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Wychodzi

I

W każdą Niedzielę

wraz z oddzielnym

BiUl'o Redakc)"i i eks~edlcyju gMwnu ~ oficyn~e d~mu p. ~a
tarzyllskiego obok Maglstra~u.-~gł(~szelll~ przr.Jlllu.J-\: w PIOt~
kowie Redakcyja "Tygodllla" l oble kSlęgarllle; W Warszawie
Warszawskie Biuro Ogłoszen" Gracjana Ungra Wierzbowa 8;
~raz takież biuro pod firma "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Rajchman i S-ka"); W Łodzi ,:Bi.ur~ Dzienników" B. Londy~skiego,
Zawadzka 12· wreszeie wymlelllone obok agentury w mIastach
'powiatowych gubernii piotrkowskiej.

Od Redakcyi.

sta~ym

w Częstochowie
n B·ędzillie
n Brzezinach
n Dąbrowie
n Sosnowcu

W. Komornicki.
n Janiszewski Stan.
n Adam .Mazowita.
n Waligórski Karol.
n Jermnłowicz.

"'7"

i. e.

W środę, d. 9 b. m. o godzinie 10 wieczorem, przybył do naszego miasta, pocią
giem nadzwyczajnym, JE. Naczelnik tutejszego kraju, hr. P. A. Szuwałow, z dostojną
swą małżonką i w asystencyi Ochmistrza
Najwyższego Dworu r. t. Petrowa, oraz zwierzchników władz cywilnych i wojskowych.
Na dworcu kolejowym JW. Gubernator
rs. r. st. K. K. Miiller, miał zaszczyt przedstawić JE. zgromadzonych przedstawicieli
duchowienstwa wszystkich wyznan, urzędni
ków wszystkich władz do klasy VIII włą
cznie, oraz wójtów gmin z całego powiatu
i deputacyję miejską, która ofiarowała JE.
chleb i sól, a Dostojnej Jego małżonce wspaniały bukiet z róż kremowych i białych,
fijołków i storczyków, przepasany błękituą
szarfą, z odpowiednim, haftowanym złotem
napisem.
Z dworca JE. udał się do mieszkania JW.
Gubematora przez bramę tryumfalną, uiluminowaną i przystrojoną zielenią i flagami,
na szr.zycie której, na samym środku, pod herbem panstwa, umieszczono incyjały Jego Ekscelencyi, z prawej strony herb miasta, z lewej
zaś herb gubernii. Ulice, któremi przejeżclzał
JE. hr. Szuwałow były uiluminowaue, a tłu
mnie zebrana publicznoM, witała Dostojnego gościa głośnemi okrzykami "hura".
Nazajutrz, o godzinie 9 rano, po wysłu
chaniu nabożenstw~ w Soborze prawosła
wnym Wszystkich Swiętych, Jego Ekscelencyja Na~zelnik kraju udał siq do
szkoły Aleksandryjskiej, a następnie do
gimnazyjllm męzkiego, gdzie zwolnił na

Powieściowym.

w Łasku
n Łodzi
" Rawie
n Radomsku

W.

Grass.
B. Londyński.
n Hipolit Olszewski.
Walenty Ligocki.
n { jHyśliński Feliks.

3 dni uczniów od lekcyj. Ztamtąd JE. po- zwracają uwagę freski i prześliczna inkrujechał na plac Artyleryjski, gdzie odbył stacyja szaf, prawdopodobnie dzieło bernarprzegład 28 połockiego pułku piechoty. dynów.
Wojsk~, po odbytych ćwiczeniach, przeszły
W roku zeszłym, przy układaniu w koście

Szuwałowa

vv P i. o t r k o

Dodatkiem

I

P r e II u m e r a t ę p r z y j m u ją: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie księgal'llie
w Łodzi nBiuro Dienników" B. Londyńskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera
i Kolińskiego; w Tomaszowie rawskim księgarnia J. Sochaczewskiej. Prócz tego

Tym, z Szanownych naszych współpracowników, którzy dotychczas nie zdążyli przed JEkscelencyj~ przy dźwiękach muzy.ki
nadesłać nam swych artykułów i felijeto- m~rszem cer.emoUlJalnym - poczem .zwle- ; - - - ; - - ; y - - - " - - - = , . - " - - ; - . - - : ; -__-~- dZlWSZy cerkIew pułkową, koszary, glmnan?w. do. N'Un~e',''U GW'ła~tllt~wego, zyjum żenskie, klub oficerski i ochronę praoswladczamy, ze ostateczny termm do na- wosławną ś-tej Zofii, Naczelnik kraju radeslania takowych, przedłużyliśmy dla nich czył udać się na śniadanie do JWGuberdo dnia 20 b. 'łn.
natora..
' .
Jednocześme r. t. Petrow, zWiedzał SZPI---(0)--tale ś-ej Trójcy i żydow ski, więzienie miejscowe i biura rządu gubernijalnego.
~ Hanceta"yja adwokata przyW czasie przejazdu o godzinie 2-ej po-posięgłego
Hen'r yka
J!Jbenberga, łudniu na dworzec kolejowy, sprezentowała
w domu W-go Reichera ]i! 28 przy ulicy się Jego Ekselencyi, straż ochotnicza ognioPołudniowej W
Łodzi, po zawiązaniu wa, wyciągnięta w dwa szeregi, po obu
odpowiednich stosunków, przyjmuje stronach ulicy, od bramy trymfll.Inej ku
bez zaliczenia do inka.,a wszelkie nale- kolei.
żności oraz wyrl)ki dotąd nie wyegzekwoN a peronie żegnali Ich EkEcelencyje wyż
wane, we wszystkich miejscowościach Ce- si urz'idnicy cywilni i wojskowi, oraz gimsarstwa.
(3-1)
nazyjum męzkie i żeńskie.
O godzinie 2 minut 15, Icb Ekscelencyje,
żegnane okrzykami "hura"-udały się poJenerał-Gubernatora hr. ciągiem nadzwy~zajnym, w dalszy objazd,
do CZ'istochowy l Sosnowca.

Pobyt JE.
P. A.

I
I

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

--~.)---

KOŚCIÓł.. PO·BERNADY~SKI
"V7' l?iot:rko"V7'ie.

le posadzki z marmuru kararyjskiego, znaleziouo płytę marmurową, której kształt i napis na stronie odwrotnej wskazuje, iż jest
ona pomnikiem zmarłej w 1'.1642 Maryjanny
z Trojanowskich Łubieńskiej. Dlaczego uży
ta została zamiast płyty z piaskowca w posadzce dawniejszej, objaśnić można jedynie
pokorą chrześcijańską zmarłej, która, prawdopodobnie, zaleciła pomnik swój umieścić
w posadzce, w progach kościelnych. W ypadki podobne u naszych pobożnych praojców nie należały do wyjątków. Z uwagi na
dobrze zachowany napis, który jako pamiątka ówczesnego stylu nagrobkowego zasługuje na przechowanie, po odczyszczeniu,
płyta
znaleziona wmurowaną zostanie
w ścianę kościelną. Napis ten podajemy
dosłownie:

"Xiężyc

Mość Pani Marianny z TroyanoJVskich
Łubieńskiej, stolnikowej sieradzkiej, który
pobożnością cnót życia przez lat blizko 32
jaśnie świecił d. 22 grudnia ciemnemi chmurami śmierci z dziatkami swymi zostaje
zaciemniony, żałosny małżonek I. M. P.
Zigmunt Łubieński, stolnik sieradzki żeby
w zapomnienie męża nie zaszedł, ostatnią
pamiątkę miał, d. 8 lutego 1642 r."

Jey

_ _ _ eD---

Przed paru laty, z dobrowolnych ofiar
wiernych, a zwłaszcza za staraniem bractw:
Ś-tej Anny i Niepokalanego Poczęcia podjęta restauracyj a kościoła po-Be1'lladynskiego uczyniła już znaczne post~py. Obecnie
wykonczają się roboty przy wielkim ołtal:zu,
który dostanie nowe złocenia. W prezblteryjum zeskrobano nędzne malowidło, aby je
zastąpić
ornamentacyjami, wykonanemi
przez Czesława Czarneckiego, który bardzo
gustownie odnowił kościół Ś-ej .\.nny w Przyrowie. Odświeżone równięż zostaną freski,
wyobrażające zl]alezienie S-go Krzyża, wyjątki z życia S-go Ji)anciszka, założyciel~
zakonu, oraz obraz S-ej Barbary, patronkI
górników i wszystkich ludzi, którym z racy i
ich zawodu grozi śmierć nagła od wypadków
nieszczęśliwY\lh. - Kościół po-~el'\ladyński,
istniejący dziś pod wezwaniem S-go Krzyża,
założony ' został w roku 1623 przez niejakiego Starczewskiego. Kto był zaś ów Starczewski z akt kościelnych dojść niepodobna,
a nawet rodzi się uzasadnione przypuszczenie, że rok 1623 był raczej rokiem konsekracyi kościoła, nie zaś rokiem jego fundacyi, która prawdopodobnie nastąpiła znacznie wcześniej.
W skarbcu kościelnym znajduje się monstrancy.ia srebrna, grubo pozłacana, wagi
12 funtów, starożytnej roboty, na podstawie
której widnieje napis: Simon Czel'lil1,ski
r. 1611. W zakrystyi na ścianach i sufi tach

WsDrawie funduszu dla nauczycieli i nauczy-

cielek DrYWatnych,

Od Szanownego prezesa 'row. Dobroczynodbieramy, co następuje.
Znana w mieście nasze m z ofiarności swej
na cele dobroczynne i zawsze pierwsza do
podania pomocy w razie potrzeby, p. Stefanija Łuczycka, złożyła w tych dniach na
moje ręce 1'8. 100, z przeznaczeniem ich na
mający się utworzyć fundusz specyjalny "na
w sparcie nauczycielek i nauczycieli prywatnych" .- Dzięki tyle hojnemu na początek
darowi i w tem mniemaniu, że za przykła
dem ofiarodawczyni pójdą i inni, nie mogą
cy nie uznawać użyteczności funduszu, o którym mowa, Rada Towarzystwa Dobroczynności uznała za możliwe, nie czekając na
wzrost sumy, otworzyć niebawem w swoim
budżecie pozycyję dochodu i rozchodu funduszu nauczycielskiego, oraz postanowiła,
przy administrowaniu owym funduszem, kieności

rować się następującemi prawidłami:
§ 1. Towarzystwo Dobroczynności
Chrześcijan w m. Piotrkowie, otwiera

dla
specyjalny fundusz dla "nauczycielek i nauczycieli prywatuych", znll nych pod nazwą:
"guwel'llerów, metrów muzyki, korepetytorów, bon i t. d.", to jest dla osób, które fachowo i prywatnie zajmują się w m. Piotr-
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tala; obu zaś napastników uj~t~ i pomie- innemi spotykamy się tam z ankietą p. t·
szczono również w szpitalu mIeJscowym, z "wyścigi czy wycieczki", w której i jeden
powodu lekkich ran jakie otrzymali od z piotrkowskich cyklistów zdanie swe wyZawadzkiego.
powiedział.
- "'ttdrówka garnituru. Skradziony
- W płomieniach. N a folwarku Jelica
na ulicy "Petersburskiej" w domu p. Olsze w- pod Gorzkowicallli 4 b. m. zapalił się dom
skiego garnitur ulll"ania męzkiego, w ciągu służby dworskiej o 11 rano. W płomieniach
paru godzin przeszedł aż przez cztery ręce. znalazł śmierć 3 miesięczny chłopiec, jedy·
Złodziej sprzedał go czeladnikowi krawiec- ny syn parobka dworskiego, który w chwili
kiemu, który następnie zaniósł nabytek do wypadku nieopodal kopał kartofle; niezdąsklepu z tandetą prży ulicy "Nowogrodzkiej" żył atoli na czas pospieszyć z pomocą. Dym
i sprzedał za l rubla. Tam kupił go za który raptownie napełnił izbę udusił dziers. 3 stróż domu, położonego naprzeciwko cinę·
domu Olszewskiego. Żona stróża pochwa·
-- Z D;\bl'owy piszą do nas: "Ks. Win·
lila się przed sąsiadką tanim sprawun- centy Bogacki, wikary parafii tutejszej,
kiem, co pozwoliło właścicielowi garnituru przeniesiony został na t.akież stanowisko do
trafić do swego ubrania, za które niezbyt Kielc. Na jego miejsce mianowany został
dawno zapłacił około 30 rubli. Zestawmy ks. Piasecki, dotychczasowy wikary pateraz powyższe dane, a nader jasno wy- rafii Miech6w. Jakkolwiek mamy nadzieję, że
tłumaczoną zostanie tajemnica, z czego żyją na tej zmianie Dąbrowa stratną nie będzie,
właściciele licznych sklepików przy ulicy narazie jednak żal ogólny nami zawładnął,
"Nowogrodzkiej". Skoro złoozieje mają pod żal bardzo słuszny, gdyż ks. Bogacki cieszył
ręką passerów, to się mnożą jak grzyby się ogólną sympatyją i uznaniem.
Jako
po deszczu i kradną coraz częściej -i-co kapłan służbę swą wypełniał z miłym dla
zatem idzie, coraz wprawniej.
serc wiernych zapałem i prawdziwą godno- Teatr. Z pewnem bardzo uzasadnio- ścią; pracowity, energiczny i inteligentny,
nem niedowierzaniem szliśmy w sobotę 5 umiał wniknąć w ducha miejscowej ludnob. m. na "Mazepę" J. Słowackiego. Jakkol- ści i oddawał jej też wielkie usługi.
wypożyczonej.
wiek całość możnaby co do wielu scen
Obok tych zalet kapłańskich, ks. Bogacki,
§ 7. Pożyczka wydaje się nie na dłużej, jak i niefortunnej obsady ról niektórych, zakwe- pozostawił po sobie szczery żal wśród swych
na rok, z obowiązkiem spłacenia jej ratami styjouować poważnie, niemniej p. K. ~ar- znajomych, których miał bardzo wielu;
miesięcznemi, a w drodze wyjątku-kwar- nowski rolą Wojewody sprawił nam miłą wszędzie bowiem był pożądany, wszędzie
talnemi, pod warunkiem, że w razie nie- niespodziankę. Był zupełnie dobrym. P. Kor- cieszył się przyjaźnią i szacunkiem ludzkim.
uiszczenia w terminie raty, cała niezwróco- czak rolę Zbigniewa ś!Oiało zaliczyć mo~e
- Ciekawą kOI'esl,ołldełlcyj~ z Łodzi
na należność, IJomimo nienastąpionego ter- do najlepszych. w swo.lm. repertuarze; m~ spotykamy w Numerze 250 "Kuryj era War.
br~,kło m.u bO":Iem am SIły dramat1czneJ, szawskiego."-Dowiadujemy się z niej, że
minu, wymagalną b~dzie.
§ 8. Pierwszeństwo do otrzymallla wspar- I am UCZUCIa, k~ore blado zarysowanej przez jeden z tamtejszych przemysłowców, p. H.,
cia, lub pożyczki, mają ci nauczyciele i na- autora P?staCI .~odały ko~oryt~. P. Janow- ofiarował 2000 1'8. rocznie na utrzymanie
uczycielki, którzy wnoszą perYJody~zne ska w r?l~ AmelIl,. aczkohYIek me s~anęła na obserwatoryjum po ś. p. D-rze Jędrzejewi
składki na rzecz funduszu nauczyCIelskIego wysokOSCI zadama, dOWIOdła atolI, że dla czu, z warunkiem, aby przeniesione ono zoo
(p. 2 §.2).
.,
art:rstki prawdziwie. utalentowanej niema stało z Płońska do Łodzi.-Inny przemysloTym więc sposobem, otwIera sJ(~ nowa rOb," którą by zeps.ue. mogł~.-"Myszy bez wiec p. S. traktuje z mistrzem Siemi\'adz~im
gałęź działalności Towarzystwa Dobroczyn- kot~ J.ordana (Wlemaw~kl~gO) odegr~no o nabycie ostatniej jego pracy "Pokusy Sw.
ności, której rozwój i powodzenie zależy już w medzlelę bardzo dobrze I rowno, ku wlel- Hieromina, która ma być, wedle zdania znawprost od samej publiczności, głównie zaś kiemu zadowoleniu widzów, którzy SJ;czerze wców, prawdziwem arcydziełem . - W reszcie
od samych interesowanych.
ubawieni opuszczali teatr. P. Pol, trafiwszy jeden z inżynierów łódzkich, pan W. przyS. S~·zednicki.
do właściwej sobie roli, był doskonałym gotował bardzo suhtelną, z niesłychanym
_ _-(.,..__
pachciarzem Skopkiem. W cale dobrze od- nakładem pracy" sporządzoną mapę hydrotworzyli: Kominkiewicza p. K. Sarnowski, graficzną dziesięciu gubernij Królestwa, wykoSzczupakiewicza p. Bogur oraz Grzesia p. naną na podstawie własnych badań. Mapę
Z.
Zamiłowicz, sumienny i bardzo dobry ak- tę powinna by wydać Akademija umiejętnotor, zwłaszcza w rolach ludowycL. P. Milska ści w Krakowie-jak utrzymuje koresponTajemnicze świ~tokl'adctwo. Przed w roli Wiktoryi była zupełnie dobrą wio- dent "Kuryjera Warszawskiego"; nam się
paru tygodniami--jak nam obecnie dono- chną, a p.p. Taruowska (Brygida) i Józefo- zaś zdaje, że powinna by ją wydać kasa
szą-pastuch wiejski we wsi Garnek, pasąc wicz (Kapitulska) odegrały z humorem, lecz ś. p. Rektora Mianowskiego w Warszawie.
bydło, spostrzegł w ziemi coś świecącego. bez przesady, dwie rywalizujące z sobą
- Z Sosnowca. Z drukami Jermułowi
Przybliżywszy się, zauważył pod piaskiem, rządczynie. Szkoda tylko, że całość szla cza i Bergmana wyszedł już katalog wystaktóry wiatr rozwiał, zakopane jakieś koszto- zbyt wolno, co zawsze wypada na nieko- wy, którą ze zdwojonym pośpiechem dekowne naczynia. Począł kopać i wydostał rzyść wszelkich fars, do rzędu których rują i ozdabiają. Wszyscy już wystawcy
z ziemi dwa stare srebrne, zewnątrz złocone, i "Myszy bez kota a bezwątpienia zaliczyć zwieźli na miejsce swoje okazy. Drukarnia
misternej roboty kielichy kościelne z hCl'ba- wypada. Przedstawienie wtorkowe wypełniła i fabryka torebek Jermułowicza i Bergmana
mi hr. Zamojskich, a obok nich-dwie złożo- "Chata za Wsią " , w której bardzo dobrą ustawiła w pałacu kiosk, który okleiła artyne patyny.-W miejscu, gdzie je znaleziono, l\'Iotruną była p. :Milska. OAzie p. Sl1łkow- stycznie wykonanemi etykietami własnego
stał dawniej las, a przed kilku jeszcze la- skiej napiszemy obszerniej, zobaczywszy ją wyrobu. Byłoby bardzo pożądanem przedluty-jak sobie teraz przypomniano-wieśnia- w roli więcej dla niej \'\'łaściwej. Tumrym żenie wystawy, gdyż termin jej trwania
cy wsi Garnek, widzieli jakichś dwóch ludzi, był p. Korczak, a grał go z zapałem i uczu- trzechdniowy odstrasza zamiejscowych goś
uporczywic coś w lesie tym szukających. ciem, miarkowanemi atoli dobrze przyswo- ci, z których wielu, zaciekawionych rozmaiWidocznie byli to świętokradcy, którzy, joną rutyną sceniczllą.- W czwartek odegra- tością wytwórczoś ci, objawiło zamiar ziweskradłszy niegdyś wzmiankowane przedmio- no "Ciotkę Karola ", o której pisaliśmy już dzenia wystawy naszej, powszechne obuty z jakiegoś kOHcioła, tu je ukryli, a potem dawniej.
dzającej zaciekawienie.
odnaleźć nie mogli.-Oba kielichy i patyny
Wkrótce wystawioną będzie komedyja
- Statyst~' ka lII'odzill w gub. piott·złożone zo s tały w parafii Kłomnice, u ks. "Kolejarze", pod osobistym kierunkiem i re- kowskiej. Jakkolwiek o wzroś cie ludnoHci
proboszcza Stronczyńsldego.
żyseryją autora p. Stanisława Łąpińskiego.
trudno zebrać zupełnie wiarogodny matery·
- Bójiw. W niedzielq ubiegłą do szynku
- (Nadesłane). Na ręce niżej podpi- jał, zwłaszcza pośród żydów, niemniej dane,
" Baćki " na Wielkiej-wsi za Strawą, około sanego, złożono rs. 50, z przeznaczeniem na zgrupowane przez rząd gubernijalny tutejwieczora, zaszedł wyrobnik Zawadzki z żoną nagrody dla sług miejscowego pochodzenia, szy, rzucają ciekawe światło na stosunek
i przyjaCJielem swoim Królem. W szynku wyznania rzymsko-katolickiego, które naj- urodzin \V gubernii naszej. - I tak w roku
zastali oni tylko co wypuszczonych z wię- dłużej przesłużyły w jednern i tern samem zeszłym na 1000 par, zdolnych do rozpła
zienia: niejakiego Pasterskiego i pruskiego miejscu, u jednych i tych samych chlebo- dniania, po miastach było 88 bezdzietnych,
poddanego, IIuma.. Pasterski zauważyw- dawców . Ubiegające się o nagrody, winny na wsiach zaś tylko 86. Z każdych 208 naszy młodą i przystojną kobietę, zrobił jej u podpisanego złożyć, najpóźniej do dnia rodzin przypadło na dzieci płci mqzkiej 104
cyniczną propozycyję, zkąd wynikła zwada 15 listopada, metryki swe i świadectwa niemowląt po wsiach, zaŚ 112 w miastach.
a następnie bójka. Za wadzcy wyszli na przykladneg\) prowadzenia się, oraz gorliW styczniu było 5569 urodzin, w lutym
ulicę; wkrótce potem ukazał się Król i obaj wej służby. Nagrody wydane zostaną dnia 4811, w marcu 5094, w kwietniu 4624,
napastnicy, którzy natychmiast rzucili się 4 grudnia.
D7'. St~·zyżowski.
w maju 45G3, w czerwcu 4228, w lipcu 4540,
na Zawadzką . W wynikłej bójce rozpłaCyklistom miejscowym polecamy w sierpniu 4329, we wrzeHniu 4235, w paź
tali nożami pierś nieszczqśliwej i rękę po- odczytanie 2-go numeru "Cyklisty", nowego uzieruiku 4508, w listopadzie 4536, w gruwyżej ramienia; Króla zaś niebezpiecznie pisma sportowego, wychodzącego w war-/ dniu 4485. - Najwyższą liczbę urodzin dają
xanili w bok. Obojga ciężko ranionych oJ- szawie. Odznacza się on istotnie wielkiem zima i wiosna, najmniejszą lato i początek
wieziono na kuracyję do miejscowego szpi- bogactwem i rozmaitością treści. Między jesieni.

kowie nauczaniem, lub wychowaniem dzieci.
§ 2. Fundusz ten składa się:
a) z jednorazowych ofiar pieniężnych,
b) z peryjodycznych składek, wnoszonycb przez samych nauczycieli prywatnych,
lub postronne osoby, i
c) z innych okolicznościowych wpływów.
§ 3. Fundusz ten ma na celu:
a) wspieranic nauczycielek i nauczycieli
prywatnych; i
b) udzielanie im pożyczek.
§ 4. Na wsparcie nauczycieli, używane będą tylko procenta od zebranego dla nich
funduszu; zaś pożyczki, udzielaue im będą
z samego funduszu.
§ 5. Wsparcia bezpowrotne utrzymują
tylko ci, którzy skutkiem późnego wieku,
choroby, lub innych niezależnych od nich
okoliczności, znajdą się w koniecznej potrzebi e, na zaspokojenie której żadnych
środków nie posiadają.
§ 6. Korzystająr.y z pożyczki z funduszu
nauczycielskiego, wystawia odpowiednie
zobowiązanie na piśmie, za solidarnem poręczeniem mieszkańca m. Piotrkowa, znane··
go z uczciwości i zilmożności; próez tego
jednocześnie składa na rzecz funduszu ofiarę pieniężną, nie niższą 6%rocznie od sumy

miasta i Okolio.
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Skład etnograficzny gubernii stanowi:
73% polaków, żydów 13,5%, uiemców 12%,
rosyjan 0,5%, czechów 0,2%, francuzów 0,1%,
litwinów U,02%.
W stosunku do liczby urodzin powiaty
idą jak następuje: częstochowski corocznie
na każdy 1000 ludności 50 narodzin, bę
dziński 50, laski 49, noworadomski i rawski po 45, brzeziński i piotrkowski po 42,
łódzki 39. Bliźniąt na każdy 1000 narodzin
wypadło 16;-w miastach dwa razy tyle I}O
po wsiach. N a 1000 chłopców - bliźniąt było
]6, a na 1000 dziewczyn-17. Martwych
dzieci na kaźdy 1000 urodziło się 16;w miastach 15 razy więcej niżeli po wsiach.
W ogólnej liczbie urodzin dzieci llieprawych
było 1743, czyli na każde 1000 narodzin
było 32.
W miastach wypada 53 nieprawych dzieci na każdy 1000, po wsiach tylko 25.
- Z podatków stnłych gub. piotrkowska zapłaci w r. p. 1,723,045 rs.
- ZmiallY \V UI·z~dowalliu. l\fianowa·
ny został kancelistą izby skarbowej w Piotrkowie Aleksander Chmieliński.
- Zbrodllia. W niedzielę ubiegłą, na
drodze z Tomaszowa do Łodzi, nieznany
chłopiec. zabił syna furmana Mazelst,eina,
który zabrał go z litości na wóz. Przy trupie
porzuconym na szosie stał wóz niellaruszony,
tylko z kieszeni chłopca zginęła portmonetka.-Morclercy dotychczas nie odszukano.
- Z Zawiel·cia. Dzieki ofiarności towarzystwa przędzalniczego' w Za wierciu oraz
składkom pracowników, powstaje tam koś
ciół, pod który w ubiegłą niedzielą poświę·
cono plac wobec kilkodziesięciotysiącznego
tłumu mieszkańców Zawiercia i okolic.
- Z Dąbł'owy GÓł'niczej. Huta Bankowa wysłała do ~'llły zuaczny transport że
laza, które, jak się okazało, jest daleko odpowiedniejsze do wyrolJów tuJskich, niżeli
żelazo pochodzące z Uralu. Kopalnia "Paryż" już fUllkcyjonuje, natomiast szyb "Szaper\! dopiero oczyszczają po ogniu, co jednakże jeszcze w r. b. dokonanem zostanie.Resursa będzie otwartą w końcu b. m.,
gmach cały przedstawia się bardzo okazale
a sala balowa i zarazem teatralna nawet
wykwintnie.
- Pożal'. We wsi Zdzieszulice gm. Beł
chatów 6 b. m. spaliły się: obora, 2 stodoły,
oraz dom murowany, ubezpieczone razem
na summę rs. 760.
- Na wystawie w Niższym NOWOgł'O
dzie przyjmą udział włościanie powiatów
rawskiego i częstochowskiego, oraz p. E. Dobrzański.

- Z wystawy w Łodzi. Do grona wystawców przybył Gustaw Neumark, wynalazca aparatu automatycznego, zabezpieczającego kotly parowe od eksplozyi. Wystawa
trwać będzie trzy tygodnie. DIS\. robotników
wyznaczono pewne godziny w dni świąte
czne; nadto specyjalna osoba udzielać im
będzie objaśnień co do okazów.
- \Vystaw~ łódzk<\ w niedzielę zwiedziło przeszło 5000 robotników, dla których komitet cenę biletów obniżył do 10 kop.
od osoby.
Dyjamcntowe wesele obchodzili
w Łodzi Dlałżonkowie Antoni i Balbina
Strzęgoszowie . S<;)dziwi jubilaci pochodzą z
księstwa Poznańskiego a przeżyli z sobą
całych 75 lat. Dzieci wszystkie już im poumierały, pozostał tylko wnuk, który sprowadził ich do Łodzi i utrzymuje przy sobie .
Oboje małżonkowie są zdrowi i zapowiadają
jeszcze sporo lat życia. Jubilat lic.zy 99,
żona zaś jego 93 lata.
- Zach'zewicllie ulicy Milscha w Łodzi
zostało postanowione od ul. W ólczańskiej
aż do lasu miejskiego.
Po obu stronach
mają być posadzone szeregi akacyj i kasztanów, które z czasem utworzą cienistą aleję.
- DWOl'zec kolejowy w ł,odzi ~krótce
oświetlony będzie elektrycznością. Swiatla
dostarczać będą 23 duźe lampy łukowe
i fiOO żarowych, które rozmieszczone zostaną
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na terenie stacyjnym, po salach dworca,
biurach i warsztatach.
- Rzeźnia w Łodzi. Projekt budowy
nowej rzeźni w Łodzi, departament gospodarczyoddał obecnie pod rozpatrzenie komitetu techniczno-budowlanego.
- Tombola. W parku Helenowskim komitet wystawy łódzkiej projektuje tombolę
na cel dobroczynny.
- Z nekrologii. W Łodzi 15 b. m. zmarł
Ś. p. Roman Danielewicz b. rejent, a ostatnio
właściciel Jagodnicy v Złotej pod Łodzią.
- lUal'celilla Sembrich Kochał'lska
wystąpiła z koncertem w Łodzi 21 b. m.

=

Prawa włościan. Komisyja złożona
z przedstawicieli ministeryjum skarbu, spraWIedliwości i rolnictwa oraz kontroli pailstwa, rozpatrywać będzie w końcu h. m.
reformę niektórych praw tyczących się
włościan.
--~.)---

Z biblijografii i Prasy.
-

"Tygodnik Ill1.t$t1'owany"

rozpoczął

w ostatnim swym numerze druk oryginalnej powieści Bolesława Prusa:
"Fal'aon"--i tłomaczoD!'j
z francuzkiego: "Zdrada Maryi Lndwiki".

- 0 -'-

LISTA FIRM I OSÓB,

Wiadomości bieżące.

które

złozyły już ogłoszenia

do Gwiazd-

kowego "Tygodnia".

z

Częstochowy:

M. K. Sadowscy -

przybory

Z kolei. Stały prenumerator "Kury je- kościelne; Ginsberg i Kohn - fabryka papierni Michał Rudzki-cukiernia i hotel; Jan Wasztlk-robora Warszawskiego" żali się, w nr.. 273, ty
budowlane; Hotel Angielski; J. Flattau-skład
i słusznie, na postępowanie służby pOCIągo win; Markus Wiener - wyroby tabaczne; MarkuB
wej kolei wiedeńskiej, zwłaszcza zaś na Henig - fabryka igieł; Józef Błeszyilski - browar
kontrolerów biletów, którzy w czasacb osta- parowy; Aleksander Strzelecki-fabryka kafli: Dotnich dali się we znaki pasażerom, wyczer- bra Kru8zyna-rektyfikacyja; ?tI. Lipska-księ;zar·
nia' W. Kohn i OdeTfeld -- drukarnia; JlIlija Szypując krew zimną najcierpliwszym.
Rze- maAska-sklep Norymberski; Stanisław Szez:<wiil·
czywiście wartoby wpoić w pp. kontrole- ski-handel will; Jakób Goldman - towary Zyrarrów zasadę, że przedewszystkiem kolej pła dowskie; M. Neufcld - skład apteczny; Izaak
ci ich za to, aby byli pożytecznymi jej i pu- Kruk - skład spirytusów; Józef Lanc1au-wyrllby
ceJluloidowc; Mortitz Franc-wyroby zegarmistrzowbliczności, że gdy niema miejsca w pociągu, skie; Edward Romanowicz - wyroby Iwścieil1ę;
kontrolcr niema prawa dla osobistej wy- Ludwik Męznicki-wyroby kościelne; Roman Progody usuwać pasażerów, którzy za bilet kopowicz - zakład fryzyjerski; Aleksander Gluzapłacili, i nakoniec, że tylko mundur prze- chowski-restauracyjaj Bernard S. IIelm3 n-fabryka klejuj J. Languer et. J. Ciemniewski - skład
pisany dla oficyjalistów kolei powinien być win; Jakób IIelman - handel win; 'W ilhelm DraBs
przez nicb nosz?ny, bo usta.n0wio~y?n ~o i SS·wie-farbiarnia p:nowa; Markusfeld et C-ostał na to jedyme, aby pubh~znośc wle~zla: fabryka papieru; K. Szwede - browar parowy;
Blljnowski-restauracyja; T. Poros- korekta
la do kogo się ma zwracac z żądamaml Józef
fortepianów; l\Iarkus Jakubowski-skład fnter: lIlarw razie potrzeby, i aby nieloicznemi rozpo· kus Rajcher-towal'Y kolonijalnc; Ramuel Kohn rzadzeniami nie bałamucili służby kondu- litografij a; Józef Radlicki - fotografija arty stycznu;
ktorskiej, która w ciągu lat tylu umiała H. Imich-farby; Piotr Piekarski-introligatorniaj
Motte, Meillassallx, Caulliez et Delaoutre - przę
sobie zasłużyć na powszechne uznanie.
dzalnie' Gerke et C-o-obicia papierowe; Włady
Plany regulacyjne w miastach. "Birże sław Zawada - ogród pomologiczny; Stanisław
wyje Wiedomosti" (w m. 257) donosźą Jastrzębski - zakład ogl'odniezy; Stanisław Gros- fabryka guzików: B. Goldsteiu, Oderft'ld
o wyjaśuieniu kwestyi, mającej doniosłe iman
Oppeuheim-·fabryka juty; Józef Goldstcin-tarznaczenie i dla naszego miasta. Idzie tu tak parowy; Skład fabryld ~ Wysoka"; T. Ziem3kao zarysy miast w naturze, nieodpowiadające towary łokciowe; Jan Raschke-cukieruiuj Wilhelm
najczęściej zat.wierdzonym planom regl~lll; Ginsberg-składy komisowe; 'l'ow. Ake. Z:lwiercie;
Faust-kantor próśb.
cyjnym. W wIelu wypadkach, w tych mIeJ- Ludwik
Z Warszawy: Ludwik Hilkuer-welocypedr;
scach, gdzie ulice mają być wyprostowane, Ludwik Szepski - ubiory męzkie; Tadeusz Kowallub gdzie powinny przechodzić nowe. ulice, ski i A. 'l'rylski - maszyny roluicze; A. Vrexlerznajdują się zwykle nieruc~o.moścl p~y fabr. pościeli; Machlejtl-Ieżak-piwo; P:nyelekokrycia damskie; H. Kucharzewski-apteka; \,awatne.
']'0 samo np. ma mIejsce w PIO- cła
TV l\1atyszkiewicz-fabr. kas; St. 1\Ialyszczyckitrkowie za spalonym niedawno domem s-ów biuro młyn o-budownictwa.
Bełcha towskich i w wielu innych miejscach.
Z pow. bęclzińskie(Jo: Paul Czoek-stolal'nia;
W wypadkach podobnych miasto ma prawo Janusz Malinowski - fabr. śrutu i minium; Tow.
wywłaszczyć właściciela, lecz wprzódy obo- Mogullckio-fabr. kwasów mineralnychj Olszewicz
i Kern - biuro techniczne; \Vładysław Lewandowiązane jest zapłacić
wymaganą sumę. wski-wędliny, Sosnowiec; S. Reich i S-ka-fabryW praktyce Moli dzieje się ina.czej. Ma- ka szkła Zawicrciej Ł. J. Borkowski - węgle
(d. c. n.)
gistrat, aby uniknąć zapłacenia zbyt wy· kamienne, Dąbrowa.
sokiej sumy, nie żąda wywłaszczenia i stara
Licytacyje w obrębie gubernii.
~ię sztucznie obniżyć wartość nierucbomości,
za braniajac właścicielowi wznoszenia noW dniu 16 (28) października we wsi SnclJciee
wych budynków, odnawiania starych, a na- w -gminie
,Yoźniki,
na sprzedaż mebli i sprzętów
wet odnawiania sztachetów i płotów. Wła domowych, oli sumy 1431's.
ściciel, aby uniknąć strat, sam przystępuje
- Tegoż dnia w urzędzie gminy Popieil, w osado układów, i pozbywa się nieruchomości za dzio Jezowie na sprzedaż domu na ]'ozebranie
w tejze 08adzie pod M 81e, 0(1 sumy 75 rH.
cenę o wiele niższą, niżeli oznaczył pierwo- 9 (21) października w Zachodnim urzędzie
tnie. Komitet techniczno-budowlany przy Górniczym w Dąbrowie na dostawę w ciągu
millisteryjum spraw wewnętrznych wyjaśn~ł 1896 roku 8588 korcy Węgl:l kamionllego, od 42 k.
obecnie, iż właściciel nie może być ogram- za korzec.
(15) październiku na folwarku Św. Ducha
czony w dowolnem rozporządzeniu swoją w -m. 3Rawie,
na sprzedaż 200 korcy żyta, 200 korwłasnością do czasu jej wywłaszczenia.
cy owsa i j ec1uej krowy, oel sumy 1020 1'8.
- 13 (25) października w urz(:c1zie p-tu Łódz
= Świeta w fabrykach. Dni, w których kiego
Im restauracyję budynków nil posadzie leśnej
roboty pO' fabrykach mają być zawies~oll~, w m. Zgierzu, od sumy 2561 rB, 63 kop. in minus.
wyznaczone być winny, wedle wyjaśmema
JlIinisteryjum, za wspólnem porozumieniem
ZARZĄD "DOMU PRACY"
sie wła~cicieli z robotnikami, w sposób
"\-v Piotl.'l..::o"\-vie.
wśkazany w ~ 1-12 ustawy przemysłowej.
Inspekcyja fabryczna ma obowiązek uwzglę (w sutorcuach taniej kuchni pi'zy ulicy "Petersburskiej") przyjmuje (lo reparacyi star,! bielizn~, odzież ,
dniać zarówno interesa zakładów fabryworki, skarpetki, <lo szycia nowe worki, llierze do
cznych, jako też robotników, oraz zwyczaj~ zdarcia, krzesełka do wyplatania. Tamże można zamiejscowe przy zatwierdzaniu rozkładu dm mawiać pracownicc i pracon-ników do mycia podłóg,
świątecznych, bacząc przytem piluie, a by rabania drzcwa i iunyclJ po sług', a takżll nabywać ]lO
nizkich miotły, s]ollliallki i wiązki dr!:w
robotnicy nie doznawali przeszkody w speł Qellacb
na podpałkę.
(Q-17)
nianiu obowiązków religijnych.
Nowa ustawa stemplowa. Ministery-..... Poleca się pierw.łJ~orz~dny
jum skarbu, jak donoszą dzienniki peters- ~ , .a tani Ilotet_ Ang~et.ł1f~
burgskie, wniosło do rady państwa projekt w 'Dłte6C'łe Cz~stocltow'łe!ł w bllZkosCJ
nowej ustawy stemplowej.
dworca kolei żelaznej.
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Matki i Córki!!

Dom Bankiersko-Komisowy
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SOS:NOWLCACII,
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Filije w

Cz~stochowie,

Kantor wymiany na stacyi Sosnowice W.W. uskutecznia

Bfidzillie i lUiechowie.

wymian~ walut po kursie dziennym giełdy warszawskiej._

Wystawia przekazy na miasta handlowe w kraju i zagranicą.

I
I

akcy~e, obligacyje, jako też zagraniczne monety i banknoty.Wymienia kupony jako tez Listy Zastawne wylosowane. - Ubezpiecza 5010 rosyjskie premiowe pozyczki
od amortyzacyi.-Przyjmuje do ilłkasa weksle, irachty kolejowe i wszelkie wartości.

KupujE' i sprzedaje wszelkie papiery publiczne,

IL....................................................................
W~·ł,\czna sprzedaż
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Zwracać uwagę

' " g
8
O

na firmę
na opakowaniach.

~

8
B
M
~

8
Q

zo,t.·

nie rozesłany gra.tis~ wszystkim znaczniejszym
kupcom, pTZe'llłyslowcom, fabrykantom,

wlaŃcicielom zie'llłskim, duchowieńst·wu,
doktOTO'Ilt, adwokatom etc. po WSIACH,
PARAFIJACH i MIASTACH HANDLOWYCH Gubernii Piotrkows\dej, oraz w mieście W ARSZA WIE.
PP. kupcy i przemysłowcy zechcą, w swym wła-

§u.r
§°
Ce::::eń:
O

OO
('j
Q

gfi

~.'::.~~e, nadsyłać doń ,woje

a.:c.onse ; re-

Cała strona TS. 26; pół strony r6. 1..3.
Za mniejsze ogłoszenia od pół stronicy po T6. I..
od kt"źdych olmiu wier6zy jednoszpaltowych
drobnego druku.
Ogłoszenia przed tekstowe droższe o 60%.
Ogłoszenia okładkowe dro~~~ 9) 1..00%.

............--r.............
.....8 .....--r.,....,................
BIURO KOMISOWE UllUłA ~:1

K. Jacewska •
Zgubiono "Welcsel
in blauko, do rs. 200, wystawiony przez
J. :\fy~Iiborskiego, żyrowany przez
M. ReitlJergera. Znalazcę zawiadamia
się, że weksel teu nie ma żadnej ~ar
tości i płaconym nie będzie.
Uprasza
się o zwrot takowego do policyi. (2-1)

:

Dla dzieci pocz~tkujących

:

język francuzki z konwersacyją :
na

przystępnych

Wiadomość

warunkach.
•
w sklepie M. Po- •

powskiej

(0-2)

:

Z powodu braku mie.jsca, są pozostawione do sp~~zedallia
w ogrodzie po-Bernadypskim DWA
PIĘKNE

FIKUSY, mające

po ll-cie lat.

(2-2)

Młody człowiek
z odpowiedniemi świadectwami, poszukuje miejsca przy gospodarstwie wiejskiem. Adres: Warszawa, Nowy-Świat,
~ 9, Hofman.
(3-3)
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LEKCYJ MUZYKI

. . . . . . . . . . . .1• • • • • • • • • • •
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udzicl:~m

po cenie nader przystępnej. Adres:
Ulica Odeska dom w-go Kępińskiego.
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Jak dawniej tak i teraz,

• • • • • • • • • • • • 1. . . . . . . . . ..

S
8
O "
O
~ ~~!~~.18~Ó~~~~~~~!!ie, ~
wyjdzie

dostać można we wszystkich skła
dach aptecznych, mydlarniacb,
sklepacb kolonijalnych, galanteryjnych i kuchennych.
(2-1)

•

cementu Fabl'yki "Rudniki" na gubel'nie: Piotrkowską, Kielecką,
Kalisk;\ i Radomską·
(10-1-2)
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WINAJEtl

POJłZDOW

Włodzimierza Sapińskiego
ul. Petersburska wprost Poczty.

KARETY, PO WO IY, BRYKI, KONIE.
'lł3~Ul!MOPl!I~lW !
lł3~Ul!!ql!JpOd ats zpazJJS
Z powodu

wyjazdn

właściciela

po-

(:.l6-9)

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

C~!Uk~{~:~ ~~:,s, z kau- "War~law~~i~ murO~~fO~I~~"
OGRODNIKA na ORDYNARYJĘ otwarte w Warszawie przy ulicy

trzeba na

dobrego saclo'i'Vuika i pszcze-

Wierzbowej No 8, wprost Nieca-

W sobotę d. 5 b. lU., o godzinie 8
wieczór zgubioną została

Kantor otwarty od 9 rano do 10
wieczór.

łej. Telefonu M 416.
--r~ larza do 15 morgowego ~adu. Zgła
~~...A::~~::;a.::::;a.::~~~~~~~~~~::;a.::~~~:1 szać się pod adresem: Wola Wiązowa Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism
przez Szczerców.
(2-2)
peryjodycznyCh, po cenach redakcyjnych.
~--r.--r.--r

~:~
~~MM~~~
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.j.
~
~

.E
~
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~
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•

~.~
~ ~

~.~i""8--r

Warszawa, Krak.·Przedm. 9. Stale posiada na
Biblijoteki dębowe, orzechowe, maboniowe.
Biurka męzkie i damskie.
Dywany perskie, bucharskie, francuzkie i syberyjskie.
Ekrany mahoniowe.
Fortepiany i pianina.
Kredensy dębowe, orzechowe, mahoniowe.
Krzesła dębowe i gięte.
Lampy stojące i wiszące.
Lustra czarne, dębowe, orzech 0we, złocone.
Łóżka. o;zechowe, mahouiowe
l zelazne.

~,.,....,....--r.,....~.--r.--r.""""i
~~::;a.::~~::.A..:::;a.::::;a.::::.A..:

składzie nowe i uzywane: ~~..!. ~~

Meble salouowe i fantazyjne.
Obrazy i dzieła sztuki.
Otomany jutą lub dywanem kryte. ~
Słupy drewniane i stiukowe.
..
Stoły dębowe, orzechowe, czarne.
g
Szafy dębowe, orzechowe, maho- c
niowe.
(j
Szkło i porcelana.
'fA
Tualety orzechowe, mahoniowe. ~w~
Umywalnie orzech0w.e z blatami II
marmuroweml.
r.;
Zastawy bronzowe na biórka.
~".l
~ydle dębowe.

Zyrandole i kandelabry.
(W. B. O. 468(j)

Ceny nizkie.

.1

~.~

(6-4) ~ ~

~.-:it
....-:-.~~.--r.--r~1
......... ....-...~....-...:A.:::.L:~~~

bransoletka

złota

Włodzimierza Sapińskiego

z ogniw złozona, na przestrzeni od
ulicy Pocztowej do teatru.
Łaskawy
znalazca raczy odnieść za nagrodą 3 rs.
W~GIEL KAMIENNY, KBKS, WtGIEL DRZEW~Y.
do właścicielki domu na ulicy PocztoSKŁAD:
przy rynku Aleksandryjskim
wej W-ej Bartkiewicz, obok rządu
obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrkogubernijalnego.
(2-1)
wie. Obstalunki należy robić w składzie.
ę~---------------------i:ę Odstawa natychmiastowa.
(26-11)

rla~~

aO ~~rz~aa~ia

przy alei Aleksandryjskiej.

I
;.. K. Filipskiego.
Wiadomość

bliższa

n Rejenta
(a-3) ;..

O~·_---------i:O

Do dzisiejszego numern
arkusz 21 powieści p. t.

dołącza się

"Dziedzic Athelstanu",
p r z e kła d z a n g i e l s k i e g o.

Redaktor i wydawca :Uit'osław Dobrza"lski.
1(oaco.leuo l{eH3YPOlO.

lle'l3raHO

Bo

llerpoKoBCKOH ry6cpHcKoil: Tunorpa<!Jill.

iqa,{'M01'll!Mę

A\(}pa1~zM 'IlIp O~all'llMUZ 'nJ[Z~!MZ AU'Ilpf'Blf Quoaołz
9!SOU !I~HU'B 'afA~ 'Bf J[uf 'a!U10lU'IlS 9A'f. fa!da1-n!ua!lU
-'Il.l 'ilU al!{U nlU a~p'llłJ[ 'Q1AS.l0J[ l[!uMollłnd naz.l-pęOł
-!lU zOlllAl a!S fJ..a~ 'nlap'BfAz.ld ApołlU p ~ZPI!H ·r'llu~a'f.od a!s ł'll!oqa ! łl!lSM 'a~!M<}lU
OJ, ifaoa!M lUQZO!U ! !lUł9!a'BfAz.ld !mAUzaap.taS 0llIAl
AlU~alsaf - u'Ilaplaz'IlH łUloMłlz - ialu 'alU o -

"'lPoJ[uAznJ[ HU faaa!M ęoa 19M. P. U a'f.om-J[!uMOlIłUd
z nlU ł'llMlaZ.ld -- llllluAznJ[ 'IlfOMJ, '!M<}m ~um az fa!u o Z'Illa!U azozsa[ płllOP !
a!u.ta!mza!u ll!U 'B{Aq 'euoIM'BlIa!a'Bz 'Il.l91J[ '[Aq!S Ul[UAZ
-uJ[ ufom alU AqAp~ 'łU!Zpa!M falu
alU mAq{Aq a!N
'uł'llqoarpo a!MUld lS'BlmqJA1'eu aI'B 'S.WA\OJ, ul!ls[aqw
op ~!U z laM'BU 'eł'BqaafAzld 'utqsIatIlV AP'llI n aI'B1Su{
-lnlzSIl!m 'llPl'llMSO .l!S !a.ta!mę po ar. 'a!s afHpz lau!pl:lUwI an-N Y _ .
·Eą.la!sl!d rne!UUMoqaAM
a!S 'Ilłaf'ez 'BqaOa'BlU 'Il 'eNnJę od '111'111 'BMp aM ł.l'Ilmll o~af
aa!afO-'uuapIezuH {Judpo-aIuaA\ PU10p WQ!MOq a!um
ł'llMO\nf'llz Q!U 'Q!ZPII!MSO l!S o mQ!M oa 0ł1fW 'u'IllSIQqW oJ[znq 1I1!1
ZSp.lIzsQ!m oq 'a!umapo fa!daI a!uMQd zsuaz !A.101S!ą fal
rał'Ba OQ!UO}I
·U!u'Buol[az.ld fQ!u op AP~!U mał'e!m a!u
''BpM'Illd 00 ''Il!UllPZ o~auu! malSQ[ 'Il[ 'f.'Bpoqa ''BłAZO
-'Ilqazld m! ar. '9 Az .ta !Mn He!snm la!Inf ! pp1MSO .l!S
'!lISUł o~ar M rę'B.IJ[M a!S 'IlII!!lUn J['Ill Apa!J[ 'UlIlll'llf
-ApamoJ[ ~Ula!Mę rAq Hł'll!snm 'Illlu'Ild 'IlJ, ·au!l.l'Bm'll'I
QU-W aaa!do 'ilU 'IllI'l:lUApa[ oS'lafoMs ł!M'IllSOZ ar. 'Ol OJ[IAl
0IAQ WaIlM!zQ ·a!do.ma od ~9.1pod M. imo~ ~polUl z
lUaqaallU~n

°

cywilnym

ślubem,

·af..fo'll.t
lU'lllU a~ 'fQ!U~'IllAM.f'llu a!nZ'IlJ[sM 'aZP!!d Iq ił li 'e f 'fy'll.l~
-OlOJ ręoU 1nHa!M 'iłfl!lSOzod Ol 'IlZ !UU! Ol 'ł!O'llllS ulld
qOAupaf !la~ef ·'IllU!M.ę qa'B!aęazo ąa!lI1SAZSM. aM qaAw
-OfIlIlZ rQ!lU !snm uud a~ 'm'BZI>ZSndAzld'u'B!mz QIA1 ~ąos az !sOUAZJd nS'Bza
1'B[ yard 'B!aęa!ZpuMQ iAlalSa!U ''f.nf oS'loJ[!N ląaA'wof'Buz ąaAUM

-RP z 0~01l eZl>Zsaf ęałz'BI'BUZ AZO W1S'luy M łAq OUM.'Bp
Aza 'uud V ''B!uu]n'Bz o~aulAzazs'Ilz faf aa'B.l1 Q!U q<}Bods
ual M ! ma!u'Bpz faf z a!B muzp'BS'lz aZSM'BZ 'Ilf iA1 V ·Apl!.l fafom 'B~a!S'IlZ maplls
-,(ZSA~ <lM ! a!mnzo.t wlom O a!Ua'f.ll.tqoAM a!J[oBAM alua
-aqo \lUO 'BI<\I "iUlap.1ol wA1P,~oq AZSM.'C1SOZ 'lSa.l0JlunoJ'i[
APU[ o!uaza'llqazld 'BU a!aaz.ld maIA~nIs'BZ 'a!S ł~uqaa!męn u'Ilap
-[az'uH E 'o~a!u 'BU {p.z.lfods Q1As'[()J[ J[!UM0J[łnd
'e!zpo~z fazsda[f'llu M. zUlal Am
·~alS() r .A~<}.tpod qo!om sl!zapod ~f mel'llJ[lodS lApapI ~r ęał'llJ[lOds AZO c','lnlq'Cq ufOMl y ·l.lnOaB~U!}l M
mRllzsa!lll ę'Cz Z'B.lal ~aqoO.ll meł't!MO'f.').lpod a!udalS
-ilU 13 '\ls.lnll lUałAza~lOlIs <l?J[lmpaf !OM10!Zpe!zp <lUllM
-a!zpodsa!u 0l e!um Im 0łP'Bds, ł-IllLUn fąm UAZUJ[ A'pe!J[
'ap~!.lqm1>,O M e!aalABlaM!Un \lU a!llę'BłM malAS: jmał'll!Zp~M

ep] aro

~ur

OUM'Bp 11'BJ, lZSU!q13.lOd Zl::.tal

L91

-

(;91 -

-

166 -

-

163 -

życia

pierwszej jego

-

'AMom
-ZOl lumal l!U<l!lUZ ! Ol ł~ez,qsods qlASJOJ[ J[!UMOJ[
-Pld 'uS'la!u 'CIP 0lAq mansaloą lAf{Z '13ł-111mn map{13f M

-

jeszcze za

~90

l\fówiąc to, Hazeldeun wstał i zaczął się przyporozwieszanym fotografij om. Zatrzymał się
pr7,etl miniatunł na słoniowej kości, która wisiała nad
samem biurkiem pułkownika.
- Temu się pan przygląda - rzekł z uśmiechem
pułkownik - i dziwi się pa,n, co może być wspólnego
pomiędzy taką starą foką, jak ja, i tak piękną młodą

-

glądać

żony.

Pułkownik

Forsyth zamilkł na chwil~.
Nikt o tern małżeństwie nie wiedział; ja zaś
mniej niż ktokolwiek inny-mówił dalej pułkownik.
Sir Oswald wyjechał przed moim powrotem, a Juliet
tego samego dnia, kiedy powróciłem. Najciekawszem
jest to, że Berta Lamartine pojechała razem z Juliet
i, jak si~ potem dowiedziałem była jedynym świadkiem
ich ślubu. Przyznam ci si~, że nie rozumiem tej kobiety!
Po wyjeździe Juliet, kiedy małżeństwo jej z sir Oswaldem zostało jawnie ogłoszonem, wszyscy zapomnieli
o całej tej historyi, ja tylko zapomnieć. nie mogłem;
i postanowiłem wykryć przynajmniej pochodzenie mojej niedoszłej żony. Otóż, dowiedziałem się, że była
kiedyś aktorką w Londynie, w jednym z podrz~dnych
teatrów, następnie, że pierwszy jej mąż również aktor,
porzucił ją wkrótce po ślubie i znikł bez wieści.
Umarł podobno, tak przynajmniej sądziła żona. Przybyła Pl,zeciei do Indyj po to tylko, żeby si~ wydać
za mąż! Biedna Juliet!
Lord Hazeldean przerwał mu, zapytując:
- A czy nazwisko "Algernon" jest prawdziwem
nazwiskiem jej pierwszego męża?
- Nie, nazywał się on o Reginald Gore.
Ha:t.eldean zadrżał. Przypomniał sobie rozmowę
podsłuchaną na dziedzińcu wAthelstan 'l'owers i imiona, które tam słyszał: Julijet i Regina,ld... llyly to te
same!...
- Niewiele ci mam już do opowiedzonia-mówił
dalej pułkownik-sir Oswald wziął dymisyj~ i pojechał
-

kobietą?

-

Czy

mogę wied~ieć,

Pułkownik

jej,

zdjął

kto to jest?
miniaturę i przyglądając

się

rzekł:

- To moja dawna miłość, Juliet Algernon.
Spojrzyj, jaka to piękna twarz. Co to ~a oczy, co za.
u~miech!

Hazeldean nie mógł nie przyznać racyi pułko
wnikowi; istotnie była to kobieta niezwykłej urody.
- Widziałem oryginał tego portretu. Pan wie
zapewne, że mieszka razem z pasierbem, niedaleko
Kingscourt.
- Juliet AIgernon! - zawołał pułkownik ze zdziwieniem.- Widziałeś ją?
- Tak, Jest to obecna Lady Athelstan. Sir
Ot;wald jej mąż, nie żyje, a jej pasierb, młody sir
Oswald posiada dobra w mojem sąsiedztwie.
- Lady Athelstan - szepnął stary żołnierz,
pall'ząc na miniatllrę.--Czy bardzo się ~mieniła? Nie
mogę znieść myśli, by te cudne rysy mogły uledz
zmianie!
- Lady Athelstan jest bardzo przystojną osobą
i tak jest podobna do tego portretu, że poznałem ją
odrazu!
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jak bardzo ją kochałem... Ale cóż ciQ mogą
obchodzić wspomnienia starego dziada!
- Przeciwnie, interesują muie one bardzo. Radbym usłyszeć coś wiQcej o Lady Athelstan. Mam
na.wet do tego osobiste powody ...
- Dwadzieścia lat temu pułk mój konsystował
w Indyjach - zaczął pułkownik. - Pomiędzy moimi
kolegami był sir 'Oswald Athelstan. Wiedzieliśmy wszyscy, że ma żonę, ale postępował tak, jak gdyby był
wolnym człowiekiem. Szczególnie wyróżniał pewną
młodą osobę, nauczycielkę, która przybyła do Indyj
z rodziną swoich chlebodawców. Nazywała się Berta
Lamartine.
Hazeldean słuchał zdumiony. M-Ile Lamal'tine
była wAthelstan Towers, znikła bez wieści i nikt siQ
nie mógł pochwalić, że widział nawet, jak ona wygląda! .. A jednak może ona jedna była w stanie rzucić
światło na tajemnicę, otaczającą Lady Athelstan.
- Zdaje mi się - ciągnął dalej pułkownik - że
oboje wiedzieli o chorobie żony sir Oswalda i oczekiwali tylko jej śmierci, aby połączyć się węzłem mał
żeńskim.
Właśnie w tym samym czasie przyjechała
do Indyj pewna dama, angielka, w towarzystwie prześliczuej Juliety.
Widzisz oto jej portret. Ale żaden
pędzel nie jest w sta.nie oddać niezwykłego wdzięku,
rozlanego w całej jej postaci,
Kobiety trzymały
się zdala od niej, za to mężczyźni tracili dla niej
głowy.
W miesiąc po jej przybyciu, ofiarowałem jej
wszystko, cO posiadałem: moje nazwisko, &lerce i całą
moją duszę.
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Śmiałbyś się ze mnie, mój chłopcze, gdybyś
wiedział,

'AXX

Pułkownik

spojl'zał

na

miniaturę

z

tęsknym

uśmiechem.

mnie i zostaliśmy zarQczeni. Cały
o tern i wszyscy koledzy mi zazdrościli.
Ślub nasz mial się odbyć w miesiąc po zaręczynach,
po moim powrocie z wyprawy, którą musiałem jeszcze
odbyć przed ślubem. Wybierając się na tę właśnie wyprawę, otrzymałem od Juliety miniaturę, którą tu widzisz. Żegnała mnie ze łzami w oczach i wierzyłem,
że mnie kocha... Przez cały czas moich konkurów sil'
Oswald Athelstan był na urlopie i powrócił na dwa dni
przed moim wyjazdem. Rozstałem się z JuIietą, unosząc
w sercu nadzieję, że za miesiąc zostanie moją. Pisywaliśmy do siebie dosyć często, a listy jej były zawsze
równie czule. Wracałem do domu z sercem bijącem
nadzieją, a tymczasem, za powrotem, nie zastałem jnż
Julijety .... wyjechała!..
-

Przyjęła

pułk wiedział

Odjechała?

-

Tak-szepnął pułkownik.-· Opowiedziano

mi
skoro tylko sir Oswald poznał Julijet, zakochał się w niej szalenie. Nie śmiał okazać tego otwarcie, z obawy przed Bertą Lamartine, która miała piśmienne przyrzeczenie małżeństwa. JuIiet również tak
znakomicie ukrywała swoje zamiary, że zamieszkała
razem z Bertą i zawiązała z nią ścisłą przyjaźń. Nareszcie, kiedy z Anglii, nadeszła wiadomość o śmierci
żony sir Oswalda, ten ostatni wyrobił sobie urlop
i umówił się z Bertą, że pojedzie za nim następnym
statkiem, a po upływie żałoby, on ją zaślubi. Tymczasem, zamiast panny Lamartine, pojechała Julijet Algernon, ponieważ była już z nim połączona potajemnie
później,

że

