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PREN~~I~RATA

OGŁOSZE~JA.

w m ł ej s c u:
rocznie
. . rs. 3 kop. 20 I
półrocznie
. rs. 1 kop. 60 J
kwartalnie . rs. - kop. 80 ;
I Cena pojedyńczego numeru II
kop. 8.
z przesyłką:
I
rocznie. . . rs. 4 kop. 80
półrocznie
. rs. 2 kop. 40 ,
kwartalnie . rs. 1 kop. 20 '

Za ogłoszenie l-razowe k.8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilkakrotne - po k. 5. od wier· 1
I sza. Za reklamy i nekrologi
po k. 10 od wiel'sza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie po k.20 od wiersza petitu.
(Jeden wiersz szerokości strony=
4 wierszom jednoszpaltowym.

I

I

Wychodzi

Nr. 40.

W kaidą Niedzielę

wraz z oddzielnym

Biuro Redakcyi i eli.spedycyja główna w oficynie domu p. Katarzyńskiego obok Magistratu.-Ogłoszenia przyjmują: w Piotrkowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8;
oraz takież biuro pod firmą l1Piotrowski i S-ka" (dawniej "Rajchman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego,
Zawadzka 12; wreszeie wymienione obok agentury w miastach
powiatowych gubernii piotrkowskiej.

stałym

Dodatkiem

Powieściowym.

P r e n u m e r a t '2 P r z y j m uj ą: 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
w Częstochowie
" Będzinie
" Brzezinach
" Dąbrowie
" Sosnowcu

W. Komornicki.
" Janiszewski Stan.
" Adam Mazowita.
" Waligórski Karol.
" Jermułowicz.

w Łasku
• Łodzi
" Rawie
" Radomsku

W.

Grass.
B. Londyński.
• Hipolit Olszewski.
Walenty Ligocki.
" { Myśliński Feliks.

__ Hltncela'r yja adwokata przy- o łaskawe nadsyłanie odpowiednich proje- wystawcom i chwalił owoce ich pracy.Przy wejHenryka Elz enb erga , któw, uwag, lub wskazówek, czy to za po- ściu do pawilonu wystawowego łódzkie "Man-

sięgłego

28 przy ulicy średnictwem" Tygodnia (I, czyli też wprost
po zawiązaniu do rady. Każdy projekt i każda praca
odpowiednich stosunków, przyjmuje w tym kierunku) bez względu na treść
bez zaliczenia do inkasa wszelkie nale- i obrobienie, z pr~wdziwą wdzięcznością
żności oraz wyroki dotąd nie wyegzekwo- przyjętą będzie i bez reflektowania nie powane, we wszystkich miejscowościach Ce- zostanie.-Przytem uprasza się o pośpiech,
gdyż kwestyja ta, po szczegółowem przedysarstwa.
(3-1)
skutowaniu i opracowaniu przez radę, winna być poddana pod ostateczną decyzyję
zebrania członków towarzystwa
Dobroczynności. ogólnego
na początku roku przyszłego
Prezes Srzednicki.
Członek-Sekretarz A. Jarnuszkiewicz.
OdRady Piotrkowskiego Towarz. Dobrocz.
otrzymujemy następującą, niezmiernie W.LŻ
----(.~--ną odezwę, której treść polecając uwadze
inteligientnego ogółu, prvsimy wszystkich
WYST! W! PRZEMYSŁOW!
o otwarcie w poniższej sprawie publicznej
x~
Łodzi,

w domu W·go Reichera
Południowej

W

Z Towarzystwa

dyękusyi.

S. p. Karol Burghard w testamencie swym
przeznaczył dla towarzystwa dobroczynności pl'ocent od sumy rs. 12000 "na udzielanie zapomóg dla biednych młodzieńców
i panien wyznania rzymsko-ka.tolickiego
na kształcenie się ich faohowe w rękodziel
nictwie, przemyśle, lub handlu"; przyczem
jednak rozporządził, że, gdyby towarzystwo
znalazło się kiedykolwiek w możności wytworzenia instytucyi, mającej na celu nauczanie biednych płci obojga, wyznania
rzymsko-katolickiego, rozmaitych rzemiosł,
i takową instytucyję w m. Piotrkowie, jako
oddzielny zakład utrzymać mogło, zwłasz
cza pod swym bezpoś?'ednim za?'ządern, to na
utrzymanie takowego, może ono użyć procent nietylko od sumy rs. 12000 (o której
wyżej mowa), ale i od sumy rs. 18000",
czyli razem towarzystwo na ten cel mogło
by mieć do rozporządzenia procent od sumy
rs. 30000, wynoszący, po potrąceniu podatku skarbowego, około rs. 1430 rocznie.
Do 1 lipca r. b., procent od 1'8. 12000
obracany był na utrzymanie warsztatów
tkackich, a od rs. 18000-na inne cele w zakres towarzystwa dobroczynności wchodzą
ce. Skoro zaś od l lipca r. b., koszt utrzymania warsztatów tkackich odniesiono do
"ogólnych funduszów" Towarzystwa, wówczas Rada uznała za konieczne zastanowić się
nad tem, czy nie możnaby istotnie wytworzyć w m. Piotrkowie takiej instytucyi,
o jakiej wspomina ś. p. Karol Burghard
w swoim testamencie, na utrzymanie której
mogłaby być użytą suma rs. 1430 rocznie,
a ewentualnie, wedle brzmienia testamentu,
nawet i suma w przybliżeniu rs. 1000 rocznie, stanowiąca procent od kapitałów na
utrzymanie "zakładu rodziny Adeli", przez
ś. p. BUl'gharda i Szpadkowskiego
legowanych.
Pojmując całą trudność zadania swego
w tej mierze, Rada poczytuje sobie przedewszystkiem za obowiązek upraszać ninie}
szem ludzi, których dobro ogółu obchodzi,
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Łodzi.

N a niezwykłą w dziejach Łodzi uroczystość otwarcia wystawy przemysłowej-ra
czył 26 września zawitać do naszego miasta
J. E. Generał-Gubernator Warszawski i Do·
wodzący Wojskami okręgu, hr. P. A. Szuwałow o godz. 11 3/ 4 rano, oczekiwany na stacyi
przez wartę honorową 37 piechotnego Jekaterinburskiego pułku, przez J. E. Gubernatora piotrkowskiego K. K. Millera, wicegubernatora szambelana Ozierowa, przez generałów, sztab łódzkiego garnizonu oficerów,
władze
naczelne miasta, duchowieństwo
wszystkich wyznań, deputacyję przemysło
wo-handlową, wójtów gmin, i innych reprezentantów władz urzędowych i cywilnych,
oraz przez tłumy różnorodnej publiczności,
oczekującej na stacyi od rannych godzin.
Odebrawszy raport od warty honorowej
przy odgłosie muzyki, J. E. powitał naczelników i przedstawicieli oddzielnych grup,
z którymi raczył rozmawiać bardzo uprzejmie, przyjąwszy podane sobie na srebrnej
tacy chleb i sól.
Hrabinie Szuwałow, małżonce pomocnika J. E. r. t. Petrowa, wręczone zostały
wspaniałe bukiety: w ogólnej liczbie 8; zarząd zaś chrześcijańskiego tow. dobroczynności miał zaszczyt wręczyć J. E. starannie
wykonany dyplom honorowy, oraz złoty że
ton, które dostały się także w udziale J. E.
gubernatorowi piotrkowskiemu. Po uroczystym tym ceremoniale, udali się dostojni
goście, w otoczeniu całej świty złożonej
z kilkudziesięciu osób, do przyległej cerkwi,
ztamtąd do koszar wojskowych, oraz na
przegląd straży ochotniczej ogniowej.
Po lekkim posiłku w Helenowie, o godz. 2
po południu, przy cudownej słonecznej pogodzie, nastąpiło otwarcie wystawy, przedstawiającej się w całości nader korzystnie.
Wystawą łódzką, owem widomem świa
dectwem niestrudzonej pracy, energii, czynu
i inicyjatywy, zainteresował się J. E. bardzo
żywo, a oglądając ją szczegółowo, dziękował

nergesangverein" i "Lutnia" zaintonowały
wspólnie hymn narodowy, popisując si~ nadto solowemi śpiewami, za które dyrektorzy
obu drużyn zaszczyceni zostali uprzejmem
podziękowaniem. Wychodzącego z pawilonu
J. E. spotkało tutejsze stowarzyszenie strzeleckie w pełnym rynsztunku.
Opuszczając teren wystawowy, J. E. powtórnie wyraził, zarówno wystawcom jak
i komitetowi, podziękowanie, podnosząc
wspólnie ich zasługi.
W powrotnej drodze z Helenowa, na N owym Rynku defilowały, w obecności dostojnych gości, łódzkie straże ogniowe: ochotnicza,
Szeiblera i Poznańskiego. Następnie zwiedził
J. E. wyższą szkołę rzemieślniczą, gimnazyjum żeńskie, baraki wiejskie, Ambulatoryjum
Czerwonego Krzyża, fabryki Szeiblera, gimnazyjum męzkie, a przy tej okazyi p. prezydent miasta miał za.szczyt przedstawić zwierzchników i personel po mienionych instytucyj. O ileśmy się przekonali, J. E. z odwiedzin tych bardzo był zadowolony, przyczem
wychowańców gimnazyjum męzkiego i żeń
skiego polecił uwolnić na trzy dni od lekcyj. W gimnazyjum żeńskiem wr~czono hrabinie Szuwałow wspaniały bukiet.
Po chwilowym wypoczynku w pałacu nowomianowanego honorowego radcy miejskiego i prezesa chrześcijańskiego towarz.
dobroczynności p. Juljusza Kunitzera, goście
o~jechali na obiad do Helenowa, w którym
uczestniczyło
blizko 250 zaproszonych
osób. Podczas obiadu przygrywały orkiestry
i śpiewał chór żołnierski. Toastów wzniesiono kilkanaście, a każdemu z nich, zwł~szcza
za zdrowie Jego Cesarskiej Mości Najjaśniej
szego Pana, towarzyszyły radosne okrzyki
"hura"! Na toast za hrahiego Szuwałow~,
odpowiedział J. E. toastem za pomyślność
przemysłowców Łodzi, poczern pito za zdrowie dam, generała Broka, t. r. Petrowa, Komitet wystawowy i t. p.
O godzinie 9 nastąpiło serdeczne poże
gnanie dostojnych osób. Na samem odjezdnem wręczony został J. E. okuty w srebro
plan m. Łodzi z widokami.
Podczas przejazdu przez ulice miasta
z tysiąca piersi wyrywały się głośne okrzyki
"hura" towarzyszące aż do odejścia pociągu
specyjalnego.
Miasto z okazyi pobytu Ich Ekscelencyj
wspaniale udekorowano; w wielu miejscach
widniały portrety i biusty hr. P. A. Szu wało
wa; wieczorem zajaśniało morze świateł.
Publiczność w odświętnych strojach zalegała place i ulice. Naprzeciwko ogrodu miejskiego wzniesiono łuk tryumfalny, zakończo
ny u góry herbem hrabiów Szuwałowów.
Drugi łuk, w formie wysokiej piramidy,
ozdobionej kolorami narodowemi, wznosił się
majestatycznie na Nowym Rynku.
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Aby czytelnika objaśnić, jakiemi etapami trzeciorzędnych: drugorzędne zaś firmy wy- a jeden stał przy drabinie wiodącej do okna,
ktorem rabusie wchodzili. Policyja zdaje
kroczyła szczęśliwa myśl urządzenia w Ło stąpiły w bardzo niewielkiej ilości.
Cokolwiek tańsza i łatwiejsza komunika- się być na śladzie sprawców napadu; nadzi własnej wystawy aż stała się faktem speł
nionym, zaznaczyć musimy, źe inicyjatywa cyja z IIelenowem ożywiłaby zapewne frek- stręcza się jednak kwestyja, jak jest strzew tej sprawie zrodziła się w gronie T owa- wencyję gości wystawowych, opłacających żona owa fabryka, do której się oni dostali
rzystwa popierania ruskiego przemysłu i han- i tak już za wejście nO kop. O praktykowa- i w której terytoryjum tak swobodnie mieli
dlu, które pragnęło quand meme zaprezcntować owoce mrówczej zabiegliwości J.K Głó
wnemu Naczelnikowi Kraju, hl'. Szuwalowowi, z okazyi zaszczytu pierwszych odwie·
dzin naszego miasta.
Zawiązany w tym celu komitet, z p. Wła
dysławem Wizbekiem, jako prezesem i duszą
całej organizacyi na czele, zabrał się energicznie do dzieła i dzięki, niezmordowanej zaiste pracy szanownego prezesa, któremu
Łl)dź, jako inicyjatorowi i organizatorowi niejedno już zawdzięcza-mamy dziś przed sobą
uwieńczone tryumfem dt:ielo, złożone z pię
knej oszklone.i hali, wystrzelającej pod niebo
paru wieżycami i z kilkunastu malowniczo pośród zieleni i kwietników rozrzuconych pawilonów, do niepoznania tor cyklistów zmieniającycb.
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gospodarować?

zwiedzających wystawę pasażerów,
Loteryja fantowa przyniosła podobno
dotąd jaknś głucho.
blizko 8000 rs. dochodu na budowę kościoła.
Wystawa trwać będzie 111lesląc. Czysty Kilkunastotysięczne tłumy robotnicze z tadochód obrócony zostanie na cele dobro- kim zapałem szły do koszów szczęścia, że

czynne; pawilon zaś wystawowy: wzniesiony kosztem 20,000 rs. przez budowniczego
tutejszego, p. Gebliga, otrzyma praktyczne
zastosowanie j<'łko bala targowa, ustawiona
na jednym z plac6w miejskich, co wspomnienie wystawy żywiej jeszcze wśr6d łodzian utrwali. Oszklony wokoło, i w górne
światło (Oberlicht) zaopatrzony budynek,
ma długuści 220 st6p, szerokości 60, wysokości 33; rozmiarami więc i architekturą przeznaczeniu powyższemu w zupełności odpowiada, ile że hali targowej Łódź dotąd nie
Enka.
posiada.

___«.»__
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w niespełna 2 godziny biletów zabrakło
i przy 4-ch altanach z fantami nastąpił ścisk
i tumult, jakiegośmy w życiu Swem nie widzieli; zmrok przerwał też wydawanie fant6w, zwłaszcza, że brak światła w altanach
r6wnież do tego zmuszał.
Wystawa przemysIowa, urządzona tu na
przyjazd JE. Generał gubernatora warszawskiego, jest już gotową we wszelkich
szczegółach; otwarcie jej spodziewane z każ
dym dniem. Przedstawia się ona acz pokaźnie
ale... po gospod~rsku, jak i łódzk3;; .obie
one noszą na solne cechę dorywezośCl 1 pośpiechu i pomimo usiłowań urządzających
nie wogą być uważane jako dokładne oorazy miejscowego przemysłu.
Oprócz istniejącego już wielkiego składu
węgla towarzystwa sosnowickiego-otwo1'Zony tu został przez p. Mazaraki nowy
skład, kt6ry wielkiem jest udogodnieniem
dla mieszkańców Sosnowca mniej Z<'łmo
inych, mogących nabywać węgiel tylko na
pudy lub koszyki.
W pałacu, położonym przy kopalni Milowice, (świeżo nabytej przez towarzystwo
sosnowickie) ma zamieszkać dyrektor tegoż
towarzystwa, pan Kosakowski. Urzędnicy
zaś, zamieszkali dotychczas na kopalniach
i pracujący w tamtejszych biurach oddzielnie, mają być przeniesieni do Sosnowca
i wcieleni do głównego biura zarządu.
W tym celu odpowiednia liczba mieszkań
w Sosnowcu najętą już została.
Ślepow?'on.

Na wystawę przemyslow~ zło~yła. się
z wyjątkiem trzech eksponentow zglersklCh,
sama tylko Łódź, prezentując działy tkackie
wyrobów bawełnianych, wełnianych, pół
i całojedwabnych, oraz przędze i wełny
w formie okazów przygotowawczych. Niemniej zasługuje na uwagę dział mechaniki
i metalurgii miejscowej, coraz szersze koła
zataczającej, a żywe teg'o świadectwo daje
nam wystawiony i funkcyjonujący filtr-re·
zerwuar do zmiękczania wody, inżyniera Arkuszewskiego. Maszyna tkacka p. Ewald<'ł
Kerna funkcyjonuje przy pomocy elektryczności, wytwarzanej w odzielnym pawilonie
na placu wystawy i demonstruje wobec gości
wyr6b towaru; p. Luter zaś w swoim pawilonie - wyr6b pudełek tekturowych.
Zaraz przy wejściu uderzają widza cztery okazałe i gustownie udekorowane witryny Towarzystw akcyjnych: Szajblera, Poznańskiego, Silbersteina, Heinzla i Kunitzera z wyrobami tych wielkich przedsiebiorców, przedstawiającemi poglądowo
wśzystkie przemiany produkcyi wełnianej
i bawełnianej, poczynając od miniaturowej
szpulki a skończywszy na całych sztukach
materyi.
W dalszym ciągu spotykamy wszystkie
pierwszorzędne firmy łódzkie i mnóstwo firm

Spryt złoczyńców, plondrujących w okolicy
Sosnowca doszedł już do tego stopnia doskonałości, źe mają oni ajent6w wywiadujących się, kto, jak i kiedy odbiera
z poczty pieniądze i gdzie je lokuje. Oto
bowiem w tym czasie, pan W. zarządzający
pewną, położoną pod Sosnowcem fabryką,
otrzymał z poczty rs. 3000. Tknięty jednak
jakiemś przeczuciem, dnia tego do domu
nie wr6cił, ale pozostał na noc u jednego
ze swoich przyjaciół. Jakoż nazajutrz dano
---(el-mu znać, iż mieszkanie jego w nocy zostało
kompletnie splondrowane i że zabrano mu
Ą
całą garderobę, bieliznę, pościel i rs. 80,
pozostawione w biurku. Wzięty na indaga- Sp1'awa o 1nQ1'de1'stwo Filipowiezowej, intendent/ci szpitala tow. sosnowiekiego.
cyję chłopiec, na kt6rego padło podejrzenie
spólnictwa, objaśnił, iż widział podczas kradzieży, dwóch uzbrojonych w noże i rewolW Będzinie 27 i 28 b. m. I wydział krywery złoczyńców, pilnujących wejścia na minalny tutejszego sądu okręgowego w skła
górze, dwóch również uzbrojonych na dole, dzie: przewodniczący p, Krtiger, członkowie

Babie lato-w całej pełni -- nitkami biajedwabiu stroi ubrania nasze, a niekiedy i gł6wki nadobnycb dziewic z nad Strawy, jakgdyby przypomnieć im chciało, że
i one, po dniach uroczej wiosny, po uciechach
skwarnego lata, późnej dożyją jesieni, po
kt6rej surowa zima grudą pokarbi ich gład
kie buziaki i krasny rumieniec spędzi z hożego liczka, a zwoje płowych, lub czarnych
warkoczy, białym przypruszy śniegiem.
Tak, piękne panie!-w~tJ'toby o tem pamię
tać, zwłaszcza., gdy w domu Bożym chylicie
czoła z modlitwą na ustach.
Co byście też powiedziały o pokornym
słudze waszym, gdyby, spotkany na ulicy
i koralowych ustek waszych paru sł6wkami
zaszczycony, odwrócił się na pięcie i poszedł
sobie dalej?
- Co za pytanie? - zawolasz oburzona
czytelniczko. - Byłbyś pan gburem, niegodnym przestąpić progu najmniej wybrednego salonu!
- Zgoda, ani słowa. A więc, jak nazwać
królowe owych salonów, kt6re w chwili,
gdy głowy wiernych na widok Zbawiciela
wcielonego w wielkiej Tajemnicy, chylą się
w pokorze, tłumnie i gwarno opuszczają Jego świątynie?
- Panowie czynią to samo: - szepczesz
zawstydzona.

- Tak, łaskawa. pani, lecz tylko z gatunku owych, któryoh zwyczajem było godziny przeznaczane na modlitwę przepędzać
w knajpeczce, przy flaczkach i piwkua dziś, gdy handelki im pozamykano, zachodzą oni do Świątyń Pańskich, od których
odwykli ... więc i zachować się w nich nie
umieją. N a uczcicż ich tego; wszak gdy zechcecie, umiecie przeprowadzić bardzo wiele;
dowodem wasze salony, pełne wykwintu
i form przeróżnych, które kodeksem towarzyskim zwiecie.
Czyby atoli ów kodeks uie można uzupeł
nić jeszcze jeduym maleńkim paragrafem?Idzie tu o zdejmowanie kapeluszy w teatrze.-Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło.
Prawda? A djablo niemiło dzieje się osobnikowi, który przyszedłszy do teatru, zamiast
sceny, widzi przed sobą zbiór ukwieconych
bud, góry wstążek, chmarę piór strusich lub
bufiaste rękawy.- Warkocze tak cudownie
przystrajają piękne gł6wki wasze, że szkoda
ukrywać je pod kapelusikami.
Naturalnie,
nie mówimy tu o głowach brzydkich, kwadratowych lub podługowatycb, str~jnych
w przyprawne warkocze o rudawym odcieniu; dla takich musimy uczynić wyjątek,
bo w przybytu piękna nie wypada pokazywać nic szpetnego.
Ostatnią uwagę zakarbować by sobie powinna i dyrekcyja teatru, zwłaszcza, gdy
idzie o dobór amantów i amantek scenicznych.
Na Boga!--co ja robie? Pilnie ukamienować mnie gotowe; bo co będzie z ojcami

łego

Z Sosnowca.
Spryt tutejszych złodziei. - Dochód z loteryi
fautowej. - Wystawa przemysłowa. - Skład
węgla . Przenosiny do Sosllowc·a urzędników
kopalni "Milowice".
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rodzin, jeżeli na scenie pojawią się urodziwe
artystki? ..
Uspokójcie się łaskawe panie; adeptki
dramatu i komedyi to nie divy operetkowe. Zresztą dam wam dobrą rade: starajcie
się, aby w długie zimowe wieczory wasze
ognisko domowe płonęło ożywczem ciepłem,
co rozgrzewa i rozwesela; rozwińcie cały
zapas wdzęków, któremi tak dzielnie władać
umiecie, aby podniecić ookolwiek zazdrość
tyranów waszych... Tylko, broń Boze, bez
przesady-a ręczę za dobry skutek.
Naturalnie o tyle, o ile teraz ręczyć za co
mozna, bo jesień to kapryśna pora wszelakich niespodzianek. Ktoby się np. spodziewał, że miasto nasze, dotąd uważane za
przytułek emerytów, żyjąc z dnia na dzień,
cichem, jednostajuem życiem, naraz obudzi
się z letargu i żwawym krokiem popędzi za
rydwanem postępu. Lata całe Szmule i Jojny
operowali sobie spokojnie pośród rzeszy łak
nącej grosza, nosząc actiwa i pasiwa swoje
w kieszeniach zatłuszczonych chałatów; poczciwy piotrkowiallin, wracając z przyja.cielskiego preferka, świecił sobie po staremu latarką, lub rozbijał nos o drzewo i rogi kamienic" o. ile poc.zciwy księżyc nie chciał wyrę
czac oJCów mlasta, zdeklarowanych przeciwników wszelakiego światła i nocnych włó
częg6w; mularze, cieśle i inni budowniczowie
omijali nasz gr6d starodawny niby bramini
siedlisko paryjasów; w teatrze Spana myszy
naj spokojniej tańczyły balet a towarzystwa
prowincyjonal ne Piotrków wymazały z marszrut swoich.

;M
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pp. Szestakow i Ragozin rozpatrywał i osądził sprawę o zabójstwie Maryi Filipowiczowej, intendentki szpitala tow. sosnowo
we wsi Pogol1 pou Sosnowcem . -Oskarżenie
popierał tow. prokuratora p. Jachimowski.
Na ławie oskarżonych zasiedli: mechanik
tow. sosnowickiego 37 letni Roman Arnold;
felczerzy szpitalni: 36-letni Wojciecb Szczepanik i 23-letl1i Micbał Walczak, oraz żona
jego Julija. Obronę wnosili adwokaci przysięgli: Kotelski za Arnoldem i Szczepanikiem oraz Strahler za małżonkami Walczak.
Wedle aktu oskarżenia, dnia 21 listopada
189-1 r. o 8 wieczorem, nIaryja Filipowiczowa, wydawszy kolacyję dla chorych, powracała z kucbni szpitalnej w towarzystwie
służącej Józefy Rzepa, przez nieoświetlone
podwórze, do mieszkania swego w gmacbu
głównym, gdy nae;le uderzono ją tępem narzędziem w głowę.
Filipowiczowa upadła
z jękiem na ziemię, a Rzepa zauważyła
wysokiego człowieka, ubranego w kl'ótkie
palto i czapkę futrzaną, który spiesznie
uchodził; po ciemku atoli poznać go nie
mogła.

Z wyprowadzonego śledztwa okazało się,
obaj felczerzy oddawna żywili niechęć
do Fi1ipowiczowej, nie pozwalającej im okradać instytucyi, wzorem ich poprzednika,
który przez czas 20 letniej służby zgrom aDopóki
dziI przeszlo 200,000 rs. majątku.
na czele tow. sosnowickiego stał dyrektor
Surzycki, protektor Filipowiezowej, miała.
ona poparcie, trzymające niechęć felczerów
na wodzy, lecz z ustąpieniem Surzyckiego,
walka przybrała zbyt ostry charakter, a lekarz ordyn ujący Ozajkowski, podjurzany
przez felczerów, nie umiał, czy też nie chciał
jej zn,żegnać. W no c zbrodni, z rozporządze·
nia Szczepanika, latarnie na podwórzu,
wbrew zwyczajowi, nie były zapalone,
drzwi zaś od kurytarza., którym Filipowiczowa zwykle chodziła do kucbni,zamknięto
na klucz, DO zmusilo ją do przejścia przez
podwórze. Gdy zaś stróż Podlewski, do którego należało oświetlanie podwórza, z rozkazu Filipowiczowej zażądał od Szczepanika szkieł do latarń, ten ostatni odmówił mu
takowych, z racyi, jakoby nie pasowały do
brenerów. Tycb samych szkieł użyto na
drugi dzień i latarnie paliły się dobrze.
Dalej posługaczka w oddziale kobiecym,
Maryjanna Skrzypek zeznała, jakoby Walże

Aliści powiały wiatry przeciwne, i jak
w kalejdoskopie zmieniły obrazy: maluczko
a kassa przemysłowców otworzy złotodajne
podwoje, ku wielkiemu utrapieniu synów
Judy i innych dobroczyńców ludzkości po
36 %na miesiąc; latarnie gazowe zaleją nas
potokami światła przy którym, co prawda
niezbyt powabnie rysować się będą odrapane mury starych domostw i dziury cbodników, górskie przypominających widoki-ale,
ale mamy przeciez w zanadrzu tow. kredytowe miejskie. - Owo dawno oczekiwane
dziecię, jak różczką czarodziejską zmieni
postać miasta! Niby grzyby po deszczu wyrosną wielopiętrowe kamienice, stare domy
nową przywdzieją sukienkę, betonowe chodniki i kostki szwedzkiego granitu wyrugują
karkołomne kamienie i bruki uliczne, a wówczas biada śmiałkowi, któryby poważył się
twierdzić, że Piotrków nie leży w Europie?
Doprawdy, złośliwym być trzeba nad miarę, aby utrzymywać coś podobnego. Wszak
na Bugaju dymią juz kominy wspaniałej
fabryki, a chodzą wieści, że za przykładem
p. Fl'umkina pójdą i inni, zasobni w grosz
przemysłowcy. 'l'ylko ~anim puścimy tych
panów w granice mIasta, wartoby dosadnie zakarbowa6 im w parnieci, że kto naszym chlebem żyje, nasz ludek roboczy w
szczególniejszej powinien by mieć pieczy...
Janek
.

--c.)---

czak, przyszedłsr.y bez widocznej potrzeby
do sali kobiet, wyszedł na korytarz, gdzie
zamknął drzwi na klucz i wyjął go z zamku;
na zapytanie zaś Skrzypek, które drzwi
i dlaczego zamyka, nic nie odpowiedział . Klucz od zamkniętych drzwi Józefa Rzepa
na drugi dzień znalazła podrzucony w kącie
od strony schodów.-Julija Walczakowa na
krótko przed morderstwem od wołała stróża
nocnego Maeburę z posterunku, pod p02:orem
pokazania mu szafy, stojącej w sieni z drugiej strony gmachu, którą tylko co kupiła
i chciała polecić szczególniejszej jego opiece.-Roman Arnold, z postaci i ubrania podobny do mordercy, którego zauważyła Rzepa, był osobistym przyjacielem obu felczerów, wraz z nimi nienawidził Filipowiczowej, a na pur<i dni przedtem opowiadał kolegom swoim, maszynistom kopalni tow.
sosnow o Pereifcrowi i Wolfowi, jakoby żona
jego miała nie<1ługo zostać intendentką szpitala za protekcyją felczcrów, którzy postarają się, aby usunięto Filipowiczową.
Alibi swego w noc zbrodni Arnold nie
umiał dostatecznie wykazać; zeznania zaś
jego świadka stolarza :Majewskiego nacechowane były widoczną złą wolą. Również plątali się w zeznaniach obaj felczerzy i Julija
Walczak.
Na zasadzie danych, dostarczonych przez
śledztwo przedwstępne, sąd postanowił pociągnąć do odpowiedzialności: Romana Arnolda, Wojciecha Szczepanika, oraz Michała
i Juliję małżonków Walczaków, jako obwinionych o zamordowanie wspólnemi siłami
Maryi Filipowicz.
Po odczytaniu aktu osl{arżenia, sąd przystąpił do konfrontacyi świadków, poczem na
żądanie stron postanowił sprawę rozpatrywać na gruncie. W tym celu posiedzenie zawieszono na dwie godziny, o 5 zaś po poludniu sąd zjechał do wsi Pogoń na tery toryjum szpitala tow. sosnowo i tam badał świadków do 1 w nocy.-Nazajutrz 28 Z. m. posiedzenie rozpoczęto o 10 rano mową prokuratora, który, rozebrawszy szczegółowo akt oskarżenia,żądał ukarania winnycb.-Obaj
obrońcy, opierając się również na treści aktu
oskarżenia, wykazali najzupełniejszy brak
dowodów, któreby pozwlllały uznać oskarżonych za przestępców, tem bardziej, gdy śledztwo sądowe w niczem oskarżenia nie popiera; nie podobna zaś na mocy samych tylko
podejrzeń, należycie nieuzasadnionych, karać
ludzi być może niewinn ch zupełnie.
Sąd, p~ półgodzinn~j naradzie, podzielił zdanie obrony i wszystkich podsądnych uniewinnił. Julija Walczakowa, gdy odczytano
wyrok, zemdlała i dosyć dłngo docucić jej
nie było moina.
--~o)---

.z: miasta i Okolic.
-

~'a odblldow~ kościoła

WiCilCh złożył

w GOl'Zko-

p. X. X. w redakcyi naszej

rs. 100.
- Kontl'akt o oświetlenie gazem miasta Pioh'kowa, pomiędzy magistratem tutejszym, a panem Aszkienazym, przedstawieielem "Augbursldego Towarzystwa zjednoczonych zakładów gazowych" zawarty
w dniu 7 września przed rejentem Oedrowskim, gruntuje się na następującycb zasadach .głównych:. Miast,~ ~ddaje. rzeczonemu
towalzys~wU plawo .ośwJetl~l11a n~ la,t ?O
od ~aty zupełnego UJ Zą.dz~llla tegoz o~wle
!len.la, k~óre, prz.eds1 ę?lOrCa obowlązu
J~ SIę. UkOllczyC w CIągu loku. od daty podpls~Dla ~ontraktu.. Po u~ły\w.le. ~ego czas?,
wszys~kIe budynki, cała sIec nu I 'YSzy~tkle
~atarI:lle przechodzą na własn?śc mlas~a
l mają mu być oddane w ~taDle zupełn~e
dobrym, zd?lnym do. dalsze] ~,ksploa~acyl.
Gdyby magIstrat cbCIał skróclC termm ten
do lat 40, obowiazany przedsiebiorcy zapła
cić wszelkie koszta urządzenia; ·gdyby chciał
skrócić do lat 45 - płaci połowę tych koszt6w. - Po latach 15-tu miasto ma prawo
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zażądać od przedsiębiorcy ("Augsburskiego
Towarzystwa") zmi:my oświetlenia gazowego na inne, lepsze, jednakże pod waruukiem
"żehy urządzenie nowego oświetlenia nie
naraziło przedsiębiorcy na zbyt wielkie
wydatki (?) i żeby termin eksploatacyi nowego oświetlenia przysługiwał mu na pełne
lat 40". - Miasto daje bezpłatnie plac pod
gazowni~, gwarantując przedsiębiorcy 4000 rs.
rocznej opIaty. - Cena gazu oznaczoną została na rs. 2 kop. 40 za 1000 stóp kubicznych. - Na początek ma stanąć tylko
200 latarń, w odstępach 40-metrowyeh jedna
od drugiej, a każda o sile 12 zwyczajnych
świec niemieckich (?).--To\\o·arzystwo Augsburskie, ma prawo, za zgodą miasta, odstąpić całe przedsiębiorstwo innemu towarzystwu lub przedsiębiorcy za umówioną sumę; miasto jednak pozostawia sobie w takim razie prawo pierwszellstwa.
Oto są główne zasady umowy, po przejrzeniu których, przejmuje nas obawa, czy
nowe oświetlenie zaspokoi pokładane w niem
nadzieje i-czy magistrat nie zanadto skrę
pował się powyższą umową, na tak długi
przeciąg czasu!? ..
- Sh'az ogniowa ochotnicza. W niedzielę 29 b. m., nasza straż ogniowa ochonicza odbyła pierwszą jesienną próbę
w muudurach zimowych. Owiczenia wykonaue przez wszystkie oddziały straży, pod
kierunkiem jej dyrektora p. Spana, wykazaly doskonałą znajomość rzeczy i wyborne wyćwiczenie pojedyńczych oddziałów.
Zaznaczyć tu jedynie wypada pewną niejednolitoM ruchów, obok niezupełnego zdawania sobie sprawy, o co właściwie idzie
w akeyi ratunkowej. Zwłaszcza pp. spryceny powinniby do serca wziąć tę uwagę;
puszczanie albowiem strumieni wody samopas, za.miast kierowania jej na pewien zagrożony punkt, który zapewne był im wskazany przez naczelną komendę, nie ma racyi
bytu.
Nędzne szkapiny nie licują także
z ogólnym dzielnym wyglądem naszej straży
i czas by już było uwolnić je od pracy nad
siły. Straż nasza, o ile wiemy, posiada
przygotowane fundusze na zakup 3- 4 par
koni, idzie tylko o to, aby je gdzie pomieścić było.
Plan przebudowy szopy straż ackiej, w którym uwzględniono stajnie, dawno już utonął w pyle archiwów. Wartoby
go wydobyć na światło dzienne, anietylko
konie lecz i czatownię mieć będziemy, zaczem pójdzie zmiana sygnalizacyi pożarnej,
dzisiaj zbyt wadliwej jak 11a miasto dosyć
rozległe.

Ł.

-- Teatl·. Odnowiona sala teatru zimowego przy oświetleniu wieczornem przedstawiła się bardzo pokaźnie; zwłaszcza stroje i twarzyczki nadobnych piotrkowianek,
na ciemnopurpurowym tle lóż, obramowanych złotym szlakiem u góry, wyszły nader
korzystnie, podnosząc wrodzoną urode swycb
właścicielek. Pewien półzmrok, p~nujący
w sali w chwili, gdy podniesiono zasłonę,
wypadł stanowczo na korzyść sceny, której
oświetlenie uwidocznił, wzmacniając tem
samem sumę efektów scenicznych.-Inauguracyjne przedstawienie w niedzielę 29 z. m.
aczkolwiek nie zapełniło sali po brzegi,
jakby się należało spodziewać, zgromadziło
atoli spory zastęp widzów, którzy dzięki
wybornej grze, występujących gościnnie na
naszej scenie obojga pp. Janowskich bawili
się doskonale. Komedyję Sardou "Rozwiedźmy się" z pp. Janowskimi w rolacb
tytułowych widzieliśmy w sezonie wiosennym i wyróżniliśmy już wówczas grę obojga małżonków, pełną subtelnych odcieni,
co i obecnie z prawdziweru zadowoleniem
stwierdzamy, z dodatkiem, że p. Janowska
rolę Cypryjanny pogłębiła o wiele więcej,
a przez umiarkowanie temperamentu i wycieniowanie, dykcyi bardziej zbliżyła się do
typu obmyślanego przez autora. Prosilibyśmy
atoli utalentowaną artystkę o nieco większe
urozmaicenie ruchów, zwłaszcza o usunięcie
powtarzającego się zbyt często skubania
paluszkami bufiastych rękawów, bo jedno-
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stajność podobna razi niem ile a uniknąć jej
tak łatwo.
O grze p. Janowskiej w "Madame SansGene" słyszeliśmy wiele; z niemałem też
zaciekawieniem śledziliśmy za przebiegiem
wtorkowego przedstawienia, które atoli rozczarowało nas do pewnego stopnia. Była to
wytworna robota aktorska, swoboda w O"rze,
subtelne nawet cieniowanie roli, nad którą
widocznie p. J. zapanowała najzupełniej, ale
nie było dziecięcia ludu w owej sympatycznej praczce, wolą losu przeniesionej do salonów książęcych. Bez zaprzeczenia p. J. prowadzi rolę Katarzyny nader konsekwentnie,
w miarę rozwoju sztuki potęgując siłę talentu, który sceny dramatyczne pozwala jej
wypowiedzieć z niekłamanym, porywającym
widzów zapałem; ale nie jest to ów szczery
bezwiedny zapał prostej markietanki. O ile
w prologu p. J. doŚĆ zręcznie udaje rubaszną
praczkę, o tyle w scenach późniejszych nie
czyni wrażenia kobiety z ludu, wtłoczonej
w ramy salonów, ale przeciwnie-wydaje
się, jak gdyby Księżna Gdańska, dla jej tylko wiadomych powodów, siliła się na odegranie roli markietanki. Pan Korczak, zgrawszy się w roli, postać Napoleona subtelniej
wycieniował i dał nam wizerunek Cesarza
(o ile pozwolił mn na to autor) najznpelniej
zgodny z legendą napoleońską. Pan Wiśniew
ski za to, budzący wiele nadziei na pierwszem przedstawieniu, osłabł widocznie.
Jego Neiiperg wtorkowy zamało miał koralu we krwi, a scena końcowa z Napoleonem
wyszła bardzo blado. Szczere słowa nznania
należą się p. Orlińskiemu za maleńką rolę
Despreux i p. Zamiłowiczowi za Jasmina.
Obaj oni scenę przed wejściem Księżnej
Gdańskiej
odegrali bardzo poprawnie,
a w scenie nanki manier wielkoświatowych
p. O. był wybornym metrem arystokracyi
cesarstwa, którą w duszy pogardza, a już co
najmniej lekceważy.
"Flirt" Bałuckiego wypełnił przedstawienie czwartkowe, o którem nic dobrego powiedzieć nie można, tak bardzo nieudatnie
szła konkursowa sztuka, która, przy dobrem
wykonaniu, powinnaby zabawić widzów
i zachęcić ich do bywania w teatrze. Zazna·
czyć atoli musimy, że o ile całość szwankowała bardzo, o tyle pojedyńcze role wyszły
poprawnie w grze niektórych aktorów, wię
cej sumiennie traktujących swój zawód. Nie
mówiąc już o pani Janowskiej, która rol~
Zofii śmiało zaliczyć może do najlepszych
w swoim repertuarze, p. K. Sarnowski w roli
Murskiego, w scenie końcowej z Zofiją, zdobył
się na szczery zapał i grę bardzo po.pra,!ną;
szkoda tylko, że początek sceny WZIął meco
zawysoko; więcej bowiem spokoju uplastyczniłoby
dokładniej późniejszy
wybuch
i większą grozę nadało scenie naj piękniej
szej z całej sztuki. P. Orliński rolę Dzikiewicza oddał bez zarzutu. Pp. Korczak i Zamiłowicz, grali z zupełnem
zrozumieniem
.Ł
tego, co m6wią.
- 1'olV8I'Zystwo ((obl'oczynności dla
chrześcijan, w myśl podanego przez swego
prezesa projektu (drukowanego w x~ 35 71 Tygodnia"), otworzyło w swoim budzecie pozycyje stałą dochodu i rozchodu funduszu
po~ocy dla nauczycieli i nauczycielek p1'ywatnych. Odezwę w tym przedmiocie, prz~z
.szanownego prezesa towarzystwa łaskaWIe
nam nadesłaną, a omawiającą szczegółowo
warunki zaciągania pożyczek, wydrukujemy
w następnym numerze naszego pisma.
- Ktoby )ll'Zy)lllszczał, ze Piotrków jest
·centralnym punktem handlu żołądkami cielęcemi pomiędzy Cesarstwem a zagranicą? .. ·
A jednak tak jest; tylko że handlem tym,
bardzo zyskownym, trudni się, jak zwykle,
,dwóch sprytnych żydków i żydki tylko
() nim wiedzieli dotychczas. Dosyć, jeśli powiemy, ze każdy z tych dwóch sprytnych,
płacąc podobno po 1 1/ 2 zaledwie kopiejki za
cielęcy żołądek, obraca rocznie kapitałem
przeszło 60,000 rs!-Jedynie chyba w zawodzie handlowym zdarzają się podobne fak-
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ty-nieprawdopodobne na pozór, a jednak
prawdziwe!
- Wyzwanie. We środę, podczas eksportacyi zwłok jenerał-majora I., kiedy już
kondukt wszedł do cerkwi, idący na kolej
około banku Państwa obywatel ziemski M.,
zaczepiony nagle przez nieznanego sobie X.,
zatrzymawszy się na chwilę, wręczył napastującemu swój bilet wizytowy i oddalił siq
w swą stronę.

- Zmiany w IIl"Zl(dowuniu. Mianowani
zostali: starszy referent wydziału administracyjnego radca dworu, Kulesza pomocnikiem administracyjnym llaczelnika p-tu Łaskiego, na jego zaś miejsce Władysław Uniszewski z przeznaczeniem do pełnienia ob 0wiązk6w buchaltera wydziału administracyjnego, Józef Andrejew młodszym referentem
tegoż wydziału.

_ Zmiany w duchowielistwie. Przeniesieni zostali wikarjusze: ks. Konstanty Kamieniecki do parafii Pabianice: ks. Emanuel
Madel'ski do Zduńskiej-woli i ks. Jan Szyborski do parafii Rzgów w pow. Łódzkim.
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- Z Czt(stochowy donoszą nam o szkole
zdunów, którą jeden z kotlarzy tamtejszych
zamierza urządzić w pewnej wsi pod Czę
stochową· Nauka będzie udzielaną bezpła
tnie. Jeżeli kto, to mieszkańcy Jasno-Góry
powinniby protegować swoich, tymczasem
gdy jeden z najporządniejszych krawców
tamtejszych, chrześcijanin nie ma roboty,
żydzi przerobić jej nie mogą·
- Dąbl'owa Górnicza. Nareszcie dziwne
koleje losu, zlitowawszy się nad opłakanym
stanem mieszkańców Dąbrowy, sprawiły, że
posiadamy nową szosę-ciąg'nącą się przez
całą długość ulicy Klubowej. Dzisiaj, ulica
ta -wobec braku błota jesienią, a kurzu
w lecie, dwu tych nieodzownych przymiotów
naszej osady-stanie się jedną z sympatyczniejszych, tembardziej, że dl.lminujący nad
budynkami gmach nowej resursy, płonąc
szkarłatem (pono za swych wykonawców)
ścian zewnętrznych, niemało przyczynia się
do nadania ulicy cechy zupełnie miejskiej.
Ubiegłej niedzieli, w budynku poświęconym
muzie Melpomenie, odbyło się amatorskie
przedstawienie, kt6re, ze względu na piękną
pogodę, zgromadziło dość poważny zastęp
osób. Na zakończenie przedstawienia, złożo
nego z 3-ch jednoaktowych komedyjek, dano obrazek ludowy p. t. "Łobzowianie".
Z przyjmujących udział amatorek i amatorÓw na szczeg6lną wzmiankę zasługują:
A H o,f '1 p.p. B1'0.
d l. K • H o.,
f oraz
p-na.
p. J. Hof. Na zakończenie, pod kierownictwem tnakomitego mazurzysty p. Brod. odtańczono w sześć par mazura, który, chociaż
nie obszedł się bez małych błęd6w i ogólnego zamieszania, jednak sprawił sympatyczne wrażenie. - W końcu bieżącego
miesiąca, z okazy i nowej resursy, odbędzie
się wieczór tańcujący.-Okolice nasze, zazwyczaj ubogie w zwierzynę i ptactwo, w 1'0ku bieżącym obfitują w zające i kuropatwy.
To też panowie myśliwi nie próżnują i cały
czas wolny od zajęć poświęcają uganianiu
się po polach i lasach, a choć czasem się zdarza, że strzelec celując do kuropatwy, trafia
w cudzego psa-zazwyczaj trudy myśli wskie zostają uwieńczone obfitym łupem.
Omega.
- Z Sosnowca. Loteryja fantowa, urządzona na rzecz budowy kościoła parafijalnego przyniosła dochodu przeszło 10000 rs.
Pp. Mauve i Dietel kierują dniem i nocą
przygotowaniami do wystawy przemysło
wej, kt6rej utwarcie z powodu odroczenia
przyjazdu J. E. Generał-gubernatora warszawskiego odłożonem też zostało do 10 paż
dziernika.
- lIuta Katarzyna. W okręgu sosnowickim Huta Katarzyna, własność niemieckiej
spółki akcyjnej, zamienioną będzie na samodzielne towarzystwo z udziałem russkich

- Usiłowanie kl·adzieży. W nocy z niedzieli na poniedziałek do mieszkania p. Winera zakradło się Płęciu złoczyńców z zamiarem kradzieży. Swiatło ślepej latarki
zwróciło uwagę mieszkańc6w domu, którzy
spłoszywszy nie w porę złodziejów ułatwili,
im ucieczkę. Na chwilę przedtem przechod zący p. K. S. zauważy ł mł od ego chł opca,
który na widok światła pokazującego się
w oknie w mieszkaniu Winera gwizdnięciem
podał sygnał i natychmiast począł biedz
w stronę cmentarza. Był to więc zamach
uplanowany przez dobrze zorganizowaną
szajkę·
-- KI·adzież. W dniu 30 z. m., około godziny 3-ej po południu, do mieszkania p. M.
w domu Olszewskiego przy ulicy Petersburskiej zakradł się złodziej i zabrał garderoby
na kilkadziesiąt rubli.-W nocy d. 2 b. m.,
do mieszkania p. Z. w gmachu pocztowym,
zakradł się złodziej przez okno i zabrał
różnych kosztowności na 100 rubli blizko.
- Piel'wsza cyklistka. W r. 1892 było
w mieście naszym zaledwie 5-iu cyklistów;
w następnym roku po zbudowaniu cyklodromu, liczba ich, zaraz na wiosnę, wzrosła
do 40, a obecnie, umiejących jeździć na 1'0werze jest co najmniej 60 osób, różnego wieku i różnych społecznych stanowisk.-Do
teg~ jednak, aby znalazła się między nami
choc jedna cyklistka, potrzeba było, od
chwili rozwini~cia się u nas kołowego sportu,
aż trzech lat czasu! Bohaterką tą, dającą
przykład innym, jest panna R., która, o ile
słyszeliśmy , bardzo wprawnie i z wielkim
wdziękiem włada żelaznym rumakiem.
- Wypudek. W ubiegłą środę, jadącego
konno do Majdan, pana S. rozbiegany wierz- przemysłowców.
chowiec uniósł i zrucił z siodła. Jeździec
- Otwal'cie teah'u w Łodzi. W teatrze
uległ niebezpiecznemu pokaleczeniu i rozciął zimowym Victoria 29 b. m. nastąpiło uroczygłowę·
ste otwarcie sezonu zimowego pod dyrekcy- Na miejscowym cmentarzu, spo- ją p. M. W ołowskiego. Odegrano prolog pióstrzeżono w zeszłą środę zemdloną kobietę, ra K. Zaleskiego "Piekny sen" i Checińskiew której poznano panią S. i udzielono zem- ho "Szlachectwo duszy".
•
dlonej natychmiastowej pomocy.
- SaUlobó.jstwo. W lasku miejskim
- Zmal'ł w Piotrkowie dnia 30 z. m. w Łodzi odebrał sobie życie Adolf Majerojenerał-major Iwanow, b. naczelnik zarządu wicz 17 letni subjekt handlowy. Przyczyna
żandarmeryi gub. piotrkowskiej.
rozpaczliwego kroku niewiadoma.
- Od papi(,l'osa. Brzydki zwyczaj pale- Nagły zgon. W nocy d. 1 b. m., zmarł
nagle oficer tutejszego pułku, porucznik Eka- nia papierosów w łóżku omal nie stał sie
przyczyną śmierci dla p. Abel, fabrykant~
teryninski.
- Z podatków miejskich przypada do łódzkiego, kt6ry usypiając, zapalił papieroopłacenia, za b. m. październik, dodatko- sa. Czy to skutkiem porzuconej nieostrożnie
wa opłata za ubezpieczenie od ognia w rzą- zapałki, czy też papieros wypadł śpiącemu
dowem towarzystwie gubel'l1ijalnem.
z ręki powstał pożar i wkrótce dym napełnił
- l\'ieszczt(ślhvy tI·a~. We wsi Bujny, cały pokój. Gdyby nie policyjant stojący na
gm. I(rzyżanów, włościamn Tomasz Grucha- ulicy, który zauważywszy w oknie płomienie
ła, rzucając kamieniem w kurę, trafił w glo- rozbudził domowników, p. A. naganny zwyw~ .4 letniego swego syna i zabił go na czaj życiem by przypłacił.
mIeJscu.
- Zebranie koleżellskie wychowańc6w
- Nalład. W noc.y na 29 z. m. na dom wyższej szkołv rzemieślniczej w Łodzi któWincentego Wasilewskiego, mieszkańca osa- rzy ukończyli~ją w r. 1885, odbyło się
b.m.
dy Sulejów, napadli nieznani rabusie i wy- Znalezione zwłoki. W dniu 22 z. m.,
strzałem z rewolweru ranili go w pierś. Ran- na 6-7 wiorście szosy piotrkowsko-wolborski~j, znaleziono zwłoki nowonarodzonego
nego od wieziono do szpitala w Piotrkowie.
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dziecka, zawinięte w męzką bieliznę. Śledz także wydać pasażerowi bilet w innym
kierunku niżeli zamierzony, bezpłatnie, byle
two zarządzono.
- Kronika ~ypadkó-vv w gubernii za cenę niedokończonej podróży; w przeciW pierwszej połowie sierpnia r. b. było pożarów wnym razie różnicę uiszcza pasażer.
19. W tej liczbie: z poc1palenia 5; z nieostrożności
= Ubezpieczenie koni od kradzieży. Pan. Ostro2; z niedbałego utrzymywania kominów 2; z nie· wski, właściciel dóbr ziemskicb,podał projekt
wiadomej przyczyny 10. Straty wyniosły 142818 rs.
Wypadków nagłej śmierci było 8, wypadków na ubezpieczenia koni od kradzieży.- Projekt
drodze zelaznej 4; znaleziono l trupa; sąmobójstw jego bada obecnie ministeryjum spraw webyło 3; dzieciobÓjstw
kradzieży 4.

-

3;

poranień

3; grabiel'zy 3;

Taksowanie p.-zcdsiębiol'stw fabl'Y-

CZł1lch. Wynagrodzenie za szacunek przedsiębiorstw fabrycznycb, na kt6re ma być zaciągnięta pożyczka z banku paIlstwa, zależJ:

od rozmiarów szacunku asekuracyjnego l
wynosi od 25-400 rs. Rada Banku Państwa wydała obecnie przepisy w tej mierze;
na pokrycie wydatków połączonycb z taksowaniem przedsiębiorstw postanowiła potrącać 1/2% z przyznanej pożyczki.
- Sandomicl'z-Ostl·owicc. Mieszkańey Sandomierza wysłali prośbę do p. ministra komunikacyj o przedłużenie linii kolelowej z Ostrowca do Sandomierza, nad którą studyja dokonano jes:lCze przed r. 1860.
Nowa kolej poszłaby na Bodzecbów, Stodoły i Wysiadłów, ożywiając ruch handlowy
w calem sandomierskiem, znanem ze swej
urodzajnej gleby a dziś dobrych komunikacyj zupełnie pozbawionem.
- peJ'ełki kolOl'owe wyrobione ze szkla,
dotąd sprowadzane przeważnie z fabryk
francuzkicb, niebawem wyrabiane będą
w kraju. Jak donos~ "Słow?", w Wawrze
pod Warszawą, budUją obecme fabry.kę tych
perełek, za które. spory grosz płaClm! ~bcym. Ileż ~o takIch dro.łmostek,. znaJd~lJących szerokIe zastosowame ~ życIU codzlen:
nem, sprowadzam:y z zagl'allłC~, ,które a~o~1
bardzo łatwo. moznaby. wyra~lac . na IDle)scu, zatrzymując w krajU setkI tysIęcy rublI.
- Z~kaz gl·Y.\V .km·ty. Konduktol:om,
obsł~lguJącym pOCIągI osobowe na kol,e]ach
tuteJszych,'pol~cono s~rowo przestrzegac, aby
pasażerowIe me grah w karty po wagonach.

----4c.)---

Wiadomości bieżące.
= Projekt utraty i nabywania poddaństwa
dopełniono następującemi punktami: 1) jeżeli kto ucbylając się od służby wojskowej
uda się za granicę i na termin oznaczony nie
powróci, ulegnie w czasie pokoju karze zamdomu poprawy na 11/ 2 roku,
w czasie zaś wojny zostanie pozbawiony
wszystkich praw osobistych i zesłany do
gub. oddalonych; 2) kto wyjedzie za granicę i nie stawi się na wezwanie rządu, po powrocie do kraju, będzie osadzony w twierdzy, na czas od 6 miesięcy do roku jednego.
Kodeks kar. Ministeryjum sprawiedliwości wysłało do opinii władz centralnych
projekt nowego kodeksu kar. Jak informuje "Grażd .", system kar uległ znacznej
zmianie. Kary pieniężne, jako nieodpowiednie i szerzące w pośród mas ludowych
błędne mniemanie, jakoby człowiek bogaty
knięcia w

=

mógł się okupić pieniędzmi, usunięto zupeł

nie. N atomiast wprowadzono nowe kary
jakoto: osadzenie w fortecy, w więzieniach
i innych miejscach zamknięcia.
= Nowe przepisy kOlejowe. Ministeryjum
skarbu, jak dowiadują się "Nowosti" wydało przepisy zawiadowcom stacyj co do po·
stępowania. z pasażerami, w razie rozbicia
się pociągu.-Pasażerom, którzy po rozbiciu
się pociągu pragną odbywać podróż dalej,
należy poświadczyć bilet; jezeli zaś zechcą
dojechać do której stacyi pośredniej, należy
opłatę policzyć tylko od stacyi początkowej
do tej pośredniej, którą pasażer wybrał za
cel podróży. Ci z pasażerów, którzy zecbcą
pozostać na miejscu wypadku, nie kont ynując dalej podróży, powinni mieć pieniądze
zwrócone za przestrzeń nieprzebytą; jeżeli
zaś zechcą powrócić do miejsca zkąd przybyli należy ich przewieść bezpłatnie. Należy

5

= Ludwik Pasteur, wynalazca szczepienia
jadu w ścieklizny, zmarł w Paryżu.
= W Echu teatralne m sprawozdawcą mu·
zycznym po ś. p. Kleczyńskim, został p. Julijan Statler, wykształcony muzyk i sumienny recenzent.
Wędrowiec postauowił ozdabiać swe
szpalty pracami orginalnemi artystów swojwnętrznych.
skicb, w l'eprodukcyjach stalorytowycb.
= Inspektorzy fabryczni obejmą wkrótce = Goniec urzędowy donosi, że w gub. wopod swój nadzór wszystkie warsztaty rze- łyńskiej od 20 sierpnia do 2 września zamieślnicze, - wedle projektu poruszonego chorowało na cholerę osób 7827, zmarło 3085.
w ministeryjum spraw wewnętrznych.
-0-~ = Instytut w Nowej Aleksandryi uzyskał,
jak don. "Birż. Wied. '\ przywilej przyjmowania przedewszystkiem osób, które ukoń
czyły kurs szkoły średniej rolniczej.
= Oddział dla idyjotów ma powstać
w Tworkach. Rada miejska warszawska
- "Ob1'az lite1'atu1'y powszechnej w strewyjednywa specyjalny w tym celu fundusz, szczeni(wh i p1'zykladach" przez Piotra Chmielowskiego i Edwarda Grabowskiego. Dzieła tego
na postawienie specyjalnego pawilonu.
wyszedł zeszyt VII, jako zakończcuie tomu l-ego
= Kasy pożyczkowe i lombardy. W paź obejmując ego starożytuo~ć i wieki średnie . Jednodzierniku zbiera się komisyj a, złożona cześnie w zeszycie tym znajdujemy począt ek czaz przedstawicieli ministeryjów: spraw we- sów nowozytnych. "Obraz literatury w przykła
dach" jest to praca bard ze umiejętua. Że tak jestwnętrznych, finansów i sprawiedliwości, dla gwarantują to uazwiska redaktorów, którzy zarozpatrzenia praw i przepisów o lombar- wsze umieją odualeźć w kaŻdej literaturze autorów
dach i kasach pożyczkowych.
najbardziej zuamienuych. Jest to antologija wszystkich czasów i ludów, w wzorowych polskich tłu
= Bilety kl. 3. "Swiet" donosi o porusze- maczeniach.
niu kwestyi, biletów klasy 3 w bezpośre
- "Biblijoteczki powszechnej", drukowanej
dniej komunikacyi pomiędzy Moskwą, Ber- w Złoczowie , wyszło świezo kilkanaście tomików,
linem, Hamburgiem, Dreznem i Lipskiem, pomiędzy któremi znajduj emy: "Legendy" I. Hoło
oraz róinemi zakładami leczniczemi w Niem- wiilskiego, "Bajki" l. Kra sickiego, "Żydzi" Korze"Pan Jowialski" A. Fredry, Cycerone
czech, w kierunku na Warszawę i Aleksan- niowskiego,
;Mowa z tekstem ROBcyjnsza z Amaryi ", "Z za
drów.
kulis i ze świata", szkice, obrazki i humoreski
Żydzi rolnicy. W kutnowskim parę ma- Urbański eg o, tomy 3, "Dziwue bistoryje" Maurycejątków ziemskich w czasach ostatnich prze- go lokaja, .Nowelle" Z. Sarneckiego.
szło Z rąk żydowskich w ręce chrześcijan.
--~.)--Wogóle żydzi, uważając rolnictwo za lichy
dla siebie interes, zdradzaj~ chęć wycofania
Listy od Redakcy.i
się z majątków ziemskich.
= Jatki mięsne i piekarnie wolno będzie - Pallu J. ll. Ul Pabija"icaclt. Kasy pożyczkowe,
otwierać odtąd, stosując się ściśle do przepi- o jakie
pan zapytuje, mogą być tylko otwierane
sów przez władze gubernijalne wydanych. za pozwoleniem najwy:iszych władz rządowych.
Sklepy takie otwierane będą po uprzedniem Kasy takie istnieją już od dawna w Lublinie, Razrewidowaniu icb przez komisyje sanitarne; domin i Kielcacb, a świezo zatwierdzona została
taka kasa dla Piotrkowa.
następnie co tydzień rewidowane będą przez
---~c<>)--~lekarzy i weterynarzy; policyja zaś czuwać
będzie codziennie nad zachowaniem w nich
wzorowej czystości.
ROZMAITOŚCI.
Jubileusz. Warszawskie Tow. od ognia,
cieszące się powszechnem uznaniem, l paź
Elektryczność zabójcą. W Beldziernika obchodziło 25-letni jubileusz swewywrócił się słup oświetlenia elektrycznego istnienia.-Urzędników pracujących od gradzie
go, przyczem druty dotknęły dwóch przechodzapierwszej chwili założenia towarzystwa jest cych mężczyzn.-Jeden z nich padł na miejscu
5-u, a mianowicie: pp. Edward Leo, Ignacy z oberwanem ramieniem, spaloną lliersią i wuętrz
Stołągiewicz, Stanisław Szostkiewicz, Lu- nościami; drugiego prąd elektryczny niebezpiecznie
i ubezwładnił.
dwik Szczygielski i Wł. Kazimierz Zales- okaleczył
Kobieta i ro~er. Sport cyklowy poki.-O 10 rano, w kościele powązkowskim, siada wielkiego protektora w osobie dr. Jnst Chamzgromadzili się wszyscy urzędnicy dyrekcyi, pion ner e, jednego z młodych członków .Akademii
w celu wysłuchania Mszy świętej; zakupio- medycznej w Paryżu. Niedawno ogłosił on w.Nouvelle Revue·, artykuł, zatytułowany: "Kobieta i ronej z okazyi jubileuszu, a odprawionej przez wer"
, 'IV którym dowodzi, ze ani gra w la~vntennis,
ks. rektora Chełmickiego.
ani łyżwiarstwo, ani konna jazda i wogóle żad e n sport
= Wywóz zboża. Od 1 stycznia do 7 wrze- nie wywiera wpływu równie korzystnego na ergaśnia, wedle danych, dostarczonycb przez za- nizm kobiecy, jak jazda na rowerze. Przytem dr.
Championuere, słusznie zauważył, że kobieta ślicz
rządy kolejowe, wywieziono 318,143,000 nie wygląda na rowerze, rozumie się, e ile nie jest
pudów zboźa w różnych g'atunkach z Rosyi ubrana po męzku i jedzie woluo. Ped względem
wreszcie siły, szybkości na dużym dystansie, nie
za granicę, przeważnie do Prus.
Węgiel pod Ostrowami. Na terytoryjum może walczyć z mężczyzną, ale pod względem elegancyi, lekkości w jeździe zwyczajnej , mężczyzna
dzierżawionem przez cukrownię Ostrowy musi jej ustąpi6-, bo kobieta równie pięknie j e ździ
w pow. kutnowskim, wybiwszy od 120-140 11a rowerze, jak piękuie tallCzy.
Gorset i -vvelocypecl. Pani Sacbesstóp, znaleziono węgiel prawie tej dobroci
co sosnowicki, lecz pod pokładami wodo- Sarzante, dektór medycyny, w pracy swej o wpły
wie gorsetu na organizm kobiecy utrzymuje jakonośnego piasku.
by w epoce, gdy kebi ety zaczną pewszecb ui e uży
= Karty do grania. Ministeryjum spraw wać welecyp edów, zakosztowawszy swobody ruwewn~trznych, jak donosi "Nowoje W remia", chów, wezmą raz nazawsze rozbrat z gorsetem,
zabroniło klubom i resursom sprzedaży kart w zamian którego p. S. proponuje szeroki pas gumowy, służący jedyuie do pod tl'zymywania spóraz już do gry użytych.
dnic. Kto więc zwyci ę ży: gorset czy wel'Jcyped?
= Pogadanki rolnicze. Komisy ja złożona
W"iek D1ilości. J est Ii uim młodość
z ziemian i przedstawicieli władz, ustanowio- połna życia, wiek średni \'\' ]'ozkwici e sil żywo
na przy ministeryjllm rolnictwa w celu okre- tnych, czy też starość? 'l'ego rodzaju pytanie postawił czytelnikom swoim "Daily Telegraph". Z po ślenia warunków, w jakich mogłyby być urzą śród wielu korespondentów najtrafuiej wypowiedzane pogadanki i odczyty dla ludu o gospo- działa swoje zdauie p. Julia Adam, redaktorka
darstwie wiejskiem i agronomii, rozpoczęła "Noovelle Revue". Czemuż by miłość właściwa-pi
sze p. Adam-miała się ograniczać do pewlll'go tylczynności swoje 13 b. m.
ko okresu zyda. " 'szak milość macierzyńska, mi= O uprawie łubinu. Oddawna zajmujący łość
syuowska, miło' ć dla kraju jest udziałem
się sprawami gospodarstwa rolnego p. A. w8?:elkiego wieku. Ci, którzy stawiają miłość wyStrzelecki opracował wedle najnowszych zej po nad upajenie zmysłów, zdolni Hą do uiej
źródeł broszurę" o up7'awie łubimb", która w każdym wieku.
D-r Bewing, na mocy czyuiow tych dniach wyszła z druku. Jest to praca nychSurovvica_
z surowicą c10świadcz e ll orzokł, iż na dobre
wielce pożyteczna dla z emian naszych.
już o tern myśleć nalezy, aby surowicę szczepiono
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podobieństwo ospy, albowiem rezultaty doświad
czeń wypadły l!lbyt pomyślnie. Surowica dostarczana przez fabryki z Hiihst jest tak )!ondensowaną,
iż jeden centimetr sześcienny mieś"Ci w sobie całą
dawkę leczniczą·
.
Oryginalny proces wytoczył pewien
anglik zarządowi kolejowemu we Francyi. Prze-

Licytacyje w obrębie gubernii.

na

woził on jako bagaż urnę z popiołami brata swego który umarł we Francyi i zwłoki jego spalono
w ~rematoryjum; urna w czasie podróży uległa roz·
biciu i drogocenne popioły rozsypały się po wagonie. Anglik za prochy brata żąda odszkodowania
w sumie 200000 fr.-Ciekawa rzecz, co sądy francuzkie wyrzekna o tej sprawie.
Bieg pociągó"'W __ Sz"""aj caryi
bywa tak powolnym, że wywołuje liczne arcykomiczne anegdoty. Między innemi opowiadają o pewnem dziecku, które kupiwszy bilet przy wyjeździe,
do miejsca przeznaczcnia przybyło już człowie
kiem dorosłym.
Zegary gadaJące. Genewski zegarmistrz Siwan obmyślił połączenie mechanizmu zegarowego z fonografem, odpowiednio przygotowanym. Zegary zamiast wydzwaniać, ogłaszają godzinę wyrazami, z (lodaniem informacyj niektórych
np. ~Szósta godzina, wstawaj".
---o~--

- W dnła . 20 listopada (2 grl~dnia) w. sądzie
okręgowym Piotrkowskim ' uą sprzedaż l) os.ady
młynarąkiej \f P1ajątku JecJl.no, .;V[. pow.. nowo.radomskim, pod nazwą "Młyn Duży o~ sumy 5000 rl:!.
2) maJątku

Sikawa w pów.

łódzkIm,
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8
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8

alS
H"
lUMER G'IAZDKO'Y
H
H:!jd:~;e~!;d:'~~:~ \.!~~;~~.:or,O:::;~e;::;: ~
g~ wlaŃcicieZom

kupcom~ pr~emyslowcom~fabrykanto'llł,

zie'llukim, duchowieństwu,
O doktorom, adwokatom etc. po WSIACH,
PARAFIJACH i MIASTACH HANDLOWYCH Gubernii Piotrkows\iej, oraz w mieście WARSZAWIE.
{) . . . . PP. kupcy i przemysłowcy zechcą, w swym wła
O snym interesie, nadsyłać doń swoje a.nonse i re~ klar.ny_
---=--~~~_

O

O

Cała

Cena ogłoszeń:

stroua rs. 25; pół strony rs. 13.
Za mniejsze ogłoszenia od pół stronicy po rs. 1
O od kaźdych o.rmiu wierszy jednoszpaltowych
"X d b
ro llego dfU k U.
Ogłoszenia pl'zedtekstowe droższe o .'iO%.
~
Ogłoszenia okładkowe droższe o 100%.
C.l
(O - 8)
~

O
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ZARZĄD

~ Poleca się pierwszorzt:dny
....
a tani HoteZ Angidski
w mie.icie Ozt:stoclwwie, w blizkości
dworca kolei żelaznej.

E N I

A.

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

"WAR~ZAW~IE BIURO OGŁOSZEŃ"
otwarte w WARSZAWIE przy ul. WIERZBOWEJ ,N'g 8, wprost
Niecałej.

Przyjmuje

o

Telefonu ,N'g 461.

do wszystkich pism
peryjodycznych

ogłoszenia

PO CEliACB REDAKC1J'li1CB.

§

Kantor otwarty od godz. 9 rano do 10 wieczór.
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i
~oczątkujących. i
T~~~~r~ P~~rc~ki~O'c
r ~ i~-ki i• ~iJ[:;f~:~e :,;~:~~~Ic;:~ ł
nakładowa i sortymentowa

Dla dzieci

powsklej

~
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(0-1)

w Warszawie
: ••••••••••• ,•••••••••••
41. NOWł./-Świat 41.
Z powodu braku miejsca, są pozoPrzyjmuje PRENUMERATĘ NA stawione do sprzedania.
DZIENNIKI i CZASOPISMA w róż- w ogrodzie po-Bernadyńskim DWA
nych

językaeb wychodzące,

oraz wy-

PIĘKNE

syła ksiąiki, przez jakiekolwiekbądz po ll-cie lat.

księgarnie

i katalogi

ogłaszane,

na wa-

~~\OłO'O\,.;'\\;~OłOQO,\;~~~'\\;'\\;~~~'\\;~ runk~~:s~:~t;,ajk~~~~::iie~~:~c~·ksiąiek I
:T:

"DOMU PRACY"

Pio"trko"'Wie.
(w suterenach taniej kuchu i p.rzy ulic:r ~Petersb.u~
skiej") przyjmuje do reparacyl star!! bIelizn!, odzlez,
worki, skarpetki, do szycia n0'Ye worki, pierze do
zdarcia krzesełka do wyplatama. Tamże można zamawiaĆ pracownice i pracowników do mycia podłóg,
rabani a drzewa i iunych posług, a także nabywać po
\lenach nizkich miotły, słomianki i wiązki drew
na podpałkę.
(0-17)
"'W

~

~

{1

sumy

- W dniu 4 (16) paźdaiernika na komo.rze w
granicy na sprzedaż skonfiskowanych towarów, od
sumy 932 rs. 70 kop.
- W dniu 9 (21) października w zachodnim
urzędzie górniczym w Dąbrowie na dostawę w cią
gu 1896 r. 3568 korcy węgla kamiennego, od 42 kop.
za korzec, (in-minus).
- W dniu 3 (15) października na folwarku św.
Ducha w. m. Rawie, na sprzedd 200 korcy ży~a
200 korcy owsa i krowy, od sumy 1220 rs. (m
plus).
- W dniu 9 (21) paźdzernika w urzędzie p-tu
Częstochowskiego na dostawę w 1896 roku 1223
sążni 10 1/ 2 werszk. drzewa i 196 pud. 53/~ funt.
świec łojowych dla Częstochowskiej brygady straży pogranicznej, od sumy 19016 lS. 15 kop.
- W dniu 13 (25) pazdziernika w urzęd2:ie pow.
łódzkiego na reBtauracyję budynków na ósadacb
leśnych w. m. Zgierzu, od sumy 2561 rs. 63 kop.
(in-minus).

o G Ł o s z
~

§

od

9000 rs.

W dniu 10 (22) października w urzędzie
gubernijalnym piotrkowskim, na dostawę, począw
szy od 1896 r. na jeden, dwa, lub trzy lata, drzewa, węgla ' kamiennego i słomy dla wojsk i wojennych urzędów; a także na dostawę opału dla
więzienia w piotrkowie 443 pół kub. sąZD1 drzewa,
od 7 rs. za sazeń i 17851 pudów węgla kamiennego, od 15 kop. za pud.

BEZPŁATNIE

Młody człowiek

i FRANCO.
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........~~~~-~-~~~~~"1 Wysyłka uskutecznia sie także za za· z odpowiedniemi świadectwami, po BZU:T:
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st••
Biblijoteki
orzechowe, ma- Meble salonowe i fantazyjne.
j
honiowe.
Obrazy i
sztnki.
M""
przy alei Aleksandryjskiej.
KBKS, Wf6lEl
.
Biurka mezkie i damskie.
Otomany jutą lub dywanem kryte. -;;
Wiadomość bliższa u Rejenta
Dywany piH'skie, bucharskie, franSłupy drewniane i stiukowe.
<D
(3-2)
SKŁAD: przy rynku Aleksandryjskim
cuzkie i syberyjskie. .
Sloły dębowe, orzechowe, czarne.
K. Filipskiego.
Ekrany mahoniowe.
Szafy dębowe, orzechowe, maho- ~ 0)- - - - - - - - - - - ( 0 obok ogrodu po Pijarskiego w PiotrkoFortepiany i pianina.
niowe.
~ Z powodu wyjazdu właściciela k po- wie. Obstalunki należy robić w składzie.
Kredensy dębowe, orzechowe, maSzkło i p o r c e l a n a . .
Odstawa natychmiastowa.
(26-10)
i
trzeba na
z au-

dzieła

I

W~GIEL ~AMIEm,

nRZEW~Y

g ;.,

~~1 Krzesłah~~i~o:,e~ gięte.

~~~!~In~~·z~~~~~~w~a~o~i~a~:~i ~~~

t:j
t~~~! ~t~ii~:, id;~~~e~e~rzeCho_ zastaw~~~~:~'~;:~i~
rJ,,"
we,

złocone.

~ ~ Łóżka orzechowe,

l'j
r.l~

~.~ li,,,.i,m .",to.,m.·

BIURO KOMISOIE UIGRA

~:1~I~ w"m~.,dębowe,"".·p",dm. 9.

dostarcza

FIKUSY, mające
(2-1)

i

żelazne.

Zydle

Żyrandole i kandelabry.

j

(W. B. O. 4686)

Redaktor
lloaBo.leHo ll;eHSYPOIO.

~~1 OGRODNIKA na ORDYNARYJĘ
I..l

r.1~ dobregoss("}o""nikaipszcze(6-3) ~ larza do 15 morgowego sadu. Zgła;::...:~Ij szać się pod adresem: Wola Wiązowa
Ceny nizkie. ~.~~~'::'~~""",,-fi przez Szczerców.
(2-1)

mahoniowe

~-:-.-:-.~:::::.~~~~

dębowe.

biórka.

C~!~~l~:aft ~~~s,

wydawca

~lirosław

Do dzisiejszego numeru
arkusz 20 powieści p. t.

dołącza się

"Dziedzic Athelstanu" ,
przekład

z angielskiego
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Zkąd pani o teru sądzi?
Doprawdy nie wiem, jak panu to powiedzieć ...
Pierwszy raz widziałam ich razem na wczorajszem zebraniu, ale zdaje mi się, że on jej nie lubi i okazuje jej
to-nie utwarcie, ma się rozumieć, ale w podstępny
sposób ...
Na twarzy młodzieńca zjawił się taki wyraz cierpienia, że Sibyl dodała co prędzej.
- Ale niech pan będzie spokojny, Miss Tbrelfall
robi wrażenie osoby, która potrafi się obronić!
- Zkądże pani się domyśla, że sir Atbelstan
wrogo jest dla niej usposobiony.
- Wczoraj, naprzykład, sir Oswald robił jakieś
złośliwe aluzyje co do pewnych jej znajomości w okolicy; tymczasem, wiem dokładnie, że nie zna tu ona
nikogo.
- Wie pani o tern napewno?
- Tak, spotykała dawniej jeszcze, za życia ojca
swego, w Cambridge-Hazeldeana, ale przecież to nie
jest żaden sekret!
Jack Martineau zmarszczył brwi, a to tłomacze
nie nie zdawało się go wcale zadawalniać.
- Hazeldean wyjechał obecnie - mówiła dalej
Sibyl - ale jak tylko przyjedzie, opowie mi wszystko,
co wie o Miss Tbrelfall. On wybornie zna ludzi i wiem,
że bardzo się interesuje tą młodą osobą.
Jack posmutniał, a oczy jego z dziwnym wy1'azem troski zwróciły się ku Siby1. Wstał, przeszedł się
w milczeniu parę rllzy po ścieżce; nareszcie wrócił na
swoje dawne miejsce i rzekł:

- Dokąd pojecbała M-Ile Lamartine?-Spytała
nagle Siby], patrząc mu w oczy.
- Do Francyi.
- Czy pan może mi dać jej adres?
Sir Oswald uśmiechnął się.
- Nie pamiętam go na razie, ale jeśli pani pozwoli, jutro go pani dostarczę.
- M-Ile Lamartine nie była prawdopodobnie tak
piękną, jak Miss Threlfall?
- Naturalnie, Miss TbrelfaIl jest bardzo ładna.
Nie wątpię, że musi budzić powszechne uwielbienie.
Czy pani uwierzy, że ona ma i tutaj znajomego?
- Kogo?
- Nie mogę tego pani powiedzieć. Zresztą być
może, że ma ich nawet i kilku; ale zkądże ja mam
o tern wiedzieć? ..
- Być może!-zawołała Sibyl zniecierpliwiona.Niech pan mówi wyraźniej. Kugóżby Miss Tbrelfall
mogła tu poznać, oprócz tych osób: które spotyka
u państwa:
- Najlepiej byłoby zapytać o to samej Miss
TbrelfaIl. Ja naprawdę wiem bardzo mało o niej.
Lady Sibyl spojrzała na uiego pogardliwie i zamilkła. Spoglądała od czasu do czasn na Miss ThrelfalI i myślała, jaka ukryta myśl mogła się zawierać
w słowacb Sir Oswalda.
Kiedy damy wstały od stołu i wyszły do salonu,
Lady Sibyl zbliżyła się do Teresy.
Dziedzic Atbelstanu.
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Jakże się

pani podoba Athelstan Tower przy
Sibyl.
- Miej s cowo ś ć jest bardzo malownicza,
- A ludzie, jakże się pani podobają?
- Znajduj ę, że są bardzo uprzejmi; wogóle jestem
zadowolona z obecnego mojego życia.
Lady Sibylnie wiedziała, jak przystąpić do tematu, który ją najwięcej zaciekawiałi zdecydowała się
nareszcie.
- Czy pani była u 1\1iss Martineau(
- Nie, nie miałam na to czasui lady Athelstan
jest ciągle cierpiącą.
- Czy pani nie widziała się z moim kuzynem,
lordem Hazeltleau? l\I6wił mi, że znał panią jeszcze
w Cambridge.
- Nie, nie spotkałam go jeszcze ani razu,
- Przepraszam! utrzymuje pani, że nie spotkała
dotąd lorda Hazeldeau?,. - zawołał sir Oswald, stając
za niemi.
Obie panny obróciły się żdziwione; nie słyszały
kiedy wszedł do pokoju.
- Tak jest, nie spotkałam go,-odrzekła spokojnie miss Threlfall.
Sir Oswald uśmiechnął się ironicznie i chciał
odejść, lecz lady Sibyl zatrzymała go, wskazując mu
hliższem poznaniu?-zapytała

krzesło,

- Proszę tu usiąść - rzekła. - Lord Hazeldean
jest moim kuzynem i mam prawo żądać od pana wytło
maczenia co do ostatnich jego wyrazów? Już kilka razy zauważyłam dzisiejszego wieczora, że pan ma coś
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Czy tylko jest jej tam dobrze? Proszę mi pootwarcie, co pani o tem myśli, Widziałem ją
w Cambridge, w tak odmiennych warunkach, że trudno mi wyobrazić ją sobie na obecnem stanowisku.
Lady Sibyl zawahała się, spostrzegłszy widoczny
Diepokój Jacka. Nic wiedziała sama, co ma powie-

wiedzieć

dzieć.

- Nazwie mnie pani może szaleńcem -ciągnął
dalej Jack -że widząc panią raz pierwszy, pozwalam sobie na tyle otwartości, ale doprawdy doznaję wrażenia,
jakgdybym panią znał już oddawnai zresztą nie wiem,
czy będę miał sposobność pomówienia z panią kiedyindziej bez świadków. Althea zapewne mówiła pani,
że kocham Miss Threlfall. Niech pani nie sądzi, że powiedziałbym każdemu to, co jej mówili ...
- O, panie, znam pana tak ze słów Althei rzekła serdecznie Sibyl-że znając także Miss ThrelfaU, nie dziwię się wcale uczuciom pana dla niej.
- A więc, Lady Sibyl, proszę mi powiedzieć, co
pani myśli o jej otoczeniu i jak biedactwo znosi swój
smutny los?
- Nie wygląda na szczęśliwą, to fakt - odparła
Sibyl,-cbociaż mówiła mi, że przywiązała się do lady
Atbelstau i nie jest jej źle wAthelstan Tower,
- Oua nie poskarży się nigdy i nie jej słów jestem ciekamy, ale chcę wiedzieć, co pani o jej otoczeniu myśli. Jacy to ludzie, ci państwo Athelstan?
- Nie chciałabym mylnie pana poinformować rzekła Sibyl - ale otwarcie mówiąc, zdaje mi się, że
musi ona znosić przykrości od sil' Oswalda,

