seryjo brać nie 
i ~iele innych, z bytem przyszłej szkoły moż~a, lecz. liczyć się z niemi trz~ba, bo 
zWIązanych kwestyj. CZYlllą,one mepowetowaną szkodę, mwecząc 

Odpowiedzi nadsyłane do Redakcyi da- zaufame mas robotniczych do klas przodu
dzą nam możność zebrać potrzebny mate- jących i pogłębiając między niemi przepaść 
ryjał d~ opracowania artykułu, któryby i ~ak)uż zbl't głęboką. ~ietakt prz! speł
w sposob wyczerpujący kwestyję szkoły malllU pubhcznych funkCYj częstokroc dale
technicznej w Piotrkowie omówić zdołał ko więcej sieje złego, niżeli zła wola jedno
i dlatego o wszelkie dane statystyczne, stek, w życi,u prywatnem, 
rzecz główną wyjaśniające, uprzejmie pro- NIech mi daruje szanowny komitet tych 
simy zarządy fabryk i zakładów przemy- kilka słów gorzkiej prawdy, lecz kto bierze 
słowych. na siebie obowiązek publiczny; powinien 

---0---

osobiste ja odłozyć na stronę, a przed oczy
ma postawić jasno cel, dla którego czas swój 
i pracę poświęcił. W danym wypadku, jak
kolwiek chodziło jedynie o pomno zenie fnn-
duszów na budowę domu Bożego, zabawa 
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winna była wpłynąć umoralniająco na ucze
stniczące w niej rzesze. Czy tak było 
w istocie?.. H. Ł. 

---<0)---

o URODZAJACH 
LISTY OD DELEGATÓW TAKSOWYCH. 

x. 
Zamość, d, 22 września 1895 r, 

Szan,owny Panie Redaktorze~ Spełniając 
życzellle Szanownej RedakcyI, przesyłam 
sprawozdanie o zbiorach tegorocznych. 

Urodzaj w powiecie Nowo-Radomskim 
można uważać za mniej niż średni, a to 
z powodu długotrwałej suszy, jaką mieliśmy 
VI' pierwszej połowie lata; szczególniej część 
zachodnia powiatu była zupełnie pozbawio
n~ deszczu, . dlatego też i urodzaj w tej czę
ŚCI był o WIele gOl'szy, Plon będzie dobry 
ale słomy mało i zachodzi obawa braku 
paszy dla inwentarza; rośliny bowiem paste
wne nie obrodziły, jak również nie dopisały 
zbiory siana, Kartofle i inne okopowe przed
stawiają się dobrze i rokują niezłe plony; 
kapusty zupełnie zniszczone zostały przez 
liszki. 

Najgorsze złe, że ceny na zboże są nizkie 
i nie pokrywają rolnikowi wydatków, a o pro
cencie z majątku mowy być nie może. W za
kończeniu nadmieniam, że i siewy, z powodu 
ponownej lmszy także opóźnione zostały 
i w niektórych dominiach dopiero je roz
poczęto. 

Raz. Żeli11ski. 
Delegat taksowy !low, Noworadomskiego. 

--«+:m---

Przed zamkniętemi drzwiami szkoły. 

"Nowoje Wremia" pod powyższym tytu
łem pomieściło obszerny artykuł w tej pa
lącej k westyi, który za inne mi pismami 
w streszczeniu podajemy poniżej: 

Rok rocznie tysiące młodych ludzi, któ
rzy ukończyli średnie zakłady naukowe, 
próżno kołaczą do dr:.twi wyższych zakła
dów naukowych specyjalnych w rodzaju 
instytutu komunikacyj, górnictwa lub aka
d~mii medycznej. Na jesieni tysiące poszu
klwaczy wiedzy wyższej przyjmuje udział 
w fatalnej loteryi egzaminacyjnej, która nie
ma najmniejszej racyi bytu. Wszakże wszy
scy ukończyli przypisany kurs szkoły śre
dniej, więc tem samem uznani zostali za 
odpowiednio przygotowanych, do słuchania 
wyż~y.ch nauk bo już na egz~minach doj
rzałosCl odsortowano słabych l mało rozwi
niętych. W pl'ofesyjach specyjalnych w gro
nie techników i lekarzy niema u nas nad
produkcyi, ale przeciwnie w stosunku do 
rosnącej z dniem każdym potrzeby uczu
wać się daje dotkliwy brak tego rodzaju 
p~·aeownikó~.. W dobi~ obecnej wszystkie 
memal WySiłkI rządu l społeczeństwa skie
rowane są ku rozwojowi przemysłu krajo
wego, gÓJ'llictwa, dróg żelaznych, ku prze
twarzaniu przyrodzonych bogactw kraju 
o~ wi.ekó.w bezużytecznie drzemiących w ło~ 
me ZIemI. W obee tego z dniem każdym 
rośnie potrzeba techników, którzyby samo
uczków lub specyjalistów zagranicznych 
skutecznie zastąpić mogli. 
. 1'ymczase~ ,o~ pół wieku zadawalniamy 

tnę tą samą dOSClą szkół specyjalnych, tym 
~amym roz!llial'em budynków szkolnych 
I w tern tkWI główna przyczyna złego, Tl:łki 
niemożliwy do uwierzenia stan trwa, z roku 
na rok, wyradzając mnóstwo szkodliwych 
warunków dla rozwoju krajowego przemy
słu. Gdy poziom wynagrodzenia za wszel
ką inną prac~ bywa mniej niż średnim, usłu
gi tec~ników bajecznemi opłacać trzeba 
sumamI. 

Tym sposobem praca inżynierów i wszel
kiego rodzaju techników stała sie dostepna 
jedynie dla wielkich przedsiębiorstw Ó 01:' 
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brzymicb kapitałach, uńiemożliwiając .: je- piotrkowian, pani Jadwiga Iwanowska skarbowej w Piotrkowie; Stanisław Kącz
dnocześnie drobniejszym przedsięwzięciom (Zaleska) pianistka - deklamatorka, przy kowski-drugim referentem 6-go okręgu 
przemysłowem korzystanie z sił specyjalnie wS}Jółudziale panny L., skrzypaczki i p. akcyznego w gubernii piotrkowskiej. 
do danego zawodu przygotowanycb, a więc Grąbczewskiego znanego z roległego głosu - W~'ci('czka cyklistów. W ubiegłyczwar
tamując ich prawidłowy rozwój. Z tego po- barytonowego, który tak się rozsunął Że tek cykliści miejscowi, korzystając z pl'Zepię~ 
wodu wszystkie ofiary i wydatki łożone na obejmuje i tenorowe partycyje. knej pogody jesiennej,urządzili gremijalną wy
rozwój przemysłu wydają liche owoce a p1'ze- -- KI·adzież. W nocy, z 24 na 25 b. m. cieczkę w stl'onę Wolborza, rozkoszując się 
cież niema chyba nic prostszego jak obl'ó- do skła.du wędlin Skrobackiego, w domu w drodze iście orzeźwiającą ś.vieżością po
cenie czą!;ltki tych ofiar na pomnożenie ~zKół K1'ólikiewicza, na ulicy Petersburskiej za wietrza i balsamicznym zapachem lasów. 
technicżnych, zwłaszcza gdy tylu ludzi puka: parowym młynem, zakradli się przez 'okno Zachęceni panującą podczas jazdy og(jlną 
dziś do 'dl'zwi zamkniętych i odchodzi z 1'oz- mięszkania złodzieje i zaorali wędlin harmoniją-postanowili dziś, w- niedzielę, 
goryczonem sercem w szeregi wydziedzi- i różnych przedmiotów nr. kilkadziesiąt ru- urządzić drugą podobną wycieczkę w stronę' 
czonyco, żądnych ' prMy, której społeczeń- bli. Próbowali również tejże nocy zakraść Bełchatowa, oznaczając wyjazd na godzinę 
stwo ,dać im we może, bo nie przygotowali się do szynku, znajdująceg'o się naprzeciwko 2-gą po południn, z ogrodu kolejowego. 
sie do niej należycie. Ztąd płynie mi je- w domu Wojnowskiego, lecz spłoszeni przez - Książki dla ubogich uczniów ginma-~ 
d~ych polach pracy przeludnienie dochodzą- właściciela zaniechali kradzieży; zakradli zyjum. Przypominamy, że w redakcyi na~' 
ce do zatrważających rozmiar6w, gdy na się także do sżynku, znajdującego się obok szej zostało jeszcze sporo książek, ofiarowa~' 
innych absolutny brak , odpowied~io uzdol- w ' domu p. Kalinkowskiego, lecz tu przez nych dla niezamożnych uczniów gimnazy
nionych jednostek. Gdzież więc-woła nieostrożność zruciwszy stojące na oknie jum miejscowego, przez dwóch wychowań- : 
Nowoje Wremia- og6luy plan w sprawie szkła, narobilibałasu i zbiegli. Sprawc6w ców tegoż, panów Ronthalera i Lewego, któ-: 
wykształcenia, ,gdzie jego zgodność z po- kradzieży dotąd nie wykryto. ' rzy przed wakacyjami ukończSli klasę VIII.: 
trz~~ami pań.stwa. i ludności? Ja.~a id~a _ Pożal'. W dniu 23 b. m. o godzinie Prosimy zatem rodziców, opiekunów, i mnieJ 
tkWI w orgalllz~J'l sprawy szkolnej. -~an- 7 rano, przy ulicy Sławiańskiej, w po- zamożnych uczniów o zgłaszanie się po nie' 
stwo na .w~zyst~lCb pola?h. pracy . przYJęlo, sessyi J. Kowalskiego zapaliły się komór- do biura redakcyi codziennie, pomiędzy go.J . 
zasadę o~wlaty,-szkoła, Jej. szafarz, zamy- ki. Zaalarmowana straż ogniowa ochotni- dzinami 3 a b po południu. 
ka drZWI przed łaknącymI. cza" przybywszy na miejsce pożaru w llie- _ Ofial'a. Doktorowa Wygrzywalska, 

--' --(.)--- . sp'ełna godzinę pożar stłumiła. Blizkość szo- z racy i rocznicy śmierci męża swego ś. p. 
. py strażackiej oddziału b-go, dala możność Mary jana Wygrzywalskiego, pełnego zawsze' 

.Z miasta i Okolic. straży przybyć na miejsce pożaru w kilka za życia sympa.tyi dla uczącej się młodzie-, 
minut i ocalić stojące obok budynki. zy, zlożyła w naszej redakcyi rs. 10, na' 

Pl'zyjazd dó Pi~tl'kowa J.E. Jene-' '- . Pożar 118 wozie. Na przedłużeniu wpis dla naj biedniejszego ucznia. 
rał-Gubernatora Warszawskiego hr. Szuwa- ulicy Kaliskiej, po za młynem parowym, - Osobiste. Lekarz miejski dr. Emil 
łowa od1'oczony został do dnia 10 pażdzier- 23 b. m. zapaliło się siano, wiezione na wo-, Wolski powrócił z zagranicy. 
nika. :Miasto ma , zamiar przyjąć J.E.Głó- zie paro~onnylll, prze~ ż?łniel'z! mie)s·9°w~: - Nagły zgoił. Komisa;z sądowy Bud
wnego N!lezelnika Kraju bardzo uro,czyś~ie. go garmzonu. Pło~leOle w Jedl!eJ ChWlh kiewicz zmarł nagle' 21 b. m. na st. Koluszki' 

• ' , . . . •. ogal'~ęły c~ły ' wóz l poparzyły sl~dzących powracając z kuracyi, z wód zagranicznych. 
- Kasa płlzlczkowa. KomItet mllllS- na mm żołlllerzy Przestraszone kOOle pope- Z ł k' ł .. d Ł d . 

t Ó ,.., t" . kt k . ż . • w o l zmar ego przewIezIOno o o Zl 
r w,. po rozpa .~zel;l1U proJe . ~ , asy P,o ycz- dziły naprzód, lecz zatrzymane zostały przez .: . 

koweJ ala~upcow 1 prze~!~ł~WCÓW.PlOtl:ko- przechodni6w. Wóz przewrócono i po wy- - Z .Ra~vy.. Ostat~lle pl'zedstawle~l~ 
wa, .zezwohł , na: lll'ządzeOle J~J, z warunklęm, przęteniu koni, ogień stłumiono. Ogień wy- amatorsk!e, J~kle tu SIę odbyło w d:Ugl~J 
atoh, aby I~st.awa kasy zatwlęl'dzoną została . niknął od ]:l'Ol'zticouej, przez któregoś z ja- połow.le slerpma na doch6d straży ogmoweJ, 
prze~' p; mllllstl'a spraw wewnętrznycp, co dących na wozie ' zapałki. przyOlosło czystego dochodu rs. 63. Składa~ 
nastąpiło ,12 sierpnia r. b.-Kasa więc jesz- _ Poz'.a · w H' . a h W s'rode 18 b m lo się ono z trzech sztuk: "Chleb ludzi bo-
.. . b ł" . ' d ol i .. UJII C • ." d'·" Z . h'" D' "W· cze w. L · , P()w<? ... ~ z?s~ame ,o ,?yc~, we wsi13u'nacb pod Piotrkowem spaliły sie zle," aWleruc a .1". zIwacy.. s~ys~y 

gdy. k:I.lkll~,~stoletme stara~lla ~ mą zak?n- czwo1'akf aworskie i obora. B dlo uratowa: amatorz~ bez rożnwy wywlązah SIę 
czone z()'sta~y pomy~lny~ skutkIem. '. no, lecz zapasy paszy i żywno!ci zgromadzo- z zadallla. d~sko~ale" tak ~od w~ględem 

- Zatwlel'dzeme 10wal'Zystwa Kre- ne przez czeladź"dworską poszły z dymem. swo~ody gIy, Ja~ l .znaJom{)Ś?l sZtukI. , 
dt;'towe~o mieJ'skiego, 'J'ak nas zapewniai~ F b ' .: B' W b t 21' SIlne wrażeme l prawdZIWy żal w mie-

J e e Ol':' - a rytla na uaaJu SO o e 1 ś' . k r ·l ś . ć ś Jó ' f 
m~ -w . ~~ecnej ch.wili pewniej\)ze s~aijse niż w poniedziiiłek ' 23 dokgnan~ próby ' kótlów KCle .lo kO .wy, spra~l a mlekr . p. zNe . a 
dotad.- Byłby to dla naszego mIasta no- . . b d '· . ' 1.' b' .. tk l . raJews lego, reWIzora a cyznego. leo 

< kk . . d d te n W ól . w no.wowy .u owaneJ lal' larm I a Ol na mnieJ'sze wrazenie ' wywolała śmierć Ś. p. Ja-
wy- ' 1'0 " ., na , . . r.o ze pos.p. . og e, BuO'a1u ktote puszczone zostana w ruch . . ' . . 
w ostatmm c.zasle zaczyna szczcśCle nam o Ol 'k" Ld ' " 'k < na-Kantego-Krupsklego, lekarza pOWIatu, 
sp:t'zYJ'ać: 'pare fabivk i pa'reset warsztatów z pocz~tdI~~ p~z. zl.er~lI ad' d P' t nad którego zwłokami mial wzruszającą 

• • J . . ' - o Ol I WIPC'eJ 'l( ą o nas o 10 1'- k H G b k' d . k . tkackich wielka. fabryka na BuO'aiu oświe- k ' łk' '\ .. " . '. d . mowę s. erman ra ows I, ZIe an l pro-
, , . o " , owa przesy l towarowe ze stacyl rogI b t . b' t ., l' . Ib· tlenie gazowe, kasa p,rzem~łowców-teraż ? l ., ' . Z ' . " f • ''I' .. d d '. . oszcz tu eJszy, 080 IS y przYJ aCIe l WIe· 1- . 

Ó· d '. t t k d t ze azneJ aWIerCle... 1 ru ne o uWlerzema, ciel zmarłego . zn w na zIeJ a owarzy S wa re y oweg~. . . d k "'"d· . t k· b . d . . . . , .. 
S ' ól·· .. t· .. ,. . a Je na pra .. zIwe, w a Im OWIem oplero KIedy mowa o szanownym dZlekame na zczeg me) mlas o cleszyc Sle pollilllno t . . . ł .. ,.. . t' -

t "d '. Ka p. ł <ó któ-, erml~le plzy~ya nam ':wspommana s a~rJa szym niepodobna nie wspomnieć o bezustan-
z za wle~ zellla .sy I~emyą owe w, . paczki z papIerem za'knpowanym w PIhcy , .. .. 
rej to kwestyi poświecimy osobny artykuł. d k T d' u~· D '· d l' t nych staramach Jego o utrzymame, w czy-< na ru vgo ma. ówo em tego sa IS y t ś .. ł ś' b t t' h" t' , 

_ Sp~a,\Va zawiązania 1'owal'Zystwa frachtow~. • < s ~ Ol I ~a o CI . o, u ~ eJszy? SWlą yn ~a~-
Cylilistów w Piot!·kcwie o ile wiemy znaj Z . b' d k . l' skleh t . .l. kOŚCIOła fajnego l po-AugustYJan-
dUJ'e sie '!la: dobreJ"d~'od~e dzieki pop' arci~ K -. nNuanYł oso.! lSd te .w yrle:cYI °tWł' skiego. Usilnym staraniem własnem i wpły-

< '. . I·eł. a w asne za ame zwo mony zos a , "nym' fi ' 
władzy miejscowej. Ruchliwe to, z samej w tutejszej dyrekcyi <Tow. Kredyt. Z-go, od wem sWYtmhPrztemto.zh d nl~łPara an't tpr~y 
natury swojej, stowarzyszenie, wielce się obowiązków radcy p. Rogowski. N a miej- pom?cy yc ?s a UlC , z 0. a on ~ o~ a lll~ 
przyczynić może do ożywienia ospałej atmo- R dl M k' ł ś ._ czasIe odnowIC tez wspamale WIelkI oltaIz 
sfery towarzyskie]' naszego grodu.' s?el Pdaó· nb~ G' włsze. p. ~~cdzewskl, wk·a C1 u fary, który został odmal~wany n~ nowo 

. . Cle l os awIC~ pow. la oms .ows lego, przez artyste-malarza p. KWIatkowskIego. 
- 1'eab·. W' medzlelę 29 b. m., towarzy- wybrany na ostatlllch wyborach Jako kan- < 

stwo dramatyczne br. Sarnowskich, w grun· dydat na ten urząd. - Z t.yszkowic. Z inicjatywy zarzą-
townie odrestaurowanym teatl'ze Spana, roz- - Zmiany w duchowieństwie. Wika- du cukrowni w zaprzeszłą niedzielę od
poczyna sezon zimowy komedyją Sardou ryjusz parafii ~abijanice ks. Stanisław Sie- było sili u nas na cel dobroczynny przed
"Rozwiedźmy slę", w której wystąpią goś- ciński mianowany został adm. parafii Niedo- stawienie amatorskie, oraz świetny kon
cinnie oboje p. p. Janowscy, dobrze znani spielin w pow. nowo radomskim. Wikaryjusz cert. Po odegraniu dwóch jednoaktowych 
w naszem mieście z dawniejszych występów. ks. Bronisław Piasecki przeniesiony został sztuczek, wykonanych bardzo udatnie przez 
Dyrekc'yja, zorganizowawszy na nowo cale do parafii Dąbrowa-G6rn,iczna w pow. Bę- miejscowych amatorów, uproszeni przez 
towarzystwo, gmć będzie w sezonie zimo- (lzińskim. Ks. Jakób Swiętochowski, ad- zarząd panowie: Michałowski fortepianista, 
wym prawie wyłącznie dramata, komedyj e, ministrator parafii Mrzygłód w powiecie Adamowski skrzypek i N oskowski dyrektor 
wodewile i farsy najnowszego repel·tuaru, będzińskim, został zatwierdzony w godności. konserwatoryjum warszawskiego, przyjęli 
przy współudziale wybitniejszych aktorów kanonika katedry kieleckiej. Ks. Łukasz udział w koncercie, który grą swoją uświe
i aktorek scen polskich, zapraszanych na Bron(lza został mianowany prokuratorem tnili, pozostawiając nam nadługo pamiątkę 
gościnne występy.-Cały budynek teatralny, klasztoru 00. Paulinów w Częstochowie. mile spędzonego wieczoru. 
nie wyłączając garder6b, sceny i klatek Mianowano wikaryjuszami: w parafii Mstów W imieniu biednych osady Głowna, skła
scbodowycb, przywdział świeżą sukienkę. ks. Stanisława Bajera, w parafii Pabijanice damy serdeczne Bog zapłać zarządowi fabry
Sala widzów, po zupelnem odnowieniu, wy- ks. Jana Kabata, w parafii Kłoronice ks. ki i wszystkim członkom biorącym udział 
gląda bardzo efektownie, szkoda tylko, ze Norberta Bolesława Milewskiego, w parafii w zabawie, za poczciwą chęć dopomożenia. 
nadano jej niec.o zaciemny koloryt. Obok sa- Borowno ks. Andrzeja Kosińskiego i w pa- zubożałym wdowom i sierotom, po ofiarach 
li urządzono spory pokój na bufet i cu- rafii Restal'zew ks. Kazimierza Głowa- zeszłorocznej epidemii cholery. 
kieruię. ckiego. - Z B~dzil1a. Uczeń szkoły rysunkowej 

- Koncel't. W pl'~yszłym miesiącu ma - Zmiany w urz~dowal1iu. Wojciech w Krakowie p. l'vlaksymiliau Kohn w spółce 
zamiar dać u nas koncert dawna znajom~ Szałański mianowany został kancelistą izby z p, Wilhelmem Mabonbaumem otrzymali 
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koncesyję na otworl'.enie w Będzinie dru
karni i litografii, przy kt6rej urządzają tak
że introligatornię i fabrykę torebek. 

- Książki do nabożellstwa. Wczasie 
ostatniego odpustu w sklepach i kramach 
czestochowskich sprzedano przeszło 100000 
książek do nabożeństwa. 

- Do Częstochowy. W oktawę Naro
dzenia Najświętszej Maryi Panny przybyło 
90 nowych kompanij z r6żnytJh stro!! kraju. 
Najliczniejsza z Mstowa, w gub. pIOtrkow
skiej. 

- Sprzedaż ma.iątku Łask. Najwi~ks.ze 
dobra. w gub., złożone z 11 folwark6w l mla
ita powiatowego Łasku, og6łem 328 włó~, 
w czem 167 włók lasu, nabył od. p. WłodzI
mierza Kręskiego p. Michał Szw~jcer, wła
ściciel d6br Rzeczyca.- MiejscowI faktorzy, 
kt6rzy z początku sami stręczyli dobra te 
dzisiejszemu ich nabywcy, skoro tylko spo
strzegli, że tenże ma dostateczną gotówkę 
do ich nabycia i następnego zagospodaro.w~
nia, bez ich pieniężnej pomocy-stara~1 s~ę 
wszelkie mi siłami psuć targ, aby przYJścJll 
do skutku tej sprzedaży przeszkodzić. 

- Orkiestry włościailskie. PodczaI; 
ostatniego odpustu na Jasnej Górze po
wszechną uwagę zwracały ork~estry ~ło
ściańskie z osady Skała pod OJcowem l ze 
wsi G6ra, przybrane w białe świty i wzo
rzyste kierezyje. 

- Ucieczka aresztantów. Nowak To
masz z Sulejowa, Fedorowicz Jan z Dąbro
wy pow. opoczyńskiego, Stańczyk Walenty 
z Dobranie pow. piotrkowskiego i Fijałkoyv
ski Władysław z Kościeliska pow. koneckle
go, osadzeni w areszcie policyjnym w Koń
skich, przebiwszy ścianę celi, zdołali ujść 
niepostrzeżenie. 

- Z wystawy w Łodzi. Komite,t w~
stawowy zamknął liczbę eksponentow lI
czba stu. Ze Zgierza jest tylko trzech wy
stawców. Wystawa inponuje okazałością 
i różnorodnością. U wejścia na teren wy
stawowy ustawiono dwa wielkie białe lwy, 
po nad którymi wznosi się brama tryum
falna. 

- Pasaże w Łodzi. Fabrykant p. Szulc 
świeżo urządzony pasaż swój oświetlił elek
trycznością i przystąpił do sprzedaży ~u
stych placów pod fabryki oraz budowle mIe
szkalne. Pasaż Meyera ma być wylany 
asfaltem. 

- Teatr w Łodzi. Pierwsze przedsta
wienie teatru łódzkiego naznaczono na 28 
b. m. Na przedstawieniu inauguracyjnem 
odegrane zostaną: uw~rtura,specyjClI?ie skom
ponowana przez p. MIllera, następme prol~g 
przez Kazimierza Zalewskiego i komedyJa 
Cbęcińskiego "Szlachectwo duszy". 

- Kl'adzieże. W Łodzi przed kilkoma 
dniami, Chaskiel Kalina i Judka Kamień
czyk, okradli niejakiego. Kamieńczyka, oby:
watela łódzkiego, n9. 1030 rs. Władze poll
cyjne rozpoczęły obławę i schwyt~ły obu 
rzezimieszków w hotelu żydowskIm "du 
Nord". 

- Kallalizacyja w Łodzi. Inżenierowie: 
Wojsław, Hoteja i Długołęcki przygotowali 
projekt skanalizowania Łodzi, w celu oczy
szczenia wód fa brycznych. 

- Samobójstwo. Maurycy Baumgarten, 
kupiec z Łodzi dnia 16 b. m. wystrzałem 
z rewolweru p()~bawił się życia, w hotelu pa
ryzkim w Warszawie. Przyczyna samobój
stwa niewiadoma. 

- Straż oglliowa ochotnicza łódzka wy
brała na komendanta swego p. Ludwika 
Meyerai na vice-komendanta zaś p. Karola 
Scbeiblera. 

- Robotnicy w Łodzi. W Łodżi praco
wało, podczas ubiegłego lata, przeszł? 2000 
włościan z gub. lubelskiej, zatrudmonych 
glównie przy mularstwie. 

TYDZIEN 

- Bram)' tr}'umfalne wzniesiono w Ło
dzi na gł6wni~jszych ulicach miasta na 
przyjęcie Jego Ekscelencyi Generał-Guber
natora Warszawskiego. 

- Szpital dla starców i kalek przy ulicy 
Dzieluej w Łodzi prawie już wykończono. 
Budynek do połowy już został otynkowany. 

- Koncel·t. P. Sembrich Kochnńska wy
stępuje w Łodzi z koncertem w połowie paź
dziernika. 

- Wybory. W Łodzi prezesem tow. do
brocz. dla chrze8cijau w miejsce Ś. p. Hein
zla wybrany został dotychczasowy wice
prezes p. Juliusz Kunitzer, wice-prezesem pa
stor p. Rondthaler" sekretarzem p. Sebwalbe. 

- Ścieki fabl·~·czlle. Władza admini
stracyjna poleciła fabrykantom łódzkim za
pobiedz zanieczyszczaniu rzeczek Łódki i Ja
sienia przez ścieki fabryczne. Zamiast wspól
nemi siłami wykonać to polecenie, dobro po
wszechne mające na celu, panowie fabry
kanci ogłaszają bezterminowy konkurs na 
projekt oczyszczania wód ściekowych. Wy
gląda to na dyplomatyczne przewlekanie do 
nieokreślonego terminu sprawy pierwszorzę
dnego znaczenia, bo idzie o uzdrowotnie
nie miasta, posiadającego warunki sanitarne 
bardzo ujemne. 

- Sklep spoz)'wczy dla oficyjalistów i ro
botnik6w swoich zakłada w Łodzi tow. ak
cyjne Heinzel i Kunicer. Podobny sklep 
istnieje już od dawna przy fabryce Karola 
Szeiblera. 

- Ś. p. Jan Klecz)'llski redaktor "Echa 
muzycznego" zmarł w Warszawie. 
-"Głos" tygodnik literacko społeczny,za

wieszony od dość dawnego już czasu, wzno
wionym zostaje od 1 października r. b. pod 
redakcyją p. Tadeusza Strzembosza. W tych 
dniach redakcyja rozesłała prospekt, wska
zujący kieurnek pisma w słowach: "dla Gło
su ideałem czytelnika będzie człowiek in
teligentny, interesujący się wszystkiem co 
ludzkie i co dotyczy otoczenia, umiejący się 
zaprządz do pracy kulturnej". 

- "Cyklista," tygodnik przeznaczony dla 
zwolenników sportu welocypedowego roz
począł wychodzić w Warszawie pod redak
cyją p. F. Karpińskiego. Pierwszy numer 
ukazał się w tych dniach i przedstawia się 
co do treści i formy b~rdzo pokaźnie. 

- Jarmark na chmiel w Warszawie 
otworzony został urzędownie w dniu 25 
b. m. w środę. W wigiliję jarmarku, ogółem 
było dowiezionych 3078 pudów, a w tej 
liczbie 474 pudy chmielu zeszłorocznego. 
Wobec nieurodzaju zagranicą i skromnych 
bardzo zbiorów u nas, producenci trzymają 
się w cenie. 

- Ceny kapusty na rynku warsza.wskim 
wzrosły do rozmiarów dotychszas niepra
ktykowanych. Powodem takiego stanu rze
czy jest klęska, jaka spotkała plantacyje ka
pusty w gub. południowo-zachodnich i za
dnieprzańskich. Do Petersburga i Moskwy 
ekspedyjowane są codziennie całe wagony 
kapusty, za którą na rynka.ch tamtejszych 
płacą doskonałe ceny. 

- Wystawa ogl·odllicza. Uroczysty akt 
rozdania nagród na wystawie ogrodniczej 
warszawskiej odbył się 16 b. m. Nazajutrz 
wystawę zamknięto. 

- Agelltlll'Y zbozowe. W gronie ruin i
ków naszych, powstał projekt utworzenia. 
agentur zbożowych, w Toruniu, Gdańsku 
i Królewcu. Ja początek, agentury wyszuki
wałyby tylko kupców, nie czyniąc żadnych 
operacyj finansowych. 

- Allaliza piwa. Rząd guberuijalnj 
warszawski polecił dokonywać peryjouycz
nej analizy chemicznej piwa wyrabianego 
w browara.ch prowincyjona.lnych gubernii. 
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długi a 6 szeroki, z dwoma wicżarni od fron
tu. N a nieszczęście, fundusze bajecznie ma
łe, bo wynoszące zaledwie 1000 rs., nie po
zwalają prowadzić budowy z takim pośpie
chem, jakiego wymagają potrzeby parafiii 
kt6ra miej~cowemi siłami nie może podałac 
zadaniu; lecz w Bogu i dobrych ludziach 
nadzieja. 

- Kronika. ~ypa«lkó'W' w gubernii. 
W drugiej połowie m. lipca r. b. było poźa
rów 23. W tej liczbie: z podpalenia 5; z nie ostro
zności 7; z niedbałego utrzymywania kominów 3; 
z przyczyu niewiadomych 8. Straty wyniosły 
181810 1'8. Wypadków nagłej śmierci było 25; sa
mobójstwo 1; znaleziono 1 trupa; zabójstw było 2; 
poranień 3; grabieźy 2; kradziezy 4. 

- KorSłlI'stwo dziennikarskie. Nigdzie 
zapewnie brzydki zwyczaj przywłaszczania 
sobie cudzej pracy i myśli nie przybrał roz
miarów tak pokaźnych, jak to ma miejsce 
w codziennej prasie warszawskiej. Dość śle
dzić uważnie za kilku dziennikami, aby ob
jaw ten odraz u wpadł w oczy; dostrzegamy 
w nich bowiem całe niemal szpalty prze
drukowywane wzajemnie słowo w słowo, bez 
przytoczenia źródła. Rozumiemy dobrze, iż 
każdy dziennik obowiązany jest śledzić, co 
się dzieje na szpaltach prasy i, w wypad
kacll ogólniejszego znaczenia, informować 
o tern czytelników swoich, lecz w podobnych 
razach przyzwoitość koleźeńska nakazuje 
wymieniać źródło, z którego wiadomość za
czerpniętą została.-l nasze pismo ma słu
szne powody do uskarżania się na podobne 
niekoleżeństwo niektórych warszawskich or
ganów. Całemi szpaltami bywamy przedru
kowywani, a nader rzadko mamy to szczęś
cie, aby nas przytoczono, jako źródło. Dla 
pisma wychodzącego na prowincyi, zdoby
cie własnych materyjałów przedsta wia o wie
le więcej trudności, niżeli mają ich do poko
nania pisma warszawskie, które przy tern 
nasz n Tydzień", jako tygodnik, wielokrotnie 
z samej już natury rzeczy, wyprzedzać mu
szą. NiechZe przynajmniej te wiadomości 
i myśli, które podaliśmy lub poruszyli pier
wsi-pozostaną naszą wyłączną własnością. 

'W~~"t:»1ticM" ~"tcM1.w"tcM. 
~'ł11o ~.fF"'CO'W11-1.1tÓW 11-a,
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11-'~'" ta,1t ~ta,.f1tcM. j-a.1t i f~"t
~d11-~, F:)i'ł11o"t '"''P~eym.ie O 
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Wiadomości bieżące. 

Kuratoryjum domów pracy. W "zbiorze 
praw" ogłoszono ukaz Najwyższy ustana
wiający "kuratoryum domów pracy" pod 
bezpośrednią opieką Jej Cesarskiej Mości". 
Zadaniem kuratoryum dostarczanie uczci
wej pracy i przytułku ludziom znajdnjącym 
sie w ostatecznej nędzy. 

= Jej Cesarska ' Mość Najjaśniejsza Pani 
Aleksandra Teodorówna rozkazała przelać 
z sum własnych 10000 rs. do kapitału żelaz
nego kuratoryjum nad domami pracy i za
rohkowemi. 

- Xowe ulice. W Łodzi otworzono 
w 1'. b. wiele nowych ulic, które jednocze
śnie otrzymały bruki i chodniki. 

- Kościół w AI·changielsku. "Slowo" 
otrzymalo list z Archangielska o założeniu i 
poświęceniu kamienia węgielnego pod no
wobudujący się kościół, świętych Apostoł6w 
Piotra i Pawła. Kościół ma być 10 sążni 

= Pasporty na Syberyję. J. E. Generał-Gu 
berna tor warszawski uznał za stosowne 
znieść przepis, mocą którego mieszkańcy 
królestwa pasporty do Syberyi mogli tylko 
otrzymywać na mocy specyj~lnej decyzyi 
Głównego naczelnika kraju. Obecnie paspor
ty takie wydawa.ne będą na mocy ogólnych 
przepisów. 



--= Spis ludności. Minister spraw wewnętrz
nych rozesłał do wszystkich gubernatorów 
okólnik o ma.jącym wkrótce nastąpić jedno
dniowym spisie ludności w całem państwie. 
P. minister prosi gubernatorów aby wyjaśni
li ludności, że spis ten ma jedynie na celu 
zebranie danych statystycznych o liczbie lu
dności i jej składzie plemiennym. 

= Szkoła Techniczna. Nowo - założona 
w Warszawie szkoła tecbniczna prywatna 
za najważniejsze zadanie mieć będzie zmniej
szenie do minimum liczby majstrów i techni
ków zagranicznych w fabrykach krajowych. 
Dla osiągnięcia tego celu połączy ona teoryję 
z praktyką, przy odpowiedniej specyjalizacyi 
uczniów. którzy, podczas wakacyj, pracować 
będą po różnych fabrykach. Ponieważ na 
ka'żdym kursie nie może być więcej nad 40 
słuchaczów, a kandytatów zgłosiło się w r.b. 
przeszło stu, rozpoczęcie zatem wykładów 
odroczono do 23 b. m., dla wyjednania po
zwolenia na otwarcie oddziału równoległe
go. Do szkoły przyjmowani są bez egzami
nów wstępnych kandydacyi, którzy przed
stawią śwadectwa z ukończenia: szkoły real
nej, gimnazyjum, lub wyższej szkoły rzemie
ślniczej w Łodzi. 

= Szkoła zegarmistrzowska pierwsza w ca
łem państwie otwartą została w Petersburgu 
w niedzielę 15 b. m. przez K. Szczerbińskie
go, zegarmistrza wykształconego za grani
cą. Do .szkoły przyjmowani będą uczniowie: 
przychodni za opłatą rs. 100 rocznie, półpen
syjonarze rs. 180 i pensyjonarze rs. 300, 
kurs nauk trzechletni. Oprócz zegarmistrzo
stwa wykładane będą: cuemija, fizyka, me
chanika i inne przedmioty, mające związek 
z zegarmistrzostwem. 

= Szkoły handlowe. Do ministeryjum skar
bu złożono już 20 podań o pozwolenie otwar
cia różnych szkół handlowych, wedle typów 
tychże szk.ół, opracowanych prz~z ministe
ryjum, Funduszów na utrzymame szkół do
starczają zarządy miast i osoby prywatne. 

= Nowe taryfy zbożowe. Od 27 b. m. obo
wiązywać zacznie na naszych drogach że
laznych nowa taryfa zbożowa, na zasadzie 
której opłata pobieraną będzie za całkowitą 
objętość wagonu, czego dawniej nie wyma
gano. 

= Akcyza od wina. Powstał projekt nałożenia 
akcyzy na wino zagraniczne i produkowane 
w państwie. Akcyzę opłacać będą wszelkie 
wina, nawet owocowe i miody, które nie bę
dą inaczej sprzedawane, jak tylko w butel
kach obanderolowanych. 

= Kurs rubla. Rubel srebrny, rubel kredy
towy i rubel w zdawkowej monecie, mini
ryjum skarbu od 13 października r. b. do 13 
stycznia r. p. poleciło przyjmować na komo
rach celnych przy drobnych dopłatach w ce
nie po 65 kop. złotem. 

= Nauka hygieny. W seminat'yjach nauczy
cielskich, jak donoszą "Nowosti", wprawo
dzC\ny zostanie wykład hygieny, dla popula
ryzowania posrM ludności wiejskiej pojęć 
o utrzymaniu zdrowia. 

= Drzewa morwowe. Ministeryum rolni
ctwa wydało polecenie warszawskiemu za
rządowi dóbr państwa aby przy zarządach 
gminnych zaprowadzono sadzenie morw, 
które będą wydawane bezpłatnie z le8nir.tw 
skarbowych. 

= Podatki rogatkowe i drogowe wkrótce 
mają uledz radykalnej reformie. 

= Reklamy kantorów bankierskich, dotyczą
ce sprzedaży papierów państwowych, zwła
szcza pożyczek na raty nie będą og·łaszane 
drukiem inaczej jak tylko po uzyskaniu 
każdorazowo odpowiedniego zezwolenia 
z kancelaryi ministet'yjum finansów do spraw 
kredytu. 

=Jarmark na chmiel. Doroczny pięciodnio
wy jarmark na chmiel rozpoczął się we śro
dę 25 b. m. Wobec conlz wzrastającej i do
skonalącej się produkcyi cbmielu, jarmark 
warszawski nab.iera corocznie większego 
znaczenia. 

TYDZIEN 

= Z Worishofen. Bawiący tu na kuracyi 
ks. biskup Bereśniewicz z Włocławka, od
prawił mszę świętą na inten~yję bawiących 
tu polaków, w liczbie przeszło 150 osób. 
Na rzecz biednych kuracyjuszów, polacy 
urządzili tu koncert, który przyniósł ~98 ma
rek czystego dochodu. Jest to WIele ze 
względu na miejscowe stosunki. Życie 
bardzo drogie, mieszkania niewygodne, czę
sto bardzo wilgotne, stół drogi i niesmaczny, 
rozrywek niema żadnych, a kto nie zna ob
cych języków, nawet nie ma co czytać, bo 
pism polskich przychodzi zaledwie kilka. 

= Z Krakowa donoszą o powrocie na sce
nę tamtejszą pani Siennickiej.-W okolicy 
pięciu stawów w Tatrach znaleziono zwłoki 
turysty w stanie zupełnego rozkładu. Z no
tatek znalezionych w kieszeni slU'duta, do
myślają się w zabitym Romana ~iałkow
skiego, radcę sądu, który w r. z. zgmął bez 
wieści.-Wy bory do rady miejskiej przybie-
rają wszystkie cechy gorączkowej agitacyi. 

= Helenie MOdrzejewskiej z męża hr. Chła
powskiej, znanej artystce dramatycznej 
pan mini-ster spraw wewnętrznych za
bronił przyjazdu na terytoryjum państwa; 
o czem donosi "Słowo" w JI\! 219. = Henryk Sienkiewicz w tych dniach przy
bedzie 11a dłuższy pobyt do Rogalina, pod 
Póznaniem, własności hl'. Raczyńskich. 

= Ruchome wystawy. "Grażd." donosi ja
koby artyści polscy czynili _ starania o za
twierdzenie projektu ruchomej wystawy 
obrazów i dzieł sztuki. , 

= Zaćmienie słońca_ Jak donosi "Swiet" 
ministeryjum oświaty przygotowuje ekspe
dycyję na dzień 8 sierpnia roku przyszłego, 
która się uda daleko na półt:oc, w celu obser
wowania całkowitego zaćmienia słońca, ja
kie będzie widoczne od ujścia Amuru do 
Nowej Ziemi. 

= Rowery na ulicach. O jeździe cyklistów 
po wszystkicb ulicach Warsza wy wyda Ile będą 
niebawem oddzielne przepisy, na mocy któ
rych pozwolenie na jazdę po ulicach stano
wić będzie znaczek odpowiedni, wykupywa
ny przez cyklistów. 

--<>---

ROZMAITOŚCI. 

Poczta angielska. Do biura cen
tralnego pocztamtn w Londynie zjawił się pewien 
jegomość z oznajmieniem, że potrzebuje wyprawić 
list do krawca w hrabstwie Kent, którego nie zna 
ani miejsca zamieszkania, ani też nazwiska, wie 
tylko, że mieszka on w jakiemś mieście na rogu 
ulicy, opodal której jest mały placyk_ Urzędnik 
pocztowy poradził mu aby na kopercie listu skre
ślił moźliwie dokładny planik miejscowości, a róg 
ulicy, przy której krawiec mieszka, zaopatrzył 
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Listy od Redakcyi. 

- Panu E. G. w Częstochowie. Nadesłany 
wil:>rsz, już samą rozciągłością swoją, nie kwalifi
kuje się do naszego pisma. 

- Sz. ks. G. kanonikowi w Wieluniu. 
Rzecz bardzo ciekawa, ale dla naszego pisma nie 
odpowiednia. Kwalifikuje się ona do większego 
Tygodnika, o treści przeważnie literackiej. 

- Do Wszystkich. Ktoby z łaskawych czy
telników "Tygodnia" po_siadał I-szy rocznik war
szawskiego tygodnika "Zycie", (dawllsgo wydawni
ctwa Paprockiego), raczy złożyć takowy na 2 go
dziny w naszej Redakcyi , dla chwilowego użytku. 

Licytacy je w obrębie gubernii. -

W dniu 9 (21) października VI" magistracie m· 
Łodzi na 3-ch letnia dzierzawe 16 działków ziemi 
i ogrodów w m. ŁOd-zi, od sumy 177 rs. 35 kop., 
in plus. 

- 25 września (7 października) w kanc.elaryi 
wójta gminy Lutomiersk na 3-ch letnią dzierżawę 
dochodów: a) z łaźni parowej żydowskiej VI" Luto
mierzu, od sumy 146 rs. 15 kop., b) z czytania ro-
dahl, od sumy 13 rs. 74 kop. . 

- Pobó,·. W r. b. dla uzupełuienia floty 
i armii polecono wezwllć do służby wojsko
wej 274,650 ludzi. Z tej liczby na guberniję 
piotrkowską wypada 3330 rekrutów, którzy 
rozdzielą się pomiędzy powiaty jak nastę
puje: 
w będziuskim . na 1148 popisowo należy wezwać 424 
w brzeziilskim . " 814 298 
w łaskim . . . " 10,t!l r. 386 
w łódzkim . . . " 1651 608 
w noworadomskim • 1288 " 478 
w piotrkowskim. "1400" " 514 
VI' rawskim. . • " 662 241 
w częstochowskim" 1056 386 
razem w całej gub." 9068 3330 

Urzędy powiatowe do poboru rekrutów piotr
kowski i częstochowski zawiadamiają, iż w r. b. 
czynności pobor~we rozpoczną się: 

w Piotrkowie: 
dla 1 uClląstku 5 (I7) listopada 

" 2 1 (13) " 
"3 " 19 (3 1) października 
" 4 27 października (8 listopada) 
" 5 23" (4 listopada) 
~ 6 15 (27) października 

w Czestochowie: 
dla 1 ncząstkn od i do 3 listopada st. st. 

" 2 " 24 " 27 października " 
" 3 " 28 " 31 
" 4 " 19 " 23 
" 5 " 15 " 18 
W powiecie łaskim VI' l-m ucząstku 29, 30 i 31 pa

ździernika (1, 2 i 3 listopada st. st.); VI' 2-m uczą
stkll 23, 25, 26, 27 i 28 października; w 3-m uczą
stku 15, 16 i 18 października st. st. W pow_ raw
skim w l -m ncząstku od 24 do 27 października; 
w 2-m ucząstku od 20 do 23 października; w 3-m 
ucząstku od 15 do 19 października st. st. 

znaczkiem i dopisał "Krawiec, hrabstwo Kent", ~"'!!'!'!"'!!'!'!"'!!'!'!"'!!'!'!"'!!'!'!"'!!'!'!"'!!'!'!"'!!'!'!"'!!'!'!"'!!'!'!"'!!'!'!~!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!~ 
następnie wl-zucił list do skrzynki i czekał co 
z tego wyniknie_ Po trzech dniach pismo zostało 
wręczone adresantowi_ 

Kolej e przed laty sześćdzie
sięciu. Sześtidziesiąt lat temu, gdy koleje że
lazne dopiero w życie wchodzić zaczęły, jazda 
niemi wzbudzała strach paniczny; gotowano się do 
niej jak na śmierć, żegnano krewnych i znajo
mych, sporządzano niekiedy testament_ Magnaci nie 
mogli pogodzić si~ z myślą podróżowania z ludźmi 
innego pochodzenia razem w jednym przedziale. 
Wynaleziono na to środek. Powóz stawiano na 
platformie i przedstawiciele arystokracyi j echali, 
jakby koumi własnymi. Nieszczęśliwy atoli wypa
dek odstraszył od podobnych podróży, gdy pewna 
hrabina w r. 1847 omal nie padła pastwą pło
mieni, wskutek zapalenia się powozu od iskry 
z lokomotywy. Od samego początku p.ociągi osią
gnęły wielką szybkość. W r. 1836, pociąg, idący 
z Greenwich z 7 wagonami biegł z szybkością 
60 mil na godziuę. Kolej z Manchesteru do Liver
poolu w pierwszym roku przyniosła 45,000 fr. od 
kilometra z samego przewozu pasażerów. 

Grzyby tru.j ące. W porze obecnej 
najczęściej się zdarzają otrucia grzybami jadowite
mi; najczęściej wskutek nieznajomości rzeczy, a je
dnak łatwo uniknąć katastrofy, trzymając się na
stępujących wskazówek: starych zbutwiałych grzy
bów nie zbierać, grzyb wydzielający mlecz \lwa
zać za trujący, pamiętać, że trujące grzyby roztar-
te w palcach wydają woń nieprzyjemną. Grzyb 
trujący złamauy sinieje na powierzchni przecięcia, 
kawalek j ego wzięty na język wydaje Hmak 
piekący. 

------~C~)~------

SYNDYK TYMCZASOWY 
masy Ulladłości 

Arena lułkina Szefnera 
Na mocy 502 art. kod. handI. wzywa 

wszystkich wierzycieli powyżej rzeczone 
masy, aby w przeciągu dni 40 od dnia dzi-j 
siejszego stawili się osobiście luh przez peł
nomocników u niżej podpisanego syndyka 
w jego kancelaryi przy ulicy Moskiewskiej 
w domu RozweI1sa pomiędzy godziną 5-7 
po południu i oznajmili: w jakiej sumie są 
wierzycielami rzeczonej masy, oraz złożyli 
dowody usprawiedliwiające ich pretensyj e, 
na ręce niżej podpisanego syndyka, lub 
w kancelaryi I wydzialu cywilnego sądu 
okręgowego w Piotrkowie. 

Piotrków dnia 7 (19) wrze~nia 1895 1'. 

St(tni~la'w ()11/ł'~anow"ki 
adwokat przysięgły. 

...... Poleca się pieł·w.'~Oł·~łJdny 

..... a tani Hotel Angiel.4Jki 
w mieŃcie ()~~stoclłOwie, w blizkości 
dworca kolei żelaznej. 
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~ BIURA TECHNICZNE 

I) Warszawa, Sielce, Kijów, Odessa, i 
~ 

Królewska 16, pod So- nI. Kresz- ul. Riche- (i~ 
snowcami, czatik, Iieu 8. 

p O l e c a j q: 

1 Kompletne urządzenie światła elektryczne-

I
) go.-Instalacyje telefonów i piorunochronów.

" Kotły i maszyny parowe.-Wodomierze.-Arma-

~ 
tury do kotłów i maszyn parowych.-Motory 
naftowe i gazowe. - Angielską stal narzędzio-

1(

, wą i pilniki.-Pasy skórzane, balatowe, płócien
., ne, z szerści wielbłądziej etc.-Rury żelazne 

do wody, gazu, pary etc. - Pakunki gumowe, 
) azbestowe, amerykańskie etc.-Węże parciane 

i gumowe.-Szrubunki. - Szkła wodowskazowe 
francuzki e i angielskie.-Sikawki pożarne i pom
py.-Maszyny do obróbki metali i drzewa.
Automatyczne wagi do zboża "Chronos". (~ 
!Duże skład y wszelkich technicznych artykułów! I) 

. (3-1-2)" 

,,.,.,~.ł'I'!:; ł'I'!:; ł'I'!:; ł'I'!:; ~~~,.,J 
IW IV ~ "...-~~l\ttiI'f'" 

ELIKSIR AMEBYKAŃSKI 
Hipolita Majewskiego 

DOPŁUHAlfIA.. UST 
Flakon 1,50 i 75 kop. Dostać można we wszystkich 
Składach Mater. AptecznYCh i Aptekach oraz w Ma
gazynach WCf,1'szawskiego Lab01'ato1yjwrn 
(8-8-2) Chemicznego. (WHO. 3373) 

~~.~.~.~.T..~.~~~~~~~~~~TT.T~ 
~1";...JJ.::~~~~~:::.Io...~....t...~ł .... ~ .......... ~ • ....t... • ....t...~~......!ł....t...!~ 

~~~ •• ~ .. ~~~ w.",~!.~~~'~~~~'~~~'~~"ł'~~~~~~'" ~~~:~!~~~ 
Biblijoteki dębowe, orzechowe, ma- Meble salonowe i fantazyjne. 

honiQwe. Obrazy i dzieła sztuki . 
..; Biurka męzkie i damskie. Otomany jutą lub dywanem kryte. -I 

~ Dywany perskie, bucharskie, fran· Słupy drc,vniane i stiukowe. ~ 
E cllzkie i syberyjskie. Stoły dębowe, orzechowe, czarne. g-
o Ekrany mahoniowe. Szafy dębowe, orzechowe, maho- c 
~ Fortepiany i pianina. niowe. ~ 
I- Kredensy dębowe, orzechowe, ma- Szkło i porcelana. ~ 
~w~ honiowe. Tualety orzechowe, mahoniowe. lW~ 

~
• Krzesła dębowe i gięte. Umywalnie orzechowe z blatami [. 
• Lampy stojące i wiszące. marmurowemi. r. 

Lustra czarne, dębowe, orzecho- Zastawy bronzowe ua biórka. l.~ 
I j ,. we, złocone. ~ydle dębowe. r • 
• 
~ Łozka .o;zechowe, mahoniowe Zyrandole i kandelabry. ~. 

~ ~ 1 zelazne. (W. H. O. 4686) (6-2) ~ ~ 

~~'7.~.~.~.~~.~~ .. ~~~:T.:;~~;:T""~~ ~ ~~~~...JJ.::~~ Ceny ",zkle. ł ......... ~~~~ ................... ~ 

Młody człowiek WYN.łJnM POJAZDOW 
z ~dp0':l'i~dniemi świadectwami~ pos.z~- Włodzimierza Sapińskiego 
kUJe miejsca przy gospodarstwie wleJ-
~i~mH ~dres: Warszawa, Nowy-Świat, ul. Petersburska wprost Poct.ty. 
• , oman. (3-1) KARETY,POWOIY,BRYKI,KONIE. 

~~"łv~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ (26-8) 

l} ~ PlaG~ aD ~nrlBaanja Zwracać uwagę ~a firmę 8 ' ~ P na opakowaniach. 
~ , , przy alei Aleksandryjskiej. ~ ~ 
~ Wiadomość bliższa u Rejenta i _ ~ .~ Iri l' 

S 
8
S 

I'S,..K. Filipskiego. (3-l)~ ~ii- ~ .. -t.~ ~~~ 
~'. _ ~ .:= 0$ ~ !:; C"IS • 

§ 
- __ --==:::!!!' ., ::! ~ .v"1:l oC 

, 

'

Dnia 5 października r. b., z nowym 8 UJ c.:» -==- ~ :; ~ ~ g, ~ 

8 O TYGO;iIKtałILLUSTR~WAliY ~ ~ i' ~ S ~ ~ ~ N ~ 
0g IUMER GWIAZDKOWY 0gO ~;;e;i::=j i..:~:ia !~ =-i ~ 1 ~-~ ~ i 
(j O - -- Q) "',e. ~ ~ 

§ 8 p t FARAON" .~'" en .-; ~.~ ~::>i 
·d . d· 1895· t k . k . t·· " ~~ . .. =_ E- ~ ~ ~ ~ WYJ Zle W gru mu r. ,l, a Ja coroczme, zos a- 8 WARUNKI PRENUMERATY ;:; - ;:::.::: ;;:: .:, ~ oC 

8 
nie rozesłany gratis~ wszystkim znaczniejszym § "Tygodnika lIIustrowanego" wraz z doda- ~., - -=z::: N ~ ~ ..... ~ 

tkami i premiami. ~ § - ~ ." o H .>< 

kupcOflt. pr~e'IJf,yslowcom, #""abrykanto'łJł,. W bo., Q p::;j ~ ~ i ~ J • ~ war 8 z a w i e: .. 'l;j =---E- = -~.~ 4( 

g wlalcicielofl" ~iemskim, duchowieństwu, 8 miesięcznie. . 67 1/2 kop. ~. ~ Co:) ~ 't: ~:: r ..... ' 

8 
doktoro,,» adu'okatom etc. po WSIACH, 8 kwartalnie 2 ruble. ~ :§ ctJ";:::.::: O ..Cl~ ł"""'1 .~ 

-"'lI półrocznie 4" a o N ~ fil 13::1 H .. 
8 

PARAFIJ ACH i MIASTACH HANDLOWYCH Gu- 8 rocznie 8 " ~ ~ UJ ., ~.;- • ~ 
, bernii Piotrkowskiej, oraz W mieście WARSZAWIE. 8 z p r z e B y ł kąp o c z t o w ą: -: .• ~:: !9 -- .s ~ ·o~ '" :-
~ kwartalnie • 3 rub. . ~:co __ ---- .", ~ _ 

xg 8 półrocznie . 6" ~ -;J ~ O t'; ~ -< ~ ,..i ~ k ł h rocznie 12 ... CO -===- .~ ce H ~ C) .... PP. npcy i przemy s owcy zec cą, W swym wła- Q ." '" "" --- c::::lt ~ ::I - ~ g . . dł' d'· . Adres: Warszawa, Krak.·Przedmieście 17. ~ ~ = _ ~ ",," >- et:: >-

Q 
snym mteresle, na sy ac on swoJe anonse l re- S i:1..~ :=:: N ~{~ CI: ~ ~ 
klar.n:y _ '..JII Prospekty i numery okazowe na żą- ., ~ - '" o CO::l l} O danie gratis i franco. ::I ~ 'l;j ~ oCC 8 ~ O (2--2) (W. B. O. M 3784) g ~ ~ ... 

8 8 HSIĘGABNIA ~. . Z 

. g Cena ogłoszeń: ~ T~~J~nra:apdo;~irs~~kYml,e;;~al' ~ -kl' I qOAU~~A:J:~p~lr~JZJIS 
O Cała strona rs. 25; pół strony rs. 13. Q WW~W WI Wir WW WQW W " 
Q Za mniejsze ogłoszenia od pół stronicy po rs.1 O w Wa.rszawie OSOBA 
O od kaźdych oiłldu 'wiers~y jednoszpaltowych Q 4:~. l!oWY-Świat 4:1. wykształcona z doskonałym niemie-
l) drobnego druku. -. g PrzYJmuJe. PRENUMERATĘ ł!~ ckim i fraucuzkim udziela lekcy i Z kon-
~ 8 DZIE~NIKI . l CZASOPISMA w roz- wersacyją· Łaskawe oferty przyjmuje * Ogłoszenia przed tekstowe droższe o 50%. nych Językach wychodzące, oraz wy- Ksieooarnia Pańskiego. (3-3) 
C'> 8 syła książki, przez jakiekolwiekbądż l"""!"!"""""""''' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'" 

g
~ Ogłoszenia okładkowe droższe o :100%. Q księgarnie i katalogi ogłaszane, na wa-

runkach jak najdogo(lniejszych. Do dzisiejszego nnmeru dołacza sie 
(O 7) arkusz 19 powieści p. t. . . .... } . O Prospekty, katalogi pism i książek 

___ ,..I dostarcza BEZPŁATNIE i FRA.NCO. "Dziedzic Athelstanu", 
ill""""~""~""""""""'""""""""'-"""""""""""\,(j Wysyłka uskutecznia się takze za za· ~)\;'V'~'V"-ł~'V'V'V'V~V'~~'V"-ł"ł'V'V~'~ liczeniem pocztowem. (3-2) p r z e kła d z a li g i e l s k i e g o. 

Redaktor i wydawca lIirosław Dobrzaliski. 

~oSBo~eHo UeHsyporo. IIetlaTaHo B'L IIeTpoKoBcKofi I'y6epHcKOfi Tanorpa<!Jil!l. 



Op ę0l> HGlm lOSAZSM. [alU ° GIl! 'eqnąo-e.l M a!UłGdnz 
OUlłJq alU [af 'B~eJ~ 'ye[Az.ld ą0Ał'B!u'CdsM. qOlOMS az 
~0!l01l0 ~ł~O~!! [GOimAłs 'lS~JoHunow nllm'ez PIp'C!sils 
[GZsmq['r.u 'UGG,TD-W'eąlGg 'SS!W op eM'eq'Cz ilU G!UGZ9 
-o.ldllz 'eł'B1S1lZ lAq!S Apll1 'nwop op AZ8M!09JM,0d 

'IIXX 'łVIZQZOR 

'\mO!UloM 
-op'Cz ['BZOAMZptIU tqAq 1lGqnV O~GZO z 'lłM1ShZ.l'BMOl 
mo!ulłd ł'eM.AIDAZ.llOp UH/!ll!M. 'n1lGup.l'BW 'dd n 9'eM 
-Aq 'Błezo'BZ lAq!S pillIPo 'AZSM.lGld Z'C.l Od 'lla.lozoa!M.p 
-od 'BU ql>! 1>1ł[f.łOM ''CaqnV 'Bł~G!qM, H!MąO [al M. 

'!oę0M.!1Z0A? e!!lq O.lpO G[UJ''ep 
-od !u1ld lm mGr 'lhZOZSlłz lłZ epeq a!qos ?'C~'e.Mn PlllPO 
-AUOI'ezS walAa - 'm'e!1IIM {Jf.dpO-iillU'Bd z apę!,aqo 
aUZ0aZ.l~a!u a[oID yAZ0'eqAM. warlłZ !ID ezso.ld -

j'lm'Bd I}~'B[ 

-Az.ld y'e}{sAzod 'wAq'BłR!oqo- ~iłl01S0.ld z IAQ!S -eł110Zl 

-''e!UGZl>lmZ o~aup'e? 01 1lmG1U ąl>'CZ00 ąo!om .M. -
-jG!UI>Gqo Glum łP.lIl0ds sOJo !ll~elO 

lhqz alV 'j!zpnI ąOAOqO lID G!uładnz po nlOA? M WGt 
-'Uuzop o~~uqop Gn 'mGłP.!UIUOdlłZ 'AUZOeIZPMG!U malSGr 
-'!UMql> od m-e[!I!M. {l1GZl-'yęouzsnłs !u'Cd 1lW -

'Gll'CM G!U101S! lsa[ ouo Gl! '''IA~ 
apA? 91lIU~OO ~!S yAZOll1m yęouqosods Gfoaz.ld uRd ł'lł!W 
'Ał1lap! auu! 9!1ęa.llltłu ~!qos ua!u!M.od u'Bd aIV 'AOSAZSM 
00 'aIols mAm~s IUAl AZ.ld Glzpll!Sn u'ed Ha~ar 

- 6fl -

- 152 -

O, wie pan dobrze, że mówj~ prawd~. Pozwa
lam panu zwrócić kroki w t~ stronę dokąd pana serce 
ciągnie, 

Sir Oswald ukłonił ' si~ i podążył ku Sibyli, sie
dzącej obok lady Mountforest. 

- Przysyła mnie tu sama pani domu-rzekł, sia
dając obok niej.-Wiedziała dobrze, gdzie chciałbym 
być, 

A gdzie? - zapytała Sibyl, patrząc mu prosto 
w oczy,-Gdzież pan byś chciał być? 

- Jeśli pani si~ tego nie domyśla, zbłądziłem 

widocznie. 
- Pan nigdy nie raczy odpowiadać wprost na 

pytania, 
- Pragnę gorąco tym razem odpowiedzieć pani, 

jeśli tylko pani na to pozwoli. 
Lady Sibyl odwróciła się gwałtownie, niezadolo

na z obrotu, jaki rozmowa przybrała, W tej chwili 
gospodyni dOiliu wstała, zapraszając gości do jadalnego 
pokoju. Sir Oswald podał ramię lady Sibyl i w mil
czeniu podążyli do stołu. Miss Threlfall, która siedzia
ła po drugiej stronie vis a vis młodej pary, zdumiona 
była, widząc zachowanie się lady Sibyl, Nie wyglądała 
wcale na zakochaną. Sil' Oswald pierwszy przerwał 

milczenie, 
-Czy pani ciągle bywa u państwa Martiueau?--za

pytał, 

- Moja babka m6wiła już panu, że bardzo czę
sto odwiedzam miss Altheę, 

- Ale uie ma pani chyba zamiaru -podtrzymy
wania znajomości z miss Threlfall? 

iU1H}01l WA.l~ZS tłU a!U~lSOzod 
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ROZDZIAŁ XXII. 

Sir Oswald Athelstan, postanowiwszy zostać mę

żem Lady Sibyl, starał się ° nią usilnie. Zamiarom 
jego wszyscy sprzyjali, z wyjątkiem samej panny, która 
stale okazywała mu niechęć. Lord Mountforest zapra
szał go do siebie pod pierwszym lepszym pozorem 
i przyjmował niezmiernie uprzejmie. Lady Mountforest 
postępowała z nim tak, jak gdyby już należał do ro
dziny_ Ułatwiano mu rozmowy sam na sam z lady 
Sibyl i wszyscy uważali to małżeństwo za rzecz zdecy
dcwaną· 

Jedna tylko Sibyl zdawała się o niczem nie wie
dzieć. Zezwalała na wizyty Sir Oswalda, będąc przeko
nauą, że w chwili stanowczej, postąpi, jak jej się bę
dzie podobało. Jedyną jej rozrywką było odwiedzanie 
Althei, z kt6rą zawarła ścisłą przyjaźń, 

Babka jej, chociaż niehardzo z tego zadowolona, 
nie śmiała jej si~ sprzeciwiać i Lady Sibyl była prawie 
codziennym gościem w skromnym domku pallstwa Mar
tineau, 

Bracia Althei bardzo polubili młodą lady; jeden 
tylko Wilijam, chociaż był dla niej bardzo grzeczny 
unikał jej stale, 

Któregoś dnia, Lady Sibyl siedziała w ogródku 
z Altheą i szyła, 

Dziedzic Athelstauu. 19 
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Powiedz mi, - rzekła Sibyl - jak to się stało, 
że MI', Bope wychowywał się u was. Przecież nic jest 
waszym kuzynem? 

- Nie, wcale. Poznaliśmy go temu lat jedenaście, 
w miejscu kąpielowem, i jako dzieci jeszcze, zaprzy
jaźniliśmy się, 

- Czy nie miał rodziny? U kogo mieszkał? 
- ' U swojej ciotki, Miss Rigby, Odkąd Wilijam 

jest u nas, nic odwiedziła nas ona ani razu, a ilekroć ży
czyła sobie zobaczyć się z Wilijamem, naznaczała mu 
spotkanie w różnych, coraz to innych miastach. 

- To dziwne! Czy dawno się widzieli? 
- Już ze dwa lata temu. Najdziwniejszem jest-

i tu Althe zniżyła glos i przysunęła się do Sibyl-że 
pisa.ła do niego parę tygodni temu: naznaczając mu 
schadzkę, a kiedy on udał się na miejsce wskazane, 
nie zastał tam nikogo. Od tej chwili nie dała znaku 
życia. 

- MI'. Bope musi być tem bardzo zmartwiony! 
Nie czynił żadnych poszukiwań? 

- Nie wie jej adresu. Ojciec mówi, że ona 
umyślnie ukrywa przed nami miejsce swojego pobytu. 

- Jakie to dziwne! A czy Mr. Bope nie pamięta 
nic ze swoich lat dziecinnych? 

- Dlaczego go nazywasz 11Mr. Bope", to tak 
niemile brzmi. Do Geralda nawet w oczy mówisz po 
imieniu! 

Zapewne, ale Gerald jest jeszcze taki dzie-
ciak! 

Jest w jednym wieku z Wilijamem. 
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- Wiem o kim mówię. ~famy wspólny sekret 
z miss ThreIfall. Theresa siedziała nieru'choma i , pa. 
trzyła na krajobraz, roztaczający się przed nią. 

- Czy wolno mi zgadywać?-zapytał'sir Oswald, 
patrząc jej w oczy. ' 

- Jak się panu podoba. 
Milczał przez ohwilę, nie spuszczając z niej oka; 

naraz wybuchnął śmiechem: 
- Chciałbym tak umieć panować nad sobą jak 

pani,-rzekł,-ale sądzę, że pani posiada wyłą~zny 
do tego dar. Nie próbowała pani nigdy teatralnej 
kary jery? 

Lady Athelstan poruszyła się i miss Threlfal1 
zwróciła się do niej. 

- Czy pani niedobrze?-zapytała. 
- Nie, nie, zupełnie mi dobrze. Nie zajmuj się 

mną, droga Thereso! 
~ Jesteśmy już u celu podrózy!-zawołał sir 

Oswald, gdy powóz podjechał do gankn miss Betham
Green. 

Lady Athelstan wysiadła i, prowadzona przez 
syna, weszła do salonu. Theresa szła za nimi. 

:Mis Betham-Green pospieszyła powitać przy
byłych, 

- Jakże szczęśliwą jestem, że, widzę panią, droga 
lady Athelstan! A, miss Threlfall! Slicznie pani wyglą
da, do twarzy pani w czarnym kolorze! Sir Oswaldzie, 
jesteś pan oczekiwany z upragnieniem! 

- Pani żartuje sobie ze mnie!-odparł sir Oswald 
z uśmiechem. 
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