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PRENU1UER.<\ 1'A 
w m i ej s c u: 

rocznie . . rB. 3 kop. 20 
półrocznie . r s. 1 kop. 60 
kwartalnie . rs. - kop. 80 : 

Cena poj edyńczego numeru II 
kop. 8. ! 

z przesyłką: ! 
rocznie. . . rs. 4 kop. 80 I 
półrocznie . rs. 2 kop. 40 i 
kwartalnie . rs. 1 kop. 20 I 

y --=-'---1 

OGŁOSZEI\JA. I 
Za ogłoszenie l-razowe k.8 

od jednoszpaltowego wi ersza ! 
petitu. Za ogło szenia kilka
krotne - po k. 5. od wier- I 
sza. Za reklamy i nekrologi 
po k. 10 od wiersza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na 
l- ej stronie po k.20 od wier-

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

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Biuro Redakc~' i i ekspe(hcyja główna w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistra~u.-~gł(~szeni.a przrjlllllją: w Piot~
kowie Redakcyja ,,'rygodma" l oble kSlęgarme; w Warszawie 

Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
graz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Rllj
chman i S-ka U)i w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka 12' wreszeie wymienione obok agentury w miastach 

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

w Częstochowie W. Komornicki. w Łasku W. Grass. 
o Będzinie • Janiszewski Stan. • Łodzi B. Londyilski. 
"Brzezinach • Adam Afazowita. "Rawie • Hipolit Olszewski. 

, powiatowych gubernii piotrkowskiej. 
~ Da.browie ~, Waligórski Karol. { Walenty Ligocki. 
" " • Radomsku 'li ' k' F 1'1 " Sosnowcu • Jermułowicz. • Mys 'ns l e l {s. 

t 

HAliDEL WIli I DELIKATESaw 
w Piotrkowie, hotel Wileński 

istnieją.cy d.a:W'"niej pod. :firr.n.ą.: 

A. KABSKI i S-ka, 
obecnie p1'owadzony b~dzie pod ji1'mą: 

A. Karski 
i poleca: 

Wina węgierskie, stare Maślacze, Tokaje i Ziele
niaki na beczki i butelki, wina francuzkie bordo· 
skie, burgundzkie i szampańSkie, wina krymskie, 

oraz cognaki kuracyjne. 
Przy handlu istnieje prowadzona przez ludzi fa

chowych. 

Restauracyja 
zaopatrzona zawsze w produkty i nowalij e sezonowe. 

Dla wygody szanownych gości urządziliśmy 5 ga
binetów oddzielnych, umeblowanych z komfortem, 

usługą szybką i dokładną. (3-2-2) 

(Jeny umiarkowane. 

AKUSZERKA I MASSAŻ1STKA 
E.ossler 

upoważniona przez władzę lekarską, zajmnje się 
praktyką wchodzącą w zakres jej specyjalności. 
Piotrków, plac Maryjski (Stary Rynek), obok skła
du aptecznego re 16-17, mieszkania 10. (3-3) 

"Zorza" w nr. 42 drukuje następujące 
uwagi p. M. Malinowskiego, z powodu ode
zwy tutejszego towarzystwa dobroczynności, 
którą zamieściliśmy w nr. 40 naszego pisma: 

"Z testamentu ś. p. Burgbarda widocznem 
jest, że chodziło mu o nauczanie młouzieży 
wyznania rzymsko-katolickiego rękodziel
nictwa, przemysłu lub handlu, a uskutecz
nienie tego zalecił dokonać dwiema droga
mi: 1) albo kształcić młodzież wodpowie
dnich zakładach obcych, i na to przezna
czył procent od 12-u tysięcy rubli; albo też 2-0) 
żeby rada towarzystwa miała własne odpo
wiednie zakłady, w którychby się młodzież 
uczyć mogła, a na to przeznaczył procent 
od 30 tysięcy rubli, nadmieniając, że na 
cel ten można użyć nawet fund usz zakładn 
"Rodziny Adeli ". 

Z tego widzimy, że Ś, p. Burgbardowi 
chodziło o to, żeby towarzystwo miało swój 

własny zakład; rozumiał on jego potrzebę, 
rozumiał, że, będąc należyci~ pomyślany 
i dobrze prowadzony, mógłby SIę dla ogólu 
stać użyteczniejszym, niż inne obce zakłady, 
nieodpowiednio dla naszych potrzeb prowa
dzone. 

Tak rozumiej ac ducha testamentu ś. p. 
Burgharda, wyraię zdanie, iż rada towa
rzystwa powinnaby odrazu założyć zakład 
uczący młodzież w obrllnym fachu; wtedy 
bowiem jedynie może ona być pewną, że 
wytworzy lub podźwignie rękodzielnictwo 
w kraju. 

Ale jaki to ma być zakład? Rozstrzygnię~ 
cie tego pytania wymaga zastanowienia. 

Szkoły rzemieślnicze mogą być dwóch 
rodzajów: jedne uczą rzemiosła w sposób 
bardziej teoretyczny; uczeń więc wie, co 
to jest, dajmy na to, stal, jaki na nią wpływ 
ma takie lub owakie ciepło, jak się z niej 
co wyrabia, i nawet wyrobu samego na~ 
uczy się taki młodzieniec, rysunki pozna,
ale nie nabywa tutaj praktyczności, jaka 
jest potrzebna w życiu. Zwykle też po 
skończeniu podobnej szkoły uczeń musi 
jeszcze iść na praktyk~ uzupełniającą do 
warsztatu lub do fabryki na rok czy dwa. 
Tu uczy się on oszczędności przy uźyc~u 
materyjał u, praktyczności przy wykonanIU 
roboty, oraz warunków dobrej, z zarobkiem, 
sprzedaży wyrobu-słowem tego, bez czego, 
pracując na siebie, byłby jak bez ręki, a 
czego mu szkoła owa dać nie może. 

Za granicą zwiedzałem jednak i innego 
rodzllju szkoły rękodzielnicze. Są tam tak 
zwane WZ01'owe wa1·sztaty. Osoba prywa
tna lub rząd zakłada warsztat: tkacki, garn
carski, koronkarski, wyrobu zabawek, wre
szcie szewcki luh stolllrski; zakład ten 
względem publiczności jest zwyczajnym 
warsztatem; wyroby swoje wystawill na ry
nek, musi się więc starać wytl'zymać kon
kurencyję, musi robić to, czego ogół potrze
buje i tak, jak on chce, a jednocześnie nie
może ponosić żadnych strat na materyj ale; 
jednem slowem, jest to warsztat, przyjmu
jący młodzież na praktykę, ale starający 
się o taką naukę swych uczniów, żeby ro
zumieli, co dlaczego robią, a jednocześnie 
zastosowywali wszelkie udoskonalenia i po
stęp, jakie w tym fachu są już światu znane. 

Zdaje się, iż rada p.iotrkowskiego towa
rzystwa dobroczynnoścI doskonale urzeczy
wistniałaby myśl testamentu ś. p, Burgbar~ 
da, gdyby założyła ten ostatni rodzaj szko
ły, mianowicie "warsztat WZ01'OWY". rrym 
bowiem sposobem stworzyłaby rzecz ze 
wszech miar praktyczną, użyteczną przede
wszystkiem dla naj uboższych, zaprowadzi
łaby z tego funduszu nie dobroczynność 
jałmużniczą, ale uzdrawiającą społ~cze~
two, bo zabezpieczającą od tworzellla SIę 
ubóstwa żebrzączego. Tu dla wiadomości 
nadmieniamy, że podobne warsztaty wzoro
we i stnieją już w naszym kraju, a miano
wicie: w Stanislawowie (pod Warszawą) ' 
i w ~fyszyńcu w (gub. łomżyńskiej)-war
sztaty tkackie, oraz w !łzy (w gub, radom
skiej) i w Dobrzyniu nlld Wisłą w (gub, pło
ckiej) - warsztaty garncarskie; wszystkie 
zaprowadzone zostały i są kierowane przez 
znaną delegacyję przemysłu domowego. 

Nie będę się tu wdawał w szczególy, jak 
podobne warsztaty winny być zakładane, 
jak prowadzone, jak urządzone i t. d.; tego 
bowiem rada towarzystwa musiałaby się 
nauczyć, szukając gdzieś dla siebie wzoru 
w tym względzie. Powiem jedynie, że w Piotr
kowie mogłyby z pożytkiem wielkim być 
założonemi: wzorowy warsztat garncarski, 
gdyż gatunki gliny, z którejby odpowie
dnie, a tak dziś w kraju potrzebne rzeczy 
można było robić, znajdl~ją się, jeśli nie 
w Piotrkowie, to w blizkości. 

Bardzo wielkie powodzenie w Piotrkowie 
mógłby mieć wzorowy warsztat tkacki. Gdy 
jednakże rada towarzystwa raz już założone 
warsztaty zwinęła, co uważać należy za zle, 
to dziś, jeśli do nich wrócić trudno, możnaby 
było za to założyć taki warsztat do wyro
bów na prz. kilimkowych. Jest to towar 
nadający się do zakupu przez ludzi zamo
żniejszych. Jednakże, gdy przy wyrobie 
kilimków nietyle kosztuje materyjał suro
wy, ile robota, wyrabiać by je w takim 
warsztacie można. Znamy dwa zakłady 
(nie w gub. Królestwa Polskiego), w któ
rych uczniowie i wogóle ludzie prości wy
rabiają kilimki i źle na tern nie wychodzą, 
a zbyt mają pewny. 

i\fożnaby również założyć wzorowy war
sztat zabawek drewnianych, których w kra
ju potrzeba wiele, a które są sprowadzane 
z bardzo daleka. 

Wogóle, za tak duży fundusz, jaki mogą 
dać roczne procenty od kapitałów, legowa
nych na cel powyższy przez ś. p. Burghar~ 
da, możnaby stworzyć nietylko jeden, ale 
parę zakładów wielkiego publicznego . po
żytku , wielkiej pomocy ella młodzieży uboż
szej. Ażeby wszakże zakład lub zakłady 
te były odpowiednie, w myśl ś. p. Burghar
da i zabiegów rady piotrkowskiego towa
rzystwa dobroczynności, przed ich założe
niem należy dokładnie zbadać to, co w tym 
względzie i jak zrobiono już gdzieindziej. 



, 
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Korzystanie w tej sprawie z cudzego do
świadczenia z góry usunie takie wady, 
które mogą zniewolić radę do zllniechania 
rozpoczętego dzieła". JJ1. JJlali11Owski. 

---0---

Wybory do kasy pożyczkowej przemysłowcow 
w PiotrkowiB. 

W przeszły czwartek, o godzinie . 4 po-południ.u? 
za})roszeni do miejscowego magIstratu tutejSI 
przemysłowcy, kupcy i rzemieślnicy, IV celu ZOl:
ganizowania nowej w mieście naszem instytucyl, 
t. j. kasy po~yczkowej, zapisawszy się nnprz6~ 
w poczet jej członków uczestnik6w, wybralI 
z grona swego, w myśl Ustawy, 25 czlonków-1:e
prezentant6w, a ci, na og6lnem swem zebrrlmu, 
obrali zarząd, komitet i komisyję rewizyjną· 
Uczestnicy czwartkowego zebrania w liczbie 67, 
wnieHli na początek na kapitał Imsy rs. 919. 

Rezult.at wyborów wypadł jak następuje: Na 
1'epl'eZentantów kasy wybrani: pp. Zaleski, Wil
cZyIlsld, Bastrzycki, Rudowski, Różyczki, Kriiger, 
Aleksandrowicz, Samborski, Rogójski, Soczek, 
Krasucki, Jędrzejewicz, Olszewski H., 1\liller, 
Glijce, Uebert, Jjapiński, Szymallski R., Olsze,~
ski J., Pluciński Fr., Szymański K., Kaspan, 
Żarsld Zilbersztein, Hertz; oraz kandydaci: Luft" 
Litmal;owicz, KrzeJ?itiski, Kohu F., Szukaiski, 
Wyżnikiewicz, Ballary. 

Na członków zal'ządu: pp. Jędl'zejewicz (pre
zydujący), Rudnieki II. (b~chaltel'), Rogójski 
(kontroler), Braun M. (kasYJ er). . 

Na członków komitetu: pp. Frumkin, GaJew
ski, Zilbel'sztein, Zaleski, Szulmiski, EibeszY,tz, 
SzymaJ'lski R., Majewski; oJ'aZ na kcmdy~~tou:: 
Rudowski, Bastrzycki, Szymm1ski K., Krzeml~sk~, 
Spahn, Goldblulll, Kępiński, Samborski, Znn
grodzki. 

Do komisyi rewizyjnej zostali powolani: ,Pp. A; 
Kohen, Łapiński, Sieczkowskl.; na kandydatow zas 
Strollski, Pinowsld, Kl'asucki. 

--<.)---

Z miasta i Okolic. 
- W dniu 20 października (1 listopada) 

w rocznicę zgonu Cesarza AleksalHh'a III 
w prawoslawnym Soborze i w Swiątyniacb 
innych wyznań, a także w synagodze ży
dowskiej odbyły si~ nabożeństwa żałobne. 

- Dzieli gillowy. W zeszłą sobotę d. 2 
b. m. jako w uroczystą rocznicę wstąpienia 
na tron Jego Cesarskiej Mości Najjaśniej
szego Pana M i koł a j a II, w świątyniach 
wszystkich wyznań odprawiono dziękczynne 
nabożeństwa. Miasto przystrojone flagami, 
wieczorem rzcsiście uiluminowano. 

- W spl'a\vie funduszu )łOżyczkowego 
dla nauczycieli ))l'ywC\tnych, otrzymujemy 
następujące uwagi: Szanowny Redaktorze! 
Praca nauczycieli i nauczycielek prywa
tnych jest ciężką, mozolną, a nie zapewnia
jącą przyszłości na starość. Z przyjemnością 
więc wyczytałem w "Tygodniu", że towa
rzystwo dobroczynJ;lości zwróciło uwagę 
swoją na tych pracowników, by przyjść, 
choćby ze skromną pomocą osobom, zajmu
jącym się nauczycielstwem. - Zdaje mi się 
jednak, że ogłoszone warunki nie dają pra
ktycznej pomocy. Nauczyciele i nauczycielki 
prywatne są wezwani do udziału przez 
wnoszenie dowolnych składek; ale niema 
wzmianki, w jaki sposób i kiedy odbiorą 
swój uskładany fundusz; pomoc zaś jedynie 
w otrzymaniu wsparcia lub pożyczki nie za
dawalnia interesowanych. Nie wszyscy na·· 
wet nauczyciele i nauczycielki, zdobędą się 
na odwag'ę prosić o wsparcie, ho, bądź co 
bądź, zaliczyć ich trzeba do sfery wykształ
ceńszych i lepiej wychowanych, a więc drażli
wszych na prośbę o wsparcie. - Pożyczka 
jest chybiona, w projekcie. Uczestnik skła
dający pewne kwoty do bauku, w razie 
potrzeby, może uskładany fundusz odebrać 
i to z procentcm; w towarzystwie zaś można 
dostać pożyczkę, ale trzeba zapłacić procent 
i szukać poręczyciela, a o zwrocie uskłada
nej kwoty, w ogłoszonych warunkach niema 
mowy. Trudno wymagać od naj biedniej-

TYDZIEŃ 

szych pracowników, żeby składali swe pie
niądze na dobro ogólne, a nie pamiętali 
o własnej starości. 

Gdy uczestnicy będą mieli zapewniony 
zwrot swojego funduszu, wówczas wszyscy 
z całą gorliwością będą wnosić swe oszczę
duości i mało się wśróf1 nich znajdzie takich, 
coby prosili o wsparcie; pożyczka zaś by
łaby na zaspokojenie chwilowej nagłej po
trzeby. 
Zachęcony wezwaniem "Tygodnia", by 

w tym przedmiocie wywołać dyskusyję, po
ważam się, zakomunikować powyższe moje 
uwagi, z któremi racz postąpić Szanowny 
Redaktorze wedle swegl) uznania. 

Jeden z pl'ywatllych nauczycieli. 
- ZC\dllszki. Dzień zaduszny, poświęco

ny pamięci zmarlycb, ustanowiony został 
w wieku X, z rozporządzenia św. Odilona. 
Pierwotnie obchodzono go jedynie w kla
sztorach zakonu św. Benedykta, poczem 
rl)zpowszechnił się w całym świecie kato
lickim. Dzień to uroczysty, który u nas 
zwłaszcza obchodzony bywa solennie. , 
Już w piątek w uroczystość Wszystkich Swię

tycb, po nieszporach żałobnych, liczne tłumy 
wiernych towarzyszyły procesyi, która z ko
ścioła farnego udała się na cmentarz miej
scowy. Groby, przystrojone wieńcami i kwie
ciem, uiluminowane tysiącami jarząeycb 
świateł, majestatyczny przedstawiały obraz 
na tle przyżółkłej już zieleni, okalającej 
gród zmarłych, jakoby uplastycznienie zni
komości rzeczy ludzkich. Do późnego wie
czora, tłumy, nastrojone poważnie, napełuia
ły miejsce wiecznego spoczynku, rozmodlo
ne na grobach ukochanych, w cicbej zadu
mie pogrążone. Zaprawdę uroczysta to 
chwila, w której oderwani od trosk i tru
dów powszedniego życia, szybujemy myślą 
w zaziemskie światy, zespoleni ducbem z ty
mi} co kochać i walczyć umieli. 

- Natr·t(tny żebl·nk. Obok tunelu, pod 
mostem kolejowym, codziennie, bez względu 
na deszcz lub pogodę, klęczy żebrak siwo
włosy ale czerstwy jeszcze, prosząc prze
chodniów o miłosierdzie głosem silnym 
i dżwięclnym. Jest to niejaki Balcerak 
z Twardosławic, zamożny gospodarz, któ
rep o dzieci wyganiają z domu, aby upra
WIał wstrętny proceder. Warto by raz poło
żyć koniec podobnemu nadużyciu. 

- Obiady dla bieduych. W zeszły pią
tek 1 b. m., jako w pierwszą rocznicEl śmier
ci Najjaśniejszego Aleksandra III, w taniej 
kuchni} istniejącej przy Towarzystwie dobro
czynności, ugoszczono obiadem 200 ubogich 
z miasta, którym rozdano po kieliszku wód
ki, wazce kapuśniaku z kartoflami i po śle· 
dziu z kawałem chleba. Oprócz tego, każdy 
z ubogich dostał po 5 kop. gotowizną.
Przy obiedzie obecnym był JW. wice-guber
nator piotrkowski oraz sztabs - oficer do 
szczególnych poruczeń przy JW. guberna
torze pułkownik Gubaniew i policmajster 
miejscowy sztabs-kapitan Krotkow. 

- Koncel't p. Pilarza, zapowiedziany na 
4 b. m., odbył się w oznaczonym terminie, 
{lrzy przerażającej pustce w teatrze. Pw
gram koncertu uległ zmianie, gdyż p. Anna 
Jankowska nie przyjmowała w nim udzhłłu, 
wskutek czego utwory fortepianowe zostały 
wyłączone z programu. Sam koncertant, 
skrzypek średniej miary, w utworach roz
ciąglejszych nie posiada wystarczającej siły 
i szerokości smyczka; w brawurowych zaś 
utworach Wieniawskiego i Sarasatego sta
rał się zręcznie wymijać trudności, jakiemi 
są najeżone polonez (D. Dur) i Zigeuner
weisen. - Pani Miro, posiadająca świeży 
i sympatyczny mezzo-sopran, zbierała zasłu
żone oklaski. Dzielnym akompanijatorem 
był zuany zaszczytnie na tem polu p. Ur
sztajn; szkoda tylko, że zmuszonym był 
grać na mocno zdezelowanym instrumencie. 
Pustką świecąca sala widocznie mroziła ar

tystów, którzy zapewne w przyszłości zda
leka będą omijać nasz muzykalny Piotrków. 
W teatrze zgromadziło się aż... trzy dzie
siątki melomanów! 

Jtj; 45 

- Teatr. W niedzielę 3 listopada w ope
rze buffo Offenbacha "Sinobrody", (libretto 
pp. :Meilhac'a i Halevy) ua szczególniejsze 
wyróżnienie zasłużył p. Struczyński, który 
rolę tytułową odśpiewał bardzo dobrze 
i dzielnie wyglądał w rycerskiej zbroi. 
P. Walentowska, w roli Bulotty wykazała 
dużo rutyny i finezyi, również i p. Józefo
wicz w roli Hennii.-Osławiony "Pan Sena
tor" Schlintana i Kadelburga zawiódł na
sze oczekiwania. Juź to od niejakiego czasu 
trudno doprawdy przywiązywać jakąkol
wiek wagę do recenzyj warszawskich, które 
często rzecz .błahą rozdymają do wartości 
arcydzieła. Ow pan "Senator" to zlepek 
scen sł<tbo z sobą powiązanych, zbiór dyja
logów zaprawnych ciężkim, niemieckim do
wcipem, przy robocie szufladkowej. Oprócz 
roli tytułowej, tworzącej typ w swoim ro
dzaju, reszta to sylwetki zaledwie naszki
cowane, bez najmniejszego pogłębienia cba
rakterów, bez loicznycb motywów a rzecz 
sama toczy się leniwie. Być może, artystyczna 
gra zaciera braki, a przynajmniej o wiele je 
łagodzi; wszakże nie ratuje chyba sztuki naj
niesłuszniej przereklamowanej. - Taka też 
rutynowana i dobra aktorka jak p. Sułkow
ska, nie mogła nic zrobić z roli Agaty. P. J\Iil
ska rolę Stefy wyszczebiotała miluchno, ró
wnież nic z niej nie wydobywszy. Jeden 
tylko p. Orliński, znalazłszy typ w roli pa
na senatora, odegrał ją z wlaściwym sobie 
talentem i sumiennością. ł.J. 

- Benefis p. Pola odbędzie się w przy
szły czwartek, 14 b. m. 

- Gilllnaz~jlllll lIl~zkie. W ośmiu kla
sach naszego gimnazyjum męzkiego mleSCI 
się obecnie 388 uczniów, a w icb liczbie: 
prawosławnych 71, katolików 260, ewange
lików 18 i żydów 39. Personel nauczyciel
ski składa się z 29 osób. Wpisy przynoszą 
12614 rB. rocznie; skarb państwa na utrzy
manie gimnazyjum wypłaca rocznie 27162 rs. 
W internacie, pomieszczonym w dwóch są
siednich domach mieszka 92 uczniów. 

- Gimnazyjum żeilskie ma 251 uczen
nic, z których: 48 prawosławnych, 162 kato
liczek, 11 ewangieliczek i 30 żydówek. Koszt 
utrzymania gimnazyjum wynosi 20500 rs.; 
w sumie tej mieści się i wpis od uczenic, 
wynoszący około 8000 rocznie. 

- Szkoła AleksalHh'yjska miejska 
otwarta w r. 1881 rozwija się pomyślnie. 
W r. b. w rzeczonej szkole znajduje się 
227 uczniów, w liczhie których: 14 prawo
sławnych, 194 katolików, 8 ewangielików 
i 10 żydów. Personel nauczycielski składa 
się z 10 osób. Miasto na utrzymanie szkoły 
wydaje rocznie 4050 rs.; skarb państwa do
płaca na utrzymanie warsztatów rzemieślni
czych 300 rs., tyleż kasa miejska; z innych 
źródeł wpływa 2000 rs. 

- Z Cz~stochowy. Publiczność tutejsza 
nie bedzie sie uskarżać na brak rozrywek. 
Zaled~ie że ćyrk Charina, zrobiwszy tu do
bry interes, odjechał do Siedlec, już zjeżdża 
nowozorganizowane towarzystwo dram. pod 
dyrekcyją p. Czesława Janowskiego. Nadto, 
amatorowie tutejsi organizują z miejscowej 
inteligencyi przedstawienie na cel dobro
czynny, a drudzy znów z klasy rzemieślni
czej, nie cbcąc pozostać w tyle, ćwiczą się 
pod reżyseryją p. Cybulskieg'o i mają za
miar odegra-ć 2 komedyje: "Majster i Cze
ladnik" 1. Korzeniowskiego i "U ciotuni" 
Danielewskiego. - W końcu nie od rzeczy 
będzie nadmienić, zw1aszcza dla wiadomości 
uczeni c i uczniów szkół, że od pewnego 
czasu zamieszkał w Częstochowie bardzo 
zdolny rysownik kaligraf, p. EmiJijan Pat
czyński. 

- Z Cz~stocho\Vy. JE. biskup sufra
gan kujawsko-kaliski ks. Kossowski przy
był do nas 21 z. m., powracając z zagranicy. 
Przenocowawszy w klastorze jasnogórskim, 
nazajutrz wyjechał do Włocławka.-Repa
racyję wieży jasnogórskiej już ukończono, 
oczyściwszy umiejętnie grube złocenia ko
puł, które przez czas i wpływy atmosfe
ryczne nie zostały uszkodzone. Wieża ta, 
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zbudowana przed 300 laty, oparta jest na 
40 sklepieniach, każde grubości łokcia. 
Skarbiec na Jasnej Górze został w tych 
dniach uporządkowany i skompletowany. 

- Teah' w Częstochowie. W ubiegłą 
niedzielę, w teatrzyku miejscowym, grun
townie odnowionym, p. Janowski b. dyrektor 
teatru łódzkiego, rozpoczał sztuka "Madame 
Sans Gene" szereg przedstawieil z nowo
zorganizowaną trupą, w skład której weszli 
z trupy piotrkowskiej p. H. Tarnowska i p. 
W. Korczak. Repertuar składać się ma 
z najnowszych komedyj i fars. Oprócz Czę
stochowy, p. Janowski zakontraktował te
atry w Dąbrowie i Sosnowcu, na całą zimę. 

- Wypadek z don~em. W Łodzi 31 z. m. 
o 10 rano przy ulicy Sredniej w domu nr. 3 
oberwał się gzyms 30 stóp długi, a 1 stopę 
wysoki, raniąc niebezpiecznie przechodzącą 
ulicą uczennicę ki. 3 gimnazyjum żeńskiego, 
Maryję Kulesza. Ranione.i dziewczynce 
z pierwszą pomocą pospieszył febzer Lew
kowicz; później wziął ją w kuracyję dr. 
Kohu, lekarz przedsiębiorstwa budowlanego, 
budującego dom Szutra, przy którym wła
śnie wypadek miał miejsce.--Oberwanie się 
gzymsu nastąpiło skutkiem zbyt pospiesznej 
rohoty i złych materyjałówi bezpośrednią 
atoli przyczyną była beczka piwa, którą 
murarze wtoczyli na rusztowanie, otrzy
mawszy od przedsiebiorców rs. ] O za za
kończenie roboty. Beczka ta, staczając się, 
uderzyła w gzyms, który natychmiast ru
nął. Oprócz Maryi K., zranione zostały 
lekko dwie przechodzące żydówki. 

- Z Sosnowca. Kiedy w r. z. płaciliśmy 
za korzec kartofli zdatnych do jedzenia rs. 1 
kop. 80, obecnie o tej samej porze dostać 
ich moźna po ] kop. 39. Za granicę nie wy
prawiono dotychczas jeszcze ani jednego 
k{)rca. ~ Hodowcy trzody chlewnej w Pru
sach silnie ag'itują, aby trzoda tutejsza nie 
była przez granicę przepuszczaną. W osta
tnich czasach wyprawiano jej do Prus po 80 
wagonów dziennie, przeważnie sprowad:w
nej z południowych gub. cesarstwa. - Pan 
Dithel projekt~je w przyszłośei założyć wła
snym kosztem wyższą szkołę politechni
czną, _. Przemsza okazała się za płytką do 
spławu węgla galarami. - Budowa kościoła 
szy bko postępuje; obecnie zakładane są 
wiązania pod dach. - Na wpisy dla nieza
możnych uczniów szkoły realnej tutejszej, 
daną będzie przez amatorów 3 aktowa farsa 
Junoszy i Laskowskiego: "Wyścig dystan
sowy". 

- Z Sosnowca donoszą nam o wypadku, 
jaki mial miejsce na linii kolejowej ząbko
wicko-katowickiej, w blizkości mostu na 
139 wiorście. Robotnicy kolejowi w porze 
obiadowej ża palili og'nisko, przy którem uło
żyli żelazną rurę, napełnioną wodą i, z obu 
stron założyli ją kamieniami. Nadmiar pary 
spowodował wybuch, którego ofiarą padł 
cieśla, Stanisław Masztalerz, lat 52. Ciężko 
rannego odwieziono do szpitala w Sielcu. 

- Dąbl'owa górnicza. Otwarcie i po
święcenie nowego gmachu resursy dąbro
wskiej odbyło się d. 27 z. m. W dniu tym 
członkowie klubu wydali obiad na cześć 
inżyniera Kondratowicza, głównego inicyja
tora budowy gmachu klubowego, do którego 
przeniesiono i biuro rady 3-go zjazdu górni
czego .. 

- Zjazd gÓI'niczy, na mocy pozwolenia 
ministeryjum rolnictwa odbędzie, się w Dą
browie górniczej 9 stycznia r. p., w celu 
uregulowania zmiany przepisów o dozorze 
nad prywatnym przemysłem górniczym. Na 
zjazd otrzymali zaproszenie celniejsi prze
mysłowcy zagłębia dąbrowskiego. 

- Kasa zapomogi. Grono nauczycielek 
i nauczycieli prywatnych w Łodzi poruszyło 
myśl utworzeniD. własnej kasy zapomogowej. 
Obecnie pracują .nad przygotowaniem odno
śnego projektu, który wkrótce ma być 
przedstawiony do zatwierdzenia władzy. 

- UbeZI)ieczellia glluerllijallle. W spra
wie reformy nbezpieczeń gubernijalnych 
w Królestwie Polskiem odbyła się w zes~łym 
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tygodniu narada u pomocnika Warszaw.- Licytacyje W obrębie guberni i. 
generał-gubernatora, w której przyjmował oJvvv.r. 

udział i p. Gubernator piotrkowski. _ W dniu 22 grudnia (3 stycznia 1896 r.) w są-
- Obiad dla 400 'biednych urządziło dzie okręgowym piotrkowskim na sprzedaż fol war

W m. Łodzi towarzy)3two dobroczynn08ci ku Obrytka, od sumy 3500 rs. 
W dzień Wszystkich Swiętych, jako w ro- - 31 października (12 listopada) na placu Alek
cznice. zgodu Cesarza Aleksandl'a III. Obiad sandryjskim w Piotrkowie na sprzedaż partyi butów, 

ocenionej na 1351's. 
składał się z zupy, kawałka ryby, chleba - 6 (18) listopada w magistracie m. Częstocho-
i szklanki piwa. wy na dzierżawę w ciągu 1896 r. 12 jatek mię-

- \Vystawę łódzką zwiedziło 42,000 snych w Starej-Częstochowie. 
'b t' r b' 18 000 b t 'kó K t - Na dwuletnią dzierża.wę propinae.yi ua grun-oso ,W ej JCZ Je , 1'0 o Dl W. osz tach włościjańskich w następujących termiuach: 

jej urządzenia wyniósł 50,000 rs. 13 (25) października w urzędzie powiatu piotr-
- Ofiarowane pl'ze'~ prezesa lutni łódz- kowskiego, 

kiej p. Władysława Sudrę, do l'ozporządze- 15 (27) paździel'llika w urzędzie p-tu ła~kięgo, 
. hó t k' . . 16 (28) paździeruika w urzędzie p-tu łódzkiego, 

ma c ru llma ors lego przy m1eJscowym 17 (29) października w urzędzie p-tu brzeziń-
kościele po-Pijarskim I'S. 15, 'Łostały rozdzie sld ego. 
lone w sposób następujący: I'S. 4 dodano do - 9 (21) stycznia 1896 r. na sprzedaż nieruch 0-

wpisu jednej z niezamozuych uczenie tutej- mości 'IV m. Łodzi: 1) pod :Ni 348 przy ul. Śre-
. . ś 11 dniej , od sumy 2700 rs. W kancelaryi rejenta Pła-

szego glmnazYJum; za rs. wręczono re- checki:łgo. 2) pod ~ 160 przy ul. Łagiewnickiej, 
ktorowi ko.ścioła po-Pijarskiego X. Cwilon- od sumY' 9000 rs. w kancelaryi rejenta Jonszera. 
gowi na potrzeby tegoż kościoła. - 10 (22) styczuia 3) pod :Ni 1110B przy ul. Wi-

_ Osobiste. Kasy jer gubernijalny w dzewskiej, 00 ~lImy 27000 rs. w kancelaryi rej en
Piotrkowie I). Ruszkowski, z radcy honoro- ta Grabowskiego. 4) pod M 538 przy ul. Piotrko-

t wSkiej, od sumy 37500 rs. w kaucelaryi rejenta 
wego awansowany został na asesora kolegi- Gruszczyńskiego. 
jalnego; zaś pisarz tejże kasy Michałowski - 11 (23) stycznia 5) pod X2 487 przy ul. Za
Z sekretarza. gubernijalnego, na sekretarza wadzkiej, od sumy 22050 rs. w kancelaryi rejenta 
k Kamockiego. 6) pod :lIq 35 przy ul. Św. Jakóba, 

olegijalnego. od sumy 13950 rs. w kancelaryi rejenta Mogil-
- Zmiany w dllchowiel'lstwie. Wikary- nickiego. 

jusz parafii Goszczyn ks. Ezechiel N apieral- - 12 (24) stycz.nia 1896 r. 7) pod Ni 1380 przy 
ski przeniesiony został do parafii Brzeziny. ul. Piotrkowskiej, od sumy 19500 rs. w kancelaryi 

rejenta Płachecki ego. 8) pod :Ni 843 przy ul. Wul-
~---C(+~ czańskiej, od snmy 4950 rs. w kancelaryi rejenta 

Jonszera. 

Wiadomości bieżące. 

Samorząd miejski wprowadzony podo
bno zostanie do miast królestwa Polskiego 
na zflsadzie ustawy z r. ] ~92, z małemi 
zmianam~ dla Warszawy i Łod'Łi. Donoszą 
o tern dzienniki petersburskie. = Kupno i sprzedaż złota. W kantorze 
warszawskim Banku Państwa, wywieszono 
zawiadomienie, że wszystkie kasy kantoru 
przyjmują monetę złotą i wymieniają kwity 
depozytowe podług następującego kursu: 
za imperyjał nowy 14 rs. 80 kop. kredyto
wych, za półimperyjał nowy 7 rs. 40 kop. 
kred., za impel'yjał dawny 15 rs. 24 kop 
kred., za półimperyjał dawny 71's. 62 kop 
kred. Kurs ten obowiązuje do d. 13 sty
cznia 1896 r. Kupno i sprzedaż złota w ka
sie kantoru odbywa się do godz. 3 po-po
łudniu. 

= Zaliczenia wydawane na premijówki przez 
Bank Państwa, wskutek ostatniego rozpo
rządzecia znacznie podwyższono. Dziś otrzy
mać moŻna na zastaw premijówek I-ej em. 
200 rub., II-ej em. 180 rub., zamiast daw
nych 130 rub., z warunkiem wszakże, aby 
przedstawić Baukowi Państwa kwit jakiej 
pewnej firmy, w której premijówki zaase
kurowane zostały od amortyzacyi. Zresztą 
w ostatnich czasach podobnych operacyj 
dokonywa sam Bank Państwa. 

= Obniżenie taryfy na przewóz bawełny 
z Aleksandrowa do Łodzi nie nastąpi wcale. 
Pogłoski kursujące o te m, pośród sfer fa
brycznych łódzkich, okazują się bezpod
stawne. 

----(+)~---

Listy od Redakcy.i 

- Panu S. L. UJ Piotl·kowie.-Tak jest; na
wet bardzo surowo. W tym razie, za podpisanie 
cudzej firmy na piśmie wymierzonym na cudzą 
szkodę, prawo karze wi ęzieniem od jednego roku 
i 4 micsięcy do lat dwócll, albo też, co najmniej, 
od 4-ch do 8-miu miesięcy; nadto, pozbawia uie
których praw stanu. 

- Panu. K. L. Sylwetki prowincyjonaIno, któ
rych . druk rozpoczęliśmy, mają za przedmiot nie 
fotografij e znanych na bruku piotrkowskim osobi
stości , lecz typy przeciętne, które tak dobrze spot
kać można w Piotrkowie, jak w Łodzi, Często
chowie lub Sosnowcu. 

- AUt02'owi "To i owou ze wsi.-Dołączy
my do felijetonów "Numertl Gwiazdkowego". Do zwy
kłego numeru rzecz zadługa. Zechce Sz. pan podać 
swoje nazwisko Redaktorowi, który obowiązany 
jest do zachowania go w tajemuicy. 

--«+D--

ZARZ.ĄD "DOMU PRACY" 
VI" PiotrkoVl"ie. 

(w suterenach taniej kuchni przy ulicy .Petersbur
skiej") przyjmujo do reparacyi słarl! bieliznę, odzież, 
worki, skarpetki, do szycia nowe worki, pierze do 
zdarcia, krzesełka do wyplatauia. Tamże można za
mawiać pracownice i pracowuików do mycia podłóg, 
rąbania drzewa i innych posług, a takzc uabywać po 
cenach nizkich miotły, słomianki i wiązki drew 
ua podpałkę. (0-21) 

~ Poleca się pierws~or~ędny 
&~ a tani Hotel Angiel.,ki 
w 'llłie.fcie C~ęstQc1l.owie, w blizkości 
dworca kolei żelaznej. 

Buch pociągó\A7" 
na stacyi PiotrkóVl" 

od 27-go października na sezon zimowy 1895/6 r. 

w kierunku od Warszawy I G

2

· 4l\f

1

' 1} 
do Granicy: 

M 1 Kuryj erski {prZYCh. 
(2 klasy) odchod. 2 46 I w nocy. 

re 5 Pospieszuy {prZYCh. 4 12 l} po połu-
(3 klasy). odchod. 4 24 dniu. 

]Y.. 9 Osobowo- {prZYCh. 99 2344 '} rano. 
poczt. (3 kI.) odchod. 

M 13 Osobowy {prZYCh. 7 39 l} wieczo-
(2 i 3 klasy) odchod. 7 54 i rem. 

M 41 Osobowy {przych. 3 49 l} 
(2,3 i 4 kI.) odchod. 4 09 w nocy. 

w kierunku od Granicy do 
Warszawy: 

M 2 Kuryj erski (przych. 
(2 klasy). t odcbod. 

M 6 Po spieszuy (przych. 
(3 klasy). t odchod. 

M 10 Osobowo- {przYCh. 
poczt. (3 kI.) odchod. 

M J 4 Osobowy (przych. 
(2 i 3 klasa). \ odchod. 

J\~ 42 Osobowy {prZYCb. 
(2, 3 i 4 kl.) odchod. 

Pociągi miejscowe 
(3 klasy): 

M 151 Do Piotrkowa przy
chodzi z Warszawy 

M 16 Z Piotrkowa wy
chodzi do Warsz. 

J\H 7 j Do Piotrkowlt przy
chodzi z V\' arszawy 

J\~ 18 Z Piotrkowa wy
chodzi do Warsz. 

M 19 { Z.Piot~·ko'IVa do Gra
mcy l Sosnowca. 

J\~ 20 { Od Granicy i Sosno- !/ 
. wca do Piotrkowa. I 

3 
3 
1 
1 

5 
5 

10 
10 
4 
4 

11 

6 

11 

7 

1 

12 

9 
} W nocy. 15 

25 } w połu-
37 dnie. 
33 } po połu-
43 dniu. 
27 } rano. 42 
22 

} w nocy. 42 

15 

C::: 50 

15 Iw nocy. 

35 wicczorem. 

20 w południe. 

00 w nocy. 
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WIELKI WYBOR najśwIeższych towarów angIelskIch sezonowych, w różnych gatunkach 
i odcIenIach nadszedł do składu Towarów hokclowyoh M. POPOWSKIEJ. (0-3) 

----------------------------------------------------------------------------------------.. O G Ł O S Z EJ N I EJ. O G Ł O S Z E N I E. 
-----

~arz~Q Qrogi zeJazMj IwangroQzko-D~~row~kiej D ~rekc~j a Qrogi .zeJazn.ej IwangroQzko-D~~row~kiej 
p()d~je do wiadomości, iż od dnia 15 (27) pa.ździernika b. 1895 r., podaje do w.la~Om?ŚCl osób mte.resowanych, ze l~(~ I:ok 1896 zo
z wprowadzeniem zimowego rozkładu pociagów ustanowiony zo- staną wydZIelZ~WlOne-z tel'mmem rocznym-U1zeJ wskazane 

l " . d k ó· '. ) . b bufety na stacJJach: sta llast~puJący pOIZą e przewozu towar w pospleszuyc l l a- G 'b tk R d B' K' l J d"ó -, d . 1\{' 
gażu: al a a, a om, zm,. le ce, ę I zeJ w,, Idę zI~zew, II Je-

Towary ekspedyjowane za listami fmchtowemi pospiesznemi c~ów, W ?l?ro~, Olk~sz, .StJ:zenlleszyce, Golonóg, SosnowIec, Ostro-
wysyłane są jak w lokalnej tak i bezpośredniej komunikacyi po Wlec, WieI zbmk, Konskl~ I T.om~szów. . . . 
linii głównej: pociągi.em osobowo-pocztowJ:m Nr. 3 i towa;rowemi: z w qSO?y ż!czące~ .ublegae Się .0 dZIe~zaw} .k~ó~egokohyIek 
od Iwangrodu do BZIDa-~r. 41 I od. Bzma do Strzemleszyc- a ~mlelll?ny~b ,:yzeJ bufet~~, wlOn'y me póz~leJ Ja~ ~5 hsto
Nr. 23, W odwrotnym zaś kIerunku pocIągiem osobowo-pocztowym ~ dc. (7 gIudma) r. ~. (do godzmy 12:eJ w połud~lle) złozyc de~la
Nr. 4 i towarowym Nr. 40, lub też w obydwóch kierunkach lacYJę w kancelar~l Dyre~tora DrogI w Radom\ll, z .oznacz~Ulem 
pierwszemi pociągami towarowemi, stosownie do rozkładu jazdy; s.uml proponowanej za dZler~aw~ buf~tu,. oraz za~wIadcz~l1le po
na odnogach zaś koluszkowskiej ostrowieckiej i nadgranicznych- heyl o moralncm prowadzemu SIę ubIegającego SIę o dZlel'Źawę 

t b . t 'b" . . d h d bufetu. (2-1) pocz owo,oso owemI, owarowo-oso owemI l pIerwszemI o c o zą-
cerui towaJ'owemi poci~gami. .. " ~J! C\\;~o\;~~Oo\"~~-a.~~\1,~'\O~ 

Towmy ekspedYJowane za kWItamI bagazoweruI, przewożone ( " 
są W!iizystkiemi osobowemi, pocztowemi i towarowo-osobowemi O , 8 
pociągami. (l-l) g " 8 

O G Ł O S Z EJ N l EJ. Q8 ~ 
O 8 

:~~:~~~w '~~~~~:':;~;~~7 ~~~:~;~!~;~!~I~::~~!~,i;JJ: ~" IUMER GIIAlIłt<OWl I 
dnia wprowadzenia zimowego rozkładu jazdy, dokonywać się będzie na na- 8 8~ 
stępujących warunkach: wyjdzie w grudniu r. 1895, i, tak jak corocznie, zosta- ~J 

Passażerowie 4 kI. będą przewożeni po głównej linii Iwangród-Dą- Q . 8 
browa-Górnicza-Granica osobowemi pociągami oM 3 i NI 4 lub też najbliż- g me rozesłany gratis~ wszystkim znaczniejszym 
szcmi pociągami towarowemi, a na odnogach Bzin-Kolu~zki, Bzin-Ostrowiec kupco'ln, pr~enty.loWCO'lJ",fabrykantom, § 
i Strzemieszyce·Sosnowice wszystkiemi pociągami towarowo-osobowemi lub 8 ..' 
najblizszemi pociągami towarowemi, partyjami niemniej jak po 40 osób ja- 8 w.,aacicielom ~e'lJ".ki'IJ", ducl10wieńst·wu, 
dących do jednej i tej samej stacyi, nie więcej j ednak, jak po dwie partyj e doktoro'ln, adwokatom etc. po WSIACH, 8 
w jednym pociągu. Zatrzymanie si ę w drodze, z prawem dalszej jazdy za "PARA 8 
tąż samą opłat.ą całej party i lub pojedyńczych passażerów 4 kl., nie jest Vg FIJACH i MIASTACH HANDLOWYCH Gu-
dozwolone. C> bernU Piotrkows\dej, oraz w mieście W ARSZA WIE. O 

O wyjeździe partyi passażerów 4 kl. należy zawiadomić stacyję, O g 
Przewóz pas8ażerów 4 kl. , w komuuikacyi bezpośredniej, może mieć 8 snym interesie, nadsyłać doń swoje an.on.se i re-

~o~~:~~~ wyjazd ma nastąpić, nie późnicj, jak na 4 godziny do odejścia O __ PP. kupcy i przemysłowcy zechcą, w swym Wła-

I miej8ce tylko do stacyi dróg żelaznych, Warszawsko-Wiedeńskiej i Nadwi- klaJ:n'Y'_ 
· lllńskiej . (l-I) 8 ~ 

3,000 .-s. IW łodzimierza Sapińskiego 88 8 
j est do pomieszczenia na pier- Cena ogłoszeń· 
W
W8zpYI·otNr"kuOmWel·re. 'P'~I~aedBoYmi oms'ćieJu'skkiea~ I W~GIEL K~MIEm, KBKS, W~GIEL DRZEW~Y, 8 · 8 ., 8 Cała strona r.. 25; pół strony r.ł. 13. 
syjera stacyi towarowej wPiotr- I SKŁAD: przy rynku Aleksandryjskim Za mnie1sze ogłoszenia od pół stronicy po r". 1 8 
kowie. (3-1) obok ogrodu po Pijarskiego IV Piotrko- 8 ' J ... 8 

~~~ .... ~~~~ .... ~;+..I wie. Obstalunki należy robić IV składzie . od kazdych. o8miu wiers~y jednoszpaltowych 

1 ••••••••••• 1 ........... Odstawa natychmiastowa. (26-13) O drobnego druku. 8 
Dla dzieci początkujących :. O Ogłoszenia przedtekstowe droższe o 50%. O 

• j ęzyk francuzki z konwersacyją i NaUCZYCIelka z patentem 8 Ogłoszenia okładkowe droższe o 100'/,. 8 
• na przystępnych warunkach. r'\ (O - 12) 
: Wiadomość w sklepie M. Po- • poszukuje lekcyj lub korepetycyj. _ ~ ~ 
• pOlVskiej (0-6) :IWiadomość: u~ica Pocztowa, dom Ber- 1) ) 
............ I ........... gemana oM mIeszkania 1. (3-3) ~~~~~~~~~~~~'\\;~~ ~ 

Dom Bankiersko-Komisowy 
A.ABA 83B011A. 

w SOSl'WOJl7I.CACH, 

Filije w Częstochowie, Bp'dzinie i ~Iiechowie. 

_ Kantor wymiany na stacyi Sosnowice W.W. uskutecznia wymian~ walut po kursie dziennym giełdy warszawskiej._ 

Wystawia przekazy na miasta handlowe w kraju i zagranicą. 
Kupll~e ~ sprzedaje ,:szelki,: papiery pulJliczn e, akcy] e, obligacyj e, jako też zagraniczne monety i banknoty.
Wymlema kupony Jako t~ z Listy. Za~talVne. wylosowane. - Ubezpiecza 5% rosyjskie premiowe pożyczki 

od al11ortyzacyl.--PrzYJl11uJ e do lllkasa weksle, frachty kolejowe i w8zelkie wartości. 

Wyłączna sprzedaż cemenh. Fab'·I·.kI. ,,~nd,,;k;" na gnb .. ·.,;" P;oto·kowską. K;eleckj 
Kahsl .. \ l Radomską. (10-3-2) 

I ............................................................. ..... 
Redaktor i wydawca )Iirosław Dobrzał'lski . 

..A 'b Y' 
być zadowoloną, musi każda gospodyni 
mieć w mieszkauiu swem białą po. 

madkę do czyszczenia metali 

(a nic czerwoną) 
Dostać można ,ve wszyHtkich skła

dach aptecznych, mydlarniach, skle
pach kolonij alnych, gal:tnteryjnych 
i kuchennyrb. 

Jedyni fabrykanci Lubszyński i S-ka 
w Berlinie. Generalny - Reprezentant 
dla CesaI'stwa i Królestwa Gustaw Ro
sellthal, ŁÓDŹ Dzielna 34. 

Hurtowa sprzedaż w Piotrkowie u Ja
kuba Goldblum, w CZ!lstochowie u Izy-
dora Flatau. (4-·3) 

Do dzisiej szego numeru dołacza sie 
arkusz 25 powieści p. t. - -

"Dziedzic A thelstan u", 
P l' Z e kła d z a n g i e l s k i e g o. 

.J;oaBO.ll eH O UeHayp oJO. IIeqaTaHo B'b IIeTpoKollllKoi!: ryOopHcKOii Tllnorpa<)lil1. 
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- A miss ThrelfalI zabłądzila dnia poprze
dniego - rzekła. Sibyl. - Spotkałaul ją właśnie 

u pana :Martineau który wraz z syncm odprowadził 

ją do Athelstan. 
- Tak by lo istotuie -odezwała sili lalły Athcl

stan, patrząc z niepokojem na mówiących. - Byłam 

° nią bardzo niespokojna. i prosiłam, żeby więcej nie 
wychodziła sama. 

- Prośba, której ona nie usłucha, bo lubi sa
motność!-zawołał sil' Oswald. 

Lady Athelstan wstala i odeszła w drugi k~~t 

salonu, gdzie siedziała lady J\Iountforest. Ze zmienio
nej twarzy pasierba zauważy/a, żo siq zanosi lla jakąś 
niemiłą rozprawę. Wolała wif;;c jej nie słyszeć. 

- Sil' Oswald Athelstan wydaje siq być bardzo 
podejrzliwym- zaczął lord Hazeldeau. - Niedawno oto 
podejrzewał mnie, że krążę koło jego domu w celach 
rabunku. Właśnie wracałem ze wsi Athelstan do Kings
COUl·t, kiedy napadłszy mllie po ciemku, wmawiał 
we 'wnie złodziejskie zamiary ... 

Oczy dam zwróciły się na sil' Oswalda, który po · 
zieleniał ze złości. 

- Lord Hazeldel'ln raczy przypomnieć sobie, że 

usprawiedliwiłem się zaraz na miejscu i wyraziłem 

żl'll, z powodu mojej niefol'tunnej pomyłki. 
- Sir Oswald z początku wziął mnie za rzezi

mieszka, lecz sprawdziwszy tożsamość mojej osoby, 
powziął inne podejrzenie; a mianowicie posądził mnie 
o romantyczną schadzkę. Nie wymieniam tu llazwiska 
osoby, z którą miałem się spotkać, jesteście bowiem 
państwo o niem dokładnie poinformowani. 
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- Ponieważ lord Hazeldean zdaje się dziś być 

skłonnym do wynurzeń, llluszq je uzupełllić-rzekł sir 
Oswald, wyjmuj~~c z notesu kawałek krepy i pokazując 
go damom . . - Widziałem tego wieczora Jwie osoby, 
mężczyznę i kobietę i oto, co ta ostatnia zostawiła 

na ciernistym krzaku, koło którego przebiegła ucie
kając. 

Spojrzał w kolo tryumfującym wzrokiem, lccz 
lord HllzelcJean ciąguął dalej wcale nie zwieszany. 

- Mógłbym bliżej objaśnić sir Oswalda co do 
osób, które widział, gdyby tego zażądał. Przcszli koło 
mnie i widziałem ich tak dobrze, jak państwa tu widzę. 
Kobieta była owinięta IV płaszcz miss 'feresy, aby jej nie 
poznano; mężczyzny nazwisko i zajęcie jest mi dokładnie 
znane. Nie powiem nic więcej, chyba że sir Oswalel 
tego zażąda. Co zaś do wieści, jakie o mnie krążą, to 
proszę uroczyście wierzyć mi, Że nie lllają na.jlżejszej 
podstawy. Bardzo mało znam dGlmę, o której mowa 
i nie widziałem jej, odkąd przybyła do Athelstau. 

Lord Hazeldean mówił to spokojnie, ale sta
nowczo i ton jego nakazywał szacuuek dla jego slów. 
Skończywszy, powstał i wyszedł z pokoju. 

l\frs. Betham-Greene zblizyła się do Siby\. 

- Droga lady Siuyl, ktoby przypuszczał coś 
podobnego? Biedny sir Oswald, żałuję go, doprawdy. 
Przecież to nie jego wina że się tak pomylił! Zresztą, 

nic dziwnego, że posądził ° to, jakąś pannę do towa
rzystwa, ale przypuszczać coś podobnego o lordzie Ha
zeldean! Wierzyć, ~,e taki człowiek mógłby się znizyć 
do podobnej istoty! 
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źe tylko ty moźesz wyplątać miss Threlfall z intrygi, 
w jaką tell wstr~tny sir Oswald ją zaplątał. 

- No dobrze, dajmy na to, że mogę to zrobić. 
Ale gdzież spotkam to bydlę? Spotkanie to niemiłe, 
ale w danym razie konieczne. 

- Babcia zaprosiła właśnie jutro na obiad Lady 
Atbelstan i sir Oswalda. 

- Doskonale się składa. Lecę do babki i wyło
wię sobie także zaproszenie na jutrz~jszy obiad. 

Lady l\lountforest raczyła przyjąć swego wnuka 
łaskawie i udarowała go zaprosinami. Nie pozosta
wało mu nic więc~j, jak tylko czekać następnego 
dnia. 

Oprócz niego, Lady Mountforest zaprosiła jeszcze 
parę osób i zebranie, choć naprędce urządzone, zapo
wiadało się dosyć świetnie. 

Stara księżna wpadła w dobry bumor i serdecznie 
przywitała lady Athelstan i jej syna. Sir Oswald pro
wadził lady Sibyl do stołu, ale pomimo największych 

usiłowań nie zdolał jej wciągnąć do rozmowy. 

- Dlaczego miss Threlfall nie towarzyszy pani 
dzisiaj?-zapytał po kolacyi lord Hazeldean, zwracając 
się do lady Atbelstan. 

N agłe milczenie nastąpiło po jego słowach, wska
zując jasno że całe towarzystwo słyszało już haniebną 
plotkę· 

- Zajęta jest bardzo-odrzekła po chwili lady At
helstan, jedyna osoba niewtajemniczona w tę sprawę· 

nU1SltlqW o e[A.101slq ~UAH)d ?n[ WUł'UZSAIS a? 'uAqst;Ip.d 
e!s IUUlIZAZ.lcT IIp:lJl0.1lU, SS!1~ zozsu{d A\ 'Bl~!UIA\O 
'~l0NoJj Ul łAq 01 onI (.uuapltlzp.H P.P.I0l zaz.ld aup.!zp 
-1M 'AąOSO AłAq 01l{ - maldazs auaa.IB-w1nnaa ·8.IJ~ 
p.ł!AH/m - iWluwaful Ol{IAl 0(U1SOzod z'IuaJ, -

·P..~.qSAZ.t HM 
-Ol A1ZSa.I op g!S UłAZO\:lłAZJd l 'Uł\!lSM auaa.IB-wuqW8: 
·S.lW u 'masuUlA.I~ z g!S 1?{10<}.IMpO lAq!S ApPo'} 

iaulp..mrHu l{P.l Ol ołAq IIO 'C!oęouzo 

-nolIo qOAUUp M Po '9!(AWO Ó!S ar.om Ap~Ulf. 'o~a!u uIP 
UMO.IllS 1AqZ ~pi:lą tl!U '(AqlS APU( U~O.lp 'o -

·U1.l1:lpqo a[ !m:lJ<}PI 'qnAl '\:lIP 
aU1SAZJ0lf. \:lS tl!U A{HMqood o~ar 'alum o a!o'\:lpz arOMS 
Glqos Az.rd lA\U1SOZ Pl1:lMSO .I!S nęa(' ''I':pu.! ~pgg -

WIni aląPI '1!;JUqoso o lo~a!M 'l0AO\:lZPMAZ.llI 
qOAUpP.,? 9lROUZ ar.0UI a!u tl? '1:lzsnp uUlaqoulzs lIul 
lsaf 01"-0Ium op ł!M<}Ul-"IAql8 APP.l paz.ld IIP.Jl0.lqJ, 
S8!m o fi)OólM !uud Mąm om" iHM<}lU Ol !W aZSM 
-'UZ PIUMSO .I!S i00.IaS aU13qOP.lZS uz ?ąo 'qoy -

'\:l(!MqO paz.ld 
G!ua!U~p,fAM 01 m'\:lł'l:lZSAłs AZSM.Ia!d Z1:l.r Od -

lefAlsaMl{ Ól 9!U~ 
-ufAM ra!U~aZOM lu'ud łUlsnm u'Eap(azuH p.lO'} -

·UłAZSAZ.I'\:lMOl IW Aq'U 
'~[ mUł!sOJd'P.z o~aluIP aluęulM 'a!uA\!oazJd-

l.lalll:ds uu waZ'l:l.1 Ałlzp~af f'l:l.lOZ0M a!oęApapl 
'qoRl{lOId qOAl o !up.d 'I:lłU!Zpa!M alU aUMad'\:lZ '1:lUOJ~ 
o~aZS1:lU op \:l(' Awalw(Az.ld nMOUZ AOSAZSM 'ołuls ÓlS 00 
wal od 'a!u{'CJUl1:l N i'P..ląOp lsaf IU1:ld 'P.}j1:lf 'qoy -

i lll{ląl01:l[AZJd ~fow 
lsa(' II1:lJlaJqJ, S8!W a? '9UU!wod'Uz alU gZSOJd --

- 861 -

- 199 -

Towers. Pokojówka lady Athelstan opowiadała mojej 
pokojówce... ale któźby to wierzył słowom służą

cyt'h!... 
Towarzystwo, żywo się poruszyło tą nową wia-

domością. Teraz, gdy Teresa została oczyszczoną 
z zarzutu, należało znaleść inny przedmiot obmowy. 

Lord Hazeldean, czekał w gabinecie, będąc pe
wnym, że sir Oswald będzie go szukał. Powiedział 

tak wiele i tak mało zarazem, że przyj dzie i zażąda 
prawdopodobnie wyjaśnienia Istotnie oczekiwanie go 
nie zawiodło. Sir Oswald podążył za nim. 

- Jestem tego zdania,-rzekl,-że lord Hazel
dean mógł z większą względnością poprawić omyłkę, 
którą popełniłem. 

- Dlaczego? .. Czyż sir Oswald Athelstan robił sobie 
jakiekolwiek skrupuły, rozsiewając niekorzystne wieści 
o miss 'l'hrelfllll, słyszeli je przecież wszyscy. 

Musi pan przyznać, że miałem zasadę posą-
dzać ją. 

Musisz pan mieć zapewnie jakąś zasadę do 
sądzeniach źle o ludziacJI, wierz mi pan jednak, że 

jest człowiek, którego zdanie więcej w sąsiedztwie ma 
znaczenia, aniżeli pańskie, i ten człowiek, pomimo 
pewnycb poszlak, nie potępia jeszcze dwojga ludzi, 
chociaż spotkał icb w bardzo dwuznacznych okoliczno
ściach. 

- Opierałem się tylko na tem, co własne mi oczy
ma widziałem. 

- Daruje pan, ale to nieprawda!.. 
- Niechże i tak będzie! -zawołał niecierpliwie 

sir Oswald.-Pan wierzysz w cnotę i zacność ludzi, ja 
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