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Za ogłosz enie l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilka- I
krotne - po k. 5. od wiersza. Za reklamy i nekrologi,
oraz ogłoszenia zagraniczne
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 wiersz~m je~o~altowym.

i ej s c u:

rocznie

. . TS. 3 kop. 20
. rs. 1 kop. 60
kwartalnie . rs. - kop. 80 I
Cena pojedYll czego numeru
kop. 8.
I
z przesyłką:
I
rocznie. . . rs. 4 kop. 80 I
półroczni e
. rs. 2 kop. 40
kwartalnie . rs. 1 kop. 20
półrocznie
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Wychodzi

I

W każdą Niedzielę

wraz z oddzielnym

Biuro Redakcyi i ekspedyc~'ia ~łówlla w oficynie domu p. Kaobok Magistratu.-Ogłoszeuia przyjmują: W Piotrkowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie
." Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8;
oraz t::tkież biuru pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Rlłj
chman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego,
Zawadzka 12; · wreszcie wymienione obok agentury w miastach
powiatowych gubernii piotrkowskiej.
tarzyńskiego
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Pączki

i Faworki

Codziennie świeże, z ~ewnem ~st~~stwem
dla stałych oabim'ców,
przyg-oto",""uje oukiernia.

A. Zommera
(naprzeciw soboru

prawosławuego).
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"Dziennik Wa?'szawski" W Nr 26] pociekawy artykuł, o nowej jednostce
monetarnej, który poniżej przytaczamy w
streszczeni u:
Wobec wiadomości, powtórzonej przez
wszystkie niemal gazety, jakoby w r. b.
mennica wypuścić zamierzyła: 100,000,000 rs.
monety złotej, · - 25,000,000 rs. monety
srebrnej pelnej wart08ci, - 300,000 rs. monety srebrnej zdawkowej i 800,000 rs. takiejże monety miedzianej - wszelkie rozprawy o zamierzonej w niedalekiej przyszłości zmianie dzisiejszej jednostki monetarnej na drobniejszą, nie mają racyjonalnej podstawy.
.
Wprowadzenie atoli drobniejszej monety
zdawkowej oddawna poruszono i uznano
za sprawę pierwszorzędnej doniosłości; obecną bowiem kopiejkę, w stosunku do wartośpi rubla., uważać należy za zbyt wygórowaną. Francy ja nie uważa centima za monetę zbyt drobną, a przecież stlłnowi on
setną część franka, którego nominalna wartoŚĆ równa si~ zaledwie czwartej części rubla. A jednak Francyja jest daleko bogatszą
od nas i życie w niej o wiele droższe; zdawałoby się przeto, że moneta tak drobna
nie odpowiada jej potrzebom. To samo powiedzieć by można o Niemczech, bogatej Anglii i Austryi, która niedawno obniżyłlł prawie o połowę wartość swojej jednostki zdawkowej.
Dla biedaków, żyjących z zarouku dziennego, niesłychanie wygodną hywa rzeczą
możność nabywania przedmiotów codziennej
potrzeby w ilościa"ch drobniejszych, niezbęd
nych w danej chwili. Objaśnijmy to bliżej
na przykładzie:
Robotnicy zapłacano wieczorem 30 kopiejek, które starczyć jej muszą na opędze
nie pierwszych potrzeb dnia następnego.
W domu niema ona nic zgoła: ani szczypty
soli, ani kawałka drewka, ani jednej zapałki
do rozniecenia ognia, przy którym mogłaby
mieścił

stałym

Powieściowym.

Prenumeratę przyjmują: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie
w Łodzi .Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera
i Kolińskiego; w Tomaszowie rawski1ń księgarnia J. Sochaczewski ej. Prócz tego

w Częstochowie
" Będzinie
• Brzezinach
• Dąbrowie
n Sosnowcu

W. Komornicki.
• Janiszewski Stan.
• Adam i\fazowita.
" Waligórski Karol.
n

Jermułowicz.

zagrzać wodę na wieczorną herbatę. Kupuje
za kopiejkę włązkę drew, której na razie
nie spotrzebuje; za drugą kopiejkę szczyptę
soli, również zawielką na jej potrzeby; za
trzecią pudełko zapałek, takżez byteczne dla
rozpalenia ognia do jednej wieczerzy i jutrzejszego śniadania.Sporządziła więc kolacyję;ma
nawet na jutro zapasy na śniadanie. Gdyby
atoli mogła kupić tyle tylko drzewa lub soli,
ile jej w danej cbwili niezbędnie potrzeba,:
starczyłoby może jeszcze na funt mięsa
i miałaby wieczerzę pożywniejszą. Zabrakło
na to tylko jednej lub dwóch kopiejek i trzeba
bjło ograniczyć się na kartoflach ze słoniną,
o wiele mniej pożywniejszych. Przykładów
podobnych możnaby przytoczyć tysiące .
Nie ulega więc najmniejszej wątpliwości,
że zamiana obecnego systemu monetarnego
na nowy, przy któt-ym drobna moneta zdawkowa byłaby znacznie mniejszą oJ kopiejki,
leży w interesie szerokich warstw narodu
i, że reforma podobna zuacznie ułatwi jego
byt codzienny. Lecz, aby zaprowadzenie nowej drobniejstej monety nie wywołało zamętu, należałoby ją zbliżyć-o ile można-do
obecnej, tak co do jej nazwy, utartej 'pośród
ludu, jako też i co do wartości, której poję
cie dobrze rozumie.
Gdyby imperyjał rozdzielono na 10 rs.,
rubla na 10 grzywien, grzywnę na 10 kopiejek, a kopiejkę na 10 groszy, otrzymalibyśmy jednostkę zdawkową-grosz, bardzo
małą, potrzebom naszym zupełnie od powiednią. Z biegiem czasu, system ten znacznieby został uproszczony; ruble bowiem
i kopiejki zaniknąćby musiały, a wówczas
pozostałby 1 imperyjał=100 grzywnom,
1 grzywna=lOO groszom.
Ponieważ należałoby wypuścić w obieg
sztuki wartości 1, 2, 3 groszy, to przy zastosowaniu miedzi, vpadałoby wybijaĆ'
pieniążki bardzo mlłłe, a tern samem i obieg
ich byłby bardzv utrudniony. Przy dzisiejszym atoli stanie metalurgii, wobec odkrycia tak taniego metalu jak aluminium, nadanie groszowi odpowiedniej wielkości najmniejszej nie przedstawia trudności.
---(.~--

Tomaszów-Rawski.
Początek roku.-D:Giałalność

kowy. -

Dodatkiem

klubu.-Balik gwiazdRuch sezonowy. - Zastosowanie nowych
wynalazków.

I znowu odłam życia stoczył się w niezmierną otchłań wieków. Stoimy u progu
roku nowego, który nas przywitał istnemi
la winawi śnieznemi.
Wieczór Sylwestrowy przeszedł jak wszystkie u nas, cicho, ospale. Zaledwie kilka
o północy widziałem oświetlonych okien, po
za któremi witano rok nowy. Wobec ab-
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solutnej martwoty życia towarzyskiego,
jeden tylko klub miejski jakie takie daje
znClki życia.
Na wlłlnem zebraniu w początku zeszłego
miesiąc<I, () brano na nowo zarząd, postanowiono projekt budowy własnego gmachu,
wyasygnowano 120 rs. na zasilenie biblijoteki i postlłnowiono wskrzesić wieczorki familijne. Łącząc czyn ze słowem, klub urządził
wieczorek instrumentalno-wokalny, z ktÓrego dochód ma zasilić fundusze przyszłego domu schronienia dla starców i kalek. Po za
telll w drugie święto Bożego Narodzenia
doroczuy bCllik gwiazdkowy zgromadził
liczne zastępy dziatwy, która, obok darów
z choinki, miała jeszcze tombolę i tańce.
Sezon wre niepamiętnem ożywieniem.
Kupcy z Petersburga, Moskwy, Odessy
i Char~owa-który się zClopatrzył na swój
styczni~wy jarmark-do tyla opróżnili skła
dy, że zaehodzi obawa, iż w lutym już zbraknie po fabrykach towaru, a tu jeszcze spodziewamy się zjazdu z krajów nadbałty
ckich i guberni i południowo-zachodnich, nie
licząc znacznych obstalunków, które nadesłały wewnętrzne gubernije i kraj nadwoł
żański.
Jlłko

objaw wielce pocieszający, ciśnie się
pod pióro fakt, że przemysł nasz, trzymający się dotąd, jak pijany płotu, jedynie weł
ny i kamgarnu, nowemi prądami zasilać
zaczyna leniwie płynące swe koryto. I tak:
"za wodą" zakupiony został cały wielki
gmach fa bryczny p. Knothego na przędzalnię
wigoniu. Nowy ten artykuł obiecuje być wielką dla dobrobytu dźwignią. Otwiera się też
na wielką skalę fabryka nowego wynalazku,
patentowanych zapałek, której, z powodu
ulepszenia wyrobu, wielkie przepowiadają
powodzenie.
Po za tem największy przemysłowiec tutejszy p. P. wprowadza nowy, ulepszony
sposób farbowania, przy którym manipulacyja farbami alizarynowemi zastąpioną zostanie o wiele trwalszą "hugrosutfitkUpe"
wynalazku E. Michaelis w Kottbus.
W apreturze Reicha, w "Nowym Młynie"
pod Tomaszowem, została zastosowana pierwsza w kraju maszyna do kardowlłnia sukna, systemu Rudolf i Kuhn w Berlinie, na
kt6rej, zamiast używanych dotąd szyszek
naturalnych sprowadzanych z Prowancyi,
będzie się kardowało szyszkami sztucznemi
z drutu galwanicznego, co kolosalną przyniesieoszczędność; kiedy howiem szyszki naturalne (których 1,000 kosztuje 8 franków) służą
zaledwie przez kilka dni, nowo wynalezione
szyszki sztuczne mogą być używane przez
rok cały.
Zastosowanie też w kilku fabrykach aparatów amerykańskich, systemu IIotchkinsa,
nihilującego osad w kotlach, okazało się
wielce pożytecznem; otwarte bowiem po
4-ch miesiącach kotły, znaleziono zupełnie
czyste.
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Z martwej przeszłości wyłaniać się poczy' scen na cbybił trafił wykrojonych z powieści, sę, gdy już nazajutrz ukazały się na niej
na coraz jaśniejsza teraźniejszość, zdająca galeryję typów, zaledwie zlekka naszkico- dwa stale knrsuhce olllnibusy jednego
wllnych, nie wyłączając bobaterów dramatu. z mieszczan brzezińskiclJ!.. Zdumienie pp.
się zapowadać coraz lepszą przy. zło~ć.
\V zględnie do sil naszej sceny, sztuka ta, entl'eprenerów było wielkie- a l'ozczarowaT·. D.
ciesząca się niegdyś dużem powodzeniem nie i zawód jeszcze większe.
IV ogródkach war. zawskicb, odegraną zo- Oll'ucie nJ(~ża, We IVRi Zalesie, w postała IV sobotę 4 b. m., na henefis p. Zami- wiecie nowol'adoUlskim, mie 'zkal podstarzałowicza, wcale dobrze. Sam benefisant, w roli ły juz włościanin \\T ojciecb ,'alomol1, z ndowiecznie pijanego Pawluka, był doskonałym dą i hożą żoną. Mloda kobieta, matka kil"
.
typem wiejskiego parobka, a za kozaka od- korga dzieci, sprzykrzyła sobie pożycic ze
. ~ 'l'o\~al'1:yshv~ "I..'ed~·t.o~r~ '~"t'.J,~I"~· 1 tailCzonego. z p. Milską z;Jslużen!e s_ute ze- starym mężem i zawiązala stosuuek miło.:;ny
W 'IomaSZO\~l~ pOI u~zono pl0.Je~~t za~ozel:l<l, brał okhlskl. P. Sułkowska, w rolI ,. Iany", ż mlodym parobczakiem, A. Gęblitrkiem,
tow . .kred: mle.ls., kt~r~ l~rz'y.U1e~c moz~ ~lla- za mało ~yła chłopką a zanadto rozflirtowa- synem sąsiad3, robotnikiem z huty szklanej
stunleoblIcz?nekorz3:'"cJ.~ameruc~OmOl:!C,lacL ną damą; niemniej rolę przeprowadziła kon, w Klizioie.-Skoro mąż i sąsiedzi dostrzegli,
t~maszows~o?h; posIadających Ulegulo,,~ną sekwentnie. P. Brzecbwa nie dorósł jeszcze co sie :świeci. poczeli pillliej śledzić zakocbahlpot~kę) clązy przeszło ~,300,OOO ~.~. długow, do trudnej roli Tadeusza, a Oksen, mąż nych; wó~cias ko~hankowie postanowili poo~ ktol'ych procent roczny \,' )'n081 ,l (~ do,~ 2, / Ulany, p. K. Sarnowski, jakkolwiek miał zbyć się starego. Przyniósł wiec kochanek
NIC mallly pod, ręką danych, ()~no:m.le. Czę- chwile szcz~śliwe, zamalo
był chłopem, arszeniku w kl'j'ształk"acb, uiy\vanego do
stochowy, lecz l tam ~(lpewne me lepIeJ .
a zawicIe Otellem w siermiedze. Słowa J'ze- wyrohu szkła, a kobieta wsypała go do ciaWol~ec zatwierdzema, ustawy tow. kred~.t, telnej poclJwaly należ~ si~ p. J ózefowiczó- sta, z którego upiekła placek dIn męża, N ,1dla PlOtJ'ko\~a, czy Ule J!yłoby n~ c,zasIe I ,,,ej za wyborną Horpynę, oraz sympaty- zajutrz, gdy mąż wybierał się na całr dzień
wprowadzeUle w czy? proJektu, pOI u~z(,ne- czna wzmianka p, Lęczyńsldej, za dobrego do rąbania sągów '" poblizkim lesie, dala
go od(~a\Vna, a~y mlast~ te przystąplł~ ,(~O Grzesia.
I mu ów placek, lecz K, pokoi'ztowawszy go
Poniedziałkowe przedstawienie 6 b. m. i zauważywszy przykry smak, nie jadł go
tow, PlQtr~owsk~ego, k,tore IV danym Ia.zl.e
m~globy SIę. przelstoc~y.c . w t?w. kl:ed., ~l~e!- rozpoczęła drohnostka sreniczna Ed, Lu- wcale. t;koro atoli głodny powrócił na wiesl{Je gub: plOt~'ko\,:skleJ l wCIągną\: " ~telę howskiego "Dzicń Wigilii", przed ~więtami czerzę i zhurczał żonę za niesmacznie wysweg? dZlała~l~ llIetylko ~7..~stocbo.w~ l To- Bożego Karodzenia wyMawiona po raz pier- pieczony placek, ta ugotowała. mu kartofli,
mas~~w, !lle l JIlne ~n~czlJleJ.sze 111la",ta gu- wszy w teatrze RI)Zmaitości w Warszawie. do których, .. znów wsypała arszeni.ku. K"
hermJ. K.oszta adm?~lstra~yl był~'b'y w p~- Jest to fragmencik z życia starycb kawale- jedząc kartofle, zauważyl, że co~ w nich
~ąc~onem towa~'zystWIe o wl~le J11mey:izc, n.l- rów, kt6rzy samochcąc zmarnowali życie trzeszczy i, wyjąwszy gTódkę arszeniku, pozeh gd~by kaz~e . z tych mJ~s~ ~zyskało Je i, osamotnieni, w uroczy. ty dzieł1 rodzinnego kazywał przybył.vlll sąsiadom, zapytując ich,
wylącznJc dla slelJle; kurs .zas l1stolV zastaw- święta, z bólem w sercu zwracają oczy coby to było? W chwilę potem cbwyciły go
nych bez por6wnama wyzs~y,
. I w stronę szcz(~śliwszych, a może przezorniej- kurcze i biedak zmarł, po kilu g'odzinacb
Byloby bardzo na cz~sle, g(lyhy. k~o szych, którzy otoczeni rodziną, rozkoszują okropnycb męczarni.
Podejrzenie paz rzeczoznawcó~v wystąpIł w ]1l'ZeclUlIOcle ~ię ciepłem dOIlIowego ogniska. Ohie role dlo na żonę i jej kochanka. Jakoż aresztowaPiotra i Alfreda znalazły w pp.: Orlińskim no ich natychmiast i oddano \Y ręce sprawietym z wyczerpującym artykułem.
- W ~,inc t1la J1oses~jollató\\' i J"'oce- i K. SaJ'llo\Yskim doskouałych przedstawi- dliwo~ci.
del'zystów. I) Wła~ciciele llicJ:n chf)mo ~ci cieli, a IV ojciech, slużący Piotra., odegrany
- BandH oprpizków. Pod wodzą ~wie
micjskieb, rok rocznie obo\Vi~zal1l:;~ poda- przez p. Zamiłowicza ) hyl niezrównany.- żo ujętych w Łodzi Bog'usławskiego i Wojwać dcklrwacyje (na )Jod. tawic których oblicza . Akrobata" jedna z najlepszych komedyj ciecha W ołczyńskiego, banda opryszków,
się podrttek od mieszkco'/') \V terminie od 15 Oktawiusza Feuilleta, le"z i najtrlldniejszych, wyparta z Łodzi, obrała sobie za teren
(27) grudnia PC) 7 (1U) stycznia. "'ła~ciciel(l, nadspodziewanie odeg'l'aną została wcale swycb działał1 inne miejFwowości gn~. piotrdomów, nie stosujący si<i do wskazaJJego I PJ'zyzwoieic; zwlnszczll p. Sułkowska w roli kowskiej. Skladala ~ię omt z 2U drab6w,
przepisu pra\va, placą kary do 5U J':>" a ])0- Joanny de ;-):}lis by!a zupelnie dobrą. Z p. siejących postrach w okoiicach Zmvicrcia, So(lający deklarHcyjc nie<lokładnc-c]o BO() 1'. Krem 'kim nie zg:odzilihysmy sili na pojc;cie snowca oraz w całym powiecie bQdziń~kjll1.
Blallkiety df?kla1'CLcyj wydają si(l hezjJlatnie: roli pana de ~olis; pru wda , jest to człowiek Oto szereg jej zbrodniczych na padów: Pod
w lIl;lgistracie, w kasie gubernijalncj,. w obu- dzielnie władający suhą, niemuiej w głębi Radomskiem zamordowała dróżnika kolei
dwu miejscowych oddziałach baukn I w urzę- etu. zy wrą w nim namiętllo~ci ludzkie i tyl- I wiedeńskiej i ograbila go nawet z uhrania;
dzie miejl-ikim podatkowym. II) Podług ko sila woli nie pozwala im ujawnić się na pod Zawierciem paJljej ofiarą dróżnik J~kób
obowiązujących przepisów, wszyscy bez WY- zewnątrz. Pan de Solis w interpretacyi pana Cza plik: pod Będzinelll 10 01)l'3'szków wtarg-~.
jątku, handlujący i przemysłowcy do 1 (13) Kremskiego był bardzo przyzwoity, lecz za- nęło do domu Berka Kopenberga, a gdy przestycznia klitżdego roku obowiązani, pod ry- mało zdradzal, co czuje i cierpi, wskutek straszony K. nie chdał im wzkazac, gdzie
gorem surowych kar pieni~żn)'ch, J;aopatrzyć czego tracił na sympatyi widzów, która ukrył pieniądze i kosztowności, obezwładnio- .
si~ w odpowiednie patenta na prawo prowa- powinna być jedynie po jego stronie. nego zawieszono u sufitu głową na dół, podzenia.przemysłu ~ bandlu.
.
I Widowisko z~kończył obrazek wiejski "We- llzem z.brodni,arze nanie~li mi~l'zwy j.s~omy i
I\OIlCel't ubIegłego wtorku, gł{Jsne- sele w OjcowJe", odegrany przez całe towa- podpalIWSZY Ją pod głową llleszczęshwego,
go pianisty Śliwińskiego, zgromadził w sali rzystwo z życiem i humorem.
Ł,
opuścili mieszkanie. K., zanim podano mu
- O światło. l\Iie. zkańcy części naszego pomoc, wyzionął ducha. W nocy z l± na 15
miejscowego teatru, doM liczny zastęp słucbaczów, których mistrzowska gra k,oneer- miasta za koleją, a przewlitżnie za parowym grudnia r, z. taż banda napadła pod Będzi
tanta formalnie do siebie przykuwala. i:lliwiń- młynem, narzekają na ciągłe upadki i uderze- nem na dom kolonisty Pawła SUl'awca; zaś
ski, jako wirtuoz, tem się odznacza, żc by- nia, z powodu nieo~wietlania sieni przez z 15 na 26, na dom jednego z kolonistó",
najmniej nie goni za oklaskiem, nie szuka niektórych wła~cicjeli domów, pozwala- w gminie Zarki, któremn zabrała około
i nie wywołuje sztucznycb efektó\~, cLoć często jących sobie, wbrew przepisom, dla oszczę 1001's., 5 monet złotych 1 jeduą srebrną.
m6gllJy siq niemi z latwo~cią. posIlkować; na- dności, 11ie oświetlać zupełnie sieni, lub też Monety te policyja łódzka znalazla przy
tOl11iast gra jego wycieniowaną jest az do naj- świecić w nich larupkę na jedną tylko godzi- W ołczyńskiru i u kochanki Bogusławskiego.
mniejszych drobiazgów, każdy szczegól uwy- ne, z wieczora.
- Z Dabl·owy-GI)l'IIiczej. W d. 31 grupuklony z przedziwną. precyzyją i najwyższym I <-Sanki bez dyszli, o ile nam wiadomo, dnia, dorocznym zwyczajem, w sali miejscoartystycznym smakiem, co słuchaczom nie- mają wzbroniony wjazd na terytoryjrrm wej resursy odbył się bal Sylwestrowski,
zmiernie ułatwia zrozumienie danego muzy- miasta; a jednak większa część wło~ciań- który, ze wzg'l~du na znaczną ilość osób
cznego utworu. I to właśnie przykuwa <10 gry skich sani bez dyszli i do tego niekutych i ogólne ożywienie zabawy, na czas długi
jego i zjednywa mu słucbaczy. Na wtorkowem przejeżdża przez miasto, zamiatając jak mio- zapewne pozostanie IV pamięci dąbrowian.
koncercie, bardzo bogatym w poważny pro- tła, w obie strony uliey. Szczę~cie, że dotąd
Osób zebrało się przeszło 150, a więc znagram, mniej nawet muzykalni podziwiali kończy się zwykle na strachu przechodzą- cznie więcej niż na poprzednim balu w dniu
te wybitne zalety mistrza, panującego zupeł- cycb; nic to jednakże nie zabezpiecza ich św. Barbal-y.-Cbociaż po~ród zgromadzollie i niepodzielnie nad swoim instl'um~n~em, od wypadku.
nych przeważała płeć piękna, nie wplynęło
Darząc go też wciąż sutemi oklaskamI l za- Pl'Zt'dsirbiel'czość. Budowa szosy, to jednak na zmniejszenie ogólnego oż,vwie
cbwycając się grą jego-choć grał cały wie- na przestrzeni 20 wiorst, pomiędzy Łodzią nia tańców i wszystkie panie, o ile przypuczór, byliby go z chęcią. słuchali dłuzej, zwła- a Brzezinami, rozpoczęta sposobem entre- szczać należy, wyniosły z balu nader dodaszcza, gdy pieścić icb zaczął Szopenem, które- I pryzy przed 10-ciu jeszcze laty, została na- tnie wrażenie. Z ·uderzeniem godz, lO-pod
go Walc i Barkarolla wprowadzily teatr w for- reszcie ukończoną. Uhiegłej bowiem jesie- kierownictwem jednego z gospodarzy, wymaIny zaehwyt.- Programu nie przytaczamy, ni wyszosowano ostatnie 4 wiorsty, stano- trawnego aranżera p. Hus., zostaly rozpo.!;dyż clrukowali~my go przy zapowiedzi 1wiace dotąd przerwę w samym jej środku. częte tańce, które się przeciągnęły do godz. 7
koncertu. W szczegółową ocenę gTy również Eutreprenerzy żydzi, od samego początku rano i może trwałyby dłużej, gdyby nie dzień
się nie wdajemy, jako w rz~cz całkiem zby- budowy tej drogi, nosili się z myślą, aby, Nowego Roku i obowiązki przywiązane do
teczną, gdy mowa o takim Sliwh'Jskim; Mi- z cbwilą jej ukończenia, puścić natycbmiast tego dnia. Jak zwykle, tak;i obecnie prawie
chalowskim lub Paderewskim.
w ruch po niej dwa swoje omnibusy i-ure- wszystkie tualety były wspaniałe; na wyró- Teatr. Prześliczna powieść 1. J, Kra- gulo wać tym sposobem, z wielką dla siebie żnienie wszakże, podług zdania ogółu, zasluszewskiego "Ulana" w przeróbce .scenicznej korz1ścią, st~łą p~międz~. ~odzią 8; Brzezi .. g~ją. z p~ń: p-ni Wi~rz. z Będzi~ai .p-l;li St:
Urs.Yna, ani na jotę nie pJ'zyp~mll1a wspa- nat~ll ko~ulllk~eYJ~. ,Abs?J zaledWIe budo- BIel., p-m. Kont., p D~ Kosz., p-m WIł. I p-m
niałego pierwowzoru, tworząc l' ny zlepek WUlCZOWle OWI skol1czyh nareszcie szo- Mz.c., z SJelca; z pamen: p. M, Ad" p. Rog.

Z Miasta i Okolic.
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p. Wid. i wiele iunycIJ, tak z Dąbrowy jak
i z poblizkich okolic.
D. li b .. m. odbył się koncert znanego pianisty p. tlliwińskiego. W krótkim też czasie
kółko nielicznych naszych amatorów pod
kierunkiem p. W. Ad., wystąpi z przedstawieniem amatorskiem, które-należy przypuszczać-zgromadzi Zllaczną iloM widzów.
- \V klasztorncJIl zaciszu Panien Dominikanek, w cudownym kościele S-tej An11y pod P;zyrowem, w dniu 1-szym stycznia
l'. b. odbyła się uroczystość, jak na obecne
czasy doŚĆ rzadka, obłóczyn zakonnych
pauny Agnieszki Suchos.-Ceremonii, wedłuk reguły Dominikańskiej, po solennych
llieszporach dopełnił kapelan tychże pp. Dominikanek,
ks. Sylwester Baranowicz.
W krótkiej przemowie objaśniał on nowicyjuszce-obowiązki życia poślubionego Bogu,
a dość licznic zebranemu ludowi - jak mieszkanki zacisza klasztornego swem pobożnem
życiem i modlitwami wyjedllywają mu bło
gosła wieństwo Boże. - Nowo-poświęcająca
się na słuibę Bożą przybrała imię zakonne
~laryjanny .
- Polowani~,. W dniu 4 stvcznia r. b.
odbyło się polowanie w Zamościu u pana
Kazimierza Żelińskiego. W 18 strzelb ubito
104 zające, G kuropatw i jastrzębia. Najwięcej zwierzyny ubił p. A. Biesiekierski.
W powiecie łaskim w Woli Marzeńskiej
i Zielr;cicacb u p. Karola Slllimierskiego 4-go
h. lU. odbyło się wielkie doroczne polowanie.
W 16 strzelb zauito 158 zajęcy, 7 kuropatw
i jednego jastrzębia niezwyklej wielkości.
Królem polowauia był pan Artur Trepka,
z Rychłowic, który zabil17 zajęcy. Palmy
})ierwszeństwa omal nie odebrał mu p. Kożu
chowski, który polożył1G zaj ęcy.

- Zamiast powinszowal" nowol'ocZIIJ'ch złożyli dobrowolne ofiary na rzecz
straży ognitl\Yej ochotniczej w N owo-RadomskLl: Bracia Jakób i Józef Kohn rs. 5, D-r
Kulski, K. Boczołowski, Bernard Forster,
S, Ruziewicz i F. Fabiani po rs. 3; F. l\fyśliilSki rs. 2; F. Sienicki, , Ab. Bohm, S. Z,~
rzecki, Chrnurzyński, Swidziński, Kijora,
L. Piotrowski, II. Houhier, J. Zalejski, Biedrzycki, S, Wajlltrallb, K. Stanisławski po
rs. l; Paulina Tymi{ls~a, Lorkowski, Cywiń
ski, Chełmiński, J. Gawroński, S. Szczarou.ski i Dobraczyński po 50 kop.; Otocki 40 k.;
:M ittelmann i :Miklliski po 30 k.; Wodzinowski 25 k.-Hazem rs. 38 kop. 75, które za
kwitem ~g 1100 z d. 31 gr. 1895 r. wplYllęly
do kasy straży ogniowej ochotniczej w N 0wo-liadomsku.
- Jubileusz. W tycl1 dniach sędzia pokoju m. Radomska obchodził 25 letni jubileusz swej sądowej służby. Jubilat na toast,
na jego cześć wzniesiony, odpowiedział sło
wami ministra sprawiedliwości, wypowicdzianelUi w Rewlu: "Dla sędziego nie istnieje różnica wiary, języka, pochodzenia; iSłnie
je tylko sprawiedliwy i przestępca, obrażony
i obrażający, osobistość wymagająca kary
i pokr~ywdzony, szukający opieki prawa."
- S. p. ks. Wincenty Gajewski. Dziekan i proboszcz w Radomsku, kanonik kapituły włocławskiej, zmarł 4 b. lll.
Urodzony
w r. 1823 w Slcszynie w gub. kaliskiej, po
ukończeniu szkoły powiatowej w Koninie,
a następnie w r. 1847 seminaryjum w Wło
cławku, naznaczony ' został wikaryjuszem parafii Kłomnice; później przeniesiony został
do Brzeźnicy, a potem do Łasku. W Radomsku przebył bez przerwy lal 4l.
- W Zawiet'cin, na rzecz budowy kościo
ła katolickiego, pod który fumlamenty iuz
założono, grono amatorów w święta Bożego
N arodzenia urządziło parę przedstawień
amatorskich, na które wy}Jrano obraz sceniczny,,: 3 ousłonach p. t. "Złobek".
- Smierć \V pociągli. Na stacyi Cztistochowa 5 b. m. o 7 1/ 2 rano, w czasie postoju
pociągu towarowo-osobowego, zmarł nllgle
w wagonie Stefan Po dworzan, poddany
austryjacki.
- Czarna Pszemsza uregulowaną niebawem zostanie kosztem ministeryjum ko-

munikacyj, aby ją uspławnić, na pożytek
kopaIll i zakładów przemysłowych w zagłę
biu dąbrowskiem.
- Ruch węglowy. Kopalnia Niwka wysyła codziennie 220 wagonów, Saturn 130,
Fanny 110, Milowice i Czeladź po 100.

-

F"ancuzko -

włoskie

towal'Zystwo

w Dąbrowie górniczej w r. 189-1 otrzymało
czystego dochodu tylko 7,545 fr. wskutek pożaru kopalni Paryż, który przyczynił strat
480,333 fr. Część tych strat pokryły tow.
ubezpieczeń w sumie 310,000 fr.
- Testament. Rodzina stara się unieważnić testament b. p. Hermana Konstadta,
obywatela i przemysłowca łódzkiego, który
cały swój lllilijonowy majątek zapisał na
żydowskie instytucyje dobroczynne. Kaiue
150,000 rs. jego majątku stanowią kapitał
żelazny,
od którego procenty tylko mogą
być uiywane na cele dohroczynne. Żonie
woh,lo do śmierci rozporządzać pałacem przy
ul. Sredniej i 10,00U rs. procentu rocznie,
poczem, tak pałac jako też i kapitał, przejdą
na rzecz instytucyj dobroczynnych. Rodzina
zmarłeg'o korzysta z procentów od kapitału 50,00U rs.
- \V okolicach Wiskitna, w odległości
12 wiorst. od Łodzi, w majętności p. Fraenkla, zakupionych zostało lBO mórg' gruutu,
pod budowę rozmaitych fabryk; w samej zaś
Łodzi pows taje - pierwsza wielka fabryka
maszyn, pod kierownictwem p. H. Gebethnera.
- Uwięzienie. W Łodzi uwięziony został
z rozkazu sędziego śledczego fabrykant
Bellsch, zostHjąey pod zarzutem oszustwa,
po spaleniu się fabryki tegoi Benscha.
- AutOl'lil: listów anonimowych w Ło
dzi, która oczerniła w sposób ohydny żonę
przed m~żem, \.... ykryto i oddano pod sąd,
który jej grozi surową odpowiedzialnością·
- GI'allice Łodzi rozszerzone zostana
przez wcielenie do terytoryjum miejskiego
Bałut od stt·ouy Zgierza i-Dąbrowy od strony Pabijanic.
- Ze szkół. Jak donosi "Prawi t. Wiest.,
inspektorem wyższej szkoly rzemieślniczej
w Łodzi mianowany został p. Siwolobow,
na miejsce iuż. Karpowa, który został naczelnikiem dyrekeyi naukowej siedleckiej.
- Placc \V Łodzi, pod budowę domów
lub fabryk, dochodzą do bajecznych cen.
Jeden z fabrykantów łódzkich p, Szweikeris
za plac na ulicy pryncypalnej, długi 225 arszynów a szer(.)ki 25 arsz. zapłacił 60000 rs.!.
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ku u sufitu. Przyczyna samobójstwa niewiadoma.
- L\"owa szkoła elementarna, 25 z rzę
du, otworzoną zostanie w Łodzi od l lipca r. b.
- B~I na oclll'onk~ J-ą odbędzie się
w ŁodZI 18 b. m.
- Staroż~·tny zamek w Pieskowej Skale pod Ojcowem, wkrótce sprzedany zostanie pr~ez licytacyję publiczną.
- S. p. Henryk lUichalslii, dziennikarz
i współautor "Kolejarzy':, dwukrotnie odegranych na naszej scenie, zmarł w 'Varszawie 31 grudnia 1'. z. Zmarły, czlowiek niezwykle sympatyczny i uczynny, lubiony był
powszechnie w kołach c1ziennikarsko-literackich. Osierocił żonę i czworo dzieci.
- D-I' Wolski, lekarz lU. Piotl'kon-a, zatwierdzony został w randze radcy horior(lwego (a nie sekretarza kolegijalnego, jak
to przez omyłkę wydrukowano w zeszłym
numerze "Tygodnia").
-

KonKurs.

"Cyklista w numerze l-ym
czytelników swoich baruzo ciekawy,
racyjonalnie obmyślony kOllbtrs dla tu'·yst6w. Polega on na teru, że cyklista, ktliry w cią
gu sezonu sportowego tegorocznego, od d. 1 ru:ITca
do d. 1 października przebędzie na wycie<:zkach,
w kraju odhywanych, nnjwiększą liczbę wiorit
lnb kilometrólv-w święta, niedziele. duie i gorlziny
wolne ocl zajęć obowiązkowych-otrzyma nagrodę
w pustaci przedmiotu pamiątkowego do użytku
sportowego służącego, wartości r8. 75: drugi cyklista, który lHzejedzie drugą z kolei co clo ilo8ci
wiorst lulJ kilometrów prze~trzeil. otrzyma takąż nag r odę wartości rs. 50.
\y 8ZySCy zaś uczestnicy
konkursu, którzy w czasie nail oznaczonym przeb~tlą 2,500 wiorst, nagrodzeni zosti!ną ozdobne·
mi pa111iątkoITumi żetonami. Xad biorącymi udzial
w konkursie ustauowioną zo.,tała kontrola z pp.
kapitanów "-. T. C., roprezentacyj Towarzystw,
oraz kółek prowincyjonaluych; uadto, w IH\żniej
szyc h micjscow·ościaeh. podróżujący winni nzykiwa6
w książeczkach poświadczenia osól, wia)·ogotln)"ch.-Termin zapisywania . i~ rIo konknr,u "Cyklisty"
dla tUl'ystów upływa I\" dniu l·ym marCa r. b.,
przycz em każdr zapisujący się otrzyma stoso\'\"uą
k siążeczk~, w mapę Kr,jlcstwa Polskiego zaopatrzoną, a ,dnien złożyć dwil' fotografij e sl,"oje: je dną dla redakcyi. a drugą dla umieszczenia 'T k..,ią
zeczce kontroli konkursu.
Konkurs ma jeszcze t(~
dobrą stronę, ż e zobowiązuje wszystkich jego uczestnikó IT do opisu odbytych przez nich wycieczek,
które pv slużą za obfity materyjał sprawozdalYczy
ogłasza dla
pożyteczny i

n Cykliście".
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Wiadomości bieżace.
<
Uniwersytet Warszawski w r. b. liczy
prawo3:'> protestantów, 2 ormjan i l starowierca. Oprócz
tego, do składu uniwersytetu należy jeszcze
24 studentów, którzy nie wnieśli opłaty
i dlatego nie zaliczono ich do liczby stałych
studentów; 113 farmaceutów i 9 wolnych
słuchaczów. Ogólna więc liczba słuchaczów
dochodzi do 1091. Kawydziale filologicZJlohist01'ycznym jest 29 studentów, z tych 4 katolików, 23 prawosławnych, l protestant
i 1 żyd; na ?natematyczn?pn 1G pra wosJa "'nych, 22 katolików i) 2 żydów: nCl P?'zy'1'{)dzie 27 prawosławnych, 48 katolików, 3 protestantów' i 9 żydów; na ]J?'alcnym 108 prawosławnych, 181 katolików, 17 protestantów, 23 żydów; na medycynie 20 prawosł.
359 kat., 54 żyd., 13 prot., :2 ormian i l starowicrca.
= Z wystawy stałej prób i wzorów. W pierwszych dniach bieżącego mie siąca donosiliś
my o bezpłatnem przyjmowaniu, na wystawę stają prób i wzorów, wszelkieg'o rodzaju
wynalazków i nowosci; dziś możemy poclzielić się z naszemi czytelnikami wiadomością,
iż projekt delegacyi wystawy stałej wchodzić juz zaczyna w życie. Pani Anna Laferska z Łodzi pomieściła na wystawie obmyślony przez siebie i ulepszony rodzaj gorsecika, przyzwyczajającego dzieci do prostego
trzymania się. Nowość tę można obejrzeć codziennie, nie wyłączając świąt, bezpłatnie,
na sali ;\~ 3, wystawy stałej prób i wzorów.
= Dwa jubileusze obchodziła W,Hszawa
w tym czasie. Pierwszy jednego z najlepszych

słuchaczów ~ Z tej liczby 1!).±
-- KUI)CY z gubernij wewnętl'znych sławnych, 614 katolików, 99 żydów,
Cesm'stwa zamówili u fabrykantów łódz

kich znaczne partyje towarów zimowych,
przygotowanych w ograniczonej ściśle ilości.
W skutek tego, obecnie ożywiły się wszystkie fabryki, pospiesznie wykończając obstalunki.
- Pozm' w Łodzi. Fabryka sztucznej
wełny FriIinga i Datinera uległa klęsce pożaru. Spaliły się trzy wyższe piętra ze wszystkiemi maszynami. Straty wynoszą około
80000 rs., które pokryj~ towarzystwa ubezpieczeń Petersburskie i l\Ioskiewskie.
- Poza!'. W Widzewie pod Łodzią
4 b. m. pożar uszkodził kotłownię w fabryce
wyrobów bawełnianych IIeinzla i Kllnitzera.
Straty wynoszą rs. 8000.
- ~owy teatr zimowy budują w Łodzi
przy ul. Konstantynowskiej na posesyi Selin3, nie naruszając teatru letniego. Roboty,
mimo pory zimowej, prowadzone są energiczl1ie i teatr wkrótce zupełnie będzie wykoń
czuny.
- Tcałl' łó(lzki przygotowywa wystawę
następujących nowości: "Panna de Belle-Isle"
Dumasa ojca - "l\Iściciel" Daniela Zgliń
skiego-" Wilk i Owce" Jordana i "Szczęś
cie w Zakątku" Sudermana.
- Samobójstwo. M. W olpert, komisyjoner łódzki, d. 4 b. m. zajął jedną z łazienek
w nHotel d'Europe" w Łodzi. Gdy przez
dłuższy czas W. nie wychodził i na pukanie
nie dawał odpowiedzi, otworzuno przemocą
łazienkę i znaleziono W. wiszącego na pas-
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współczesnych komedyjopisarzy polskich,
Edwarda Lubowskiego, który święcił 30 letnią rocznicę pracy swej dla sceny krajowej; drugi-redaktora "Prawdy" Aleksandra Świętochowskiego, który obchodził 25 lecie swej pracy literackiej. Umysł to głębo
ki, wszecbstronnie wykształcony; stylista
niepospolity, pełen świetnych porównań
i przenośni; charakter. prawy i niepodległy.
Przymioty te s tawiają Swiętochowskiego na
czele pierwszorzędnych publicystów polskich. W krótkiej notatce nie mamy zamiaru przesądzać jego zasług ani też oceniać
wpływów; zaznaczamy tylko wybitne cechy
talentu jubilata i ślemy mu, wraz z innymi,
serdeczne słowa pozdrowienia.
Z sądu. Sprawozdanie sądowe o sprawie pomiędzy hr. Milewskim a p. Pusłow
skim w Wilnie, zamieszczone w "Kuryjerze
Warszawskim", dało powód do kilku procesów o dyfamacyję, których jeszcze nie roztrzygnięto. W toku tych spraw br. M. wyraził się do redaktora · "Kuryjera Porannego"
p. Fryze, w sposób ubliżający redaktorowi
"Kur_ Wal'sz. u p. Ol., oskarżając go o przekupstwo.-Redaktor Ol. pozwał br. M. o potwarz. Sędzia pokoju m. Warszawy 15 rewiru, po zbadaniu świadków, t. j. red. Fryze
i sekr. red. "Kul'. Poran." p. Gutowskiego-skazał hr. 1\1. na 5 dni aresztu policyjnego, bez możności zamiany kary tej na
grzywny.
Pomnik Józefa Korzeniowskiego. Miasto
Brody postanowiło uczcić stuletnią rocznicę
urodzin Józefa Korzeniowskiego, pomnikiem. W tym celu w Brodach, jako w miejscu urodzenia znakomitego powieściopisa
rza, zawiązał się komitet, który uzyska-

=

=

o G

wszy odpowiednie pozwolenie władzy, zajął
sie zbieraniem składek na rzecz budowy
wspomniouego pomnika. W zbieraniu skła
dek z gubernii piotrkowskiej Redakcyja nasza chętnie pośredniczyć gotowa. .
Reforma opodatkowania przemysłu i handlu wchodzi na porządek dzienny. Podatek
rozdziela się na dwie kategoryje: zasadniczy
(dawniej opłata gildyjna) i dodatkowy (pię
cio procentowy i repartycyjny). Co do rozmiam opłat podatku zasadniczego państwo
dzieli się na 4 klasy. Warszawa i Łódź
należą do I-ej.
= Kasa emerytalna. "Nowoje w1'emia" donosi, jakoby w ciągu grudnia miał być rozpatrzonym projekt kasy emerytalnej dla nauczycieli wszystkich szkół początkowych,
zostających pod zarz~dem
ministeryjum

=

=

Listy od Redakcyi.

~ Poleca się pierwszorzędny
11,....
a tani Hotel Angielski
lutego otrzymaliśmy rB. 2 kop. 60 i zapisaliśmy:
rs. 2 kop. 40 za I półrocze roku 1895, oraz, a con- w mieŃcie Częstnclwwie, w blizkości
to półrocza II-go kop. 20.-Z obecnie więc wrę- dworca kolei żelaznej.

- Panu K. M. w

JJ'lyśliwczowie.
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Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw Wewnętrznych
i kaucyjonowane pod firmą
" Warszaw.flkie Biuro Oglo.flzeń H
otwarte w \Varszawie przy uL Wierzbowej Ni 8, wprost Niecałej • Telefonu N! 416.

Uzdolniona

~
z powaznemi rekomendacyjami,
człowieka uczciwego, na którym
O moznaby w zupełności polegać.
petersburskiej fabryki "Szrejdera", zu- O nlizsza wiadomość na miejscu,
pełnie nowy, cło sprzec:1al.l.ia,
lub w Piotrkowie u W-ej Czaj·
po zniżont'j cenie. Uli ca .Petersburska"
czyńskiej nI. Kazańska dom Golddom ROiJthalera mieszkanie ~ 6.- Wibluma.
(3-1)
dzieć można codzieuni e od g. lO-tej do 1~x)OCIOC:JOCX)o(JO<X)oOOIOC)OI~
12-ej rano.
(3- 3) l'"

wydawca

O

.0000000000000000000000.

Do majątku W_ Zaborowskiego
w Suchej Woli przez Noworadomsk poszukuje się

Redaktor

~a.d.ze

się

(3-1)

dcy

u

Papierosy i Tytonie

Otwarta oodziennie ad 9-ej rana do 8-ej wie ozór.

Rz~

się

możliwych

.. . . . . . :. . . . ... . . . . _
... . . . . . ;:.1
._
.......
t=
§

.

O
burtowym -vvypac:laj ą znacznie "taniej,
O które w handluaniżeli
wyroby inu.ych t~abryk.
ONatychmiastowa
akuratna ekspedycyj a hl.1.rto'W'a, przy
udogodnieniach i naj lepszych iunych
kach, odbywa
w magazynach
O
~
K,Un~wskiegc i l'r~apiórkowsldeg~
O
w hotelu Europejskim i

codziennie korespondencyje i telegramy do Redakcyi w Warszawie.

(3-1)

A.

I

HANDLUJĄCYCH

korzystające

~

i wszystkie pisma peryjodyczne polskie. Załatwia wszystkie
czynnotiei w zakres agentury dziennikarskiej wchodzące.

elementaruycIJ, z powaznemi rekom ellllacyjami,
potrzebni zaraz ua prowincyj ę . Królewska 33, od 2·ej do 4-ej po poło

N

PANÓ-W

O
O

V~ T1g~drdk InU\~trowaDt~

M

E

J?oleca.

00

Przyjmuje prenumeratę i ogłoszenia, dO.fltarcza egzenł
plaree pi.łJma do domów przez własnych roznosicieli,
pośredniczy w przyjmowaniu' przedpłaty na

II

Dnia 10

00000000000000000000000.

~~D~lENNE~~"

ęŹCZYZl.l.i w sile wieku, z wykształ ce niem nie
niż8zem jak nauczy cieli

licytacyje W obrębie gubernii.

- W dniu 8 (20) stycznia w magistracill m. Czę
stochowy na dzierżawę 8 sklepów do sprzedaży
mięsa w Starej Czeatochowie.
.
- Tegoż dnia vi urzędzie p-tu brzeziilskiego na
dostawę w ciągu 1896 r. produktów żywno oi ci dla
szpitala w Rrzeźnicy.
- 10 (22) stycznia w magistracie m. Tomaszowa na 3-cll letnia dzierżawe dochodów tomaszowskiej kasy bóźnicznej.
- W dniu 2 (14) stycznia w Piotrkowie na placu Włodzimierskim na sprzedaż inwentarza żywe
go i martwego, a także lichtarzy srebrnych.
- 1 (13) kwietnia w sądzie zj azdowym w Ło
dzi na sprzedaż: 1) nieruchomości w m. Łodzi
przy ul. Konstantynowskiej pod Ni 322 położonych ,
od sumy 40000 rs. 2) działka ziemi przy Cmentarnej szosie, od sumy 250 rs.
oświaty.
- 15 (27) stycznia w nrzędzie gubern. piotrkowMinisferyjum rolnictwa uzyskało kredyt skim na restauracyję: 1) 15 mostów na traktach
na urzadzenie w Królestwie Polskiem . no- I-go rzędu w granicach p-tu piotrkowskiego, od
2008 rs. 42 kop. 2) 20 mostów w granicach
wych z~rządów rolniczych i dóbr państwa. sumy
p-tu częstochowskiego, od sumy 1835 rs. 14 kop.
Marki od kwitów. "W zbiorze praw" 3) 26 mostów na tNlktach w granicach p-tu Łódz
ogłoszono nowe przepisy o sposobie opłaca kiego, od sumy 5877 rs. 36 kop. 4) 14 mostów
grauicach p-tu rawskiego, od sumy 2117 rB.
nia marek od kwitów, wydawanych przez w
15 kop. 5) 21 mostów na traktach w granicach
redakcyje pism peryjodycznych, księgarnie, p-tu będzińskiego, od sumy 3230 rs. 13.
biura ogłoszeń, biura informacyjne i drukar- - 22 stycznia (3 lutego) w magistracie m. Nonie. Marka nalepioną być winna na kwicie woradomska na 3-letnią konBerwacyję narzędzi ogniood sumy 45 rs rocznie, iu minus.
w taki sposób, aby po wycięciu kwitu polo- wych,
- 15 (27) stycznia w magistracie m. Rędzina
wa jej pozostała na grzbiecie kwitaryjusza, 1) na utrzymanie w czystości i dezynfekcyję miejsc
ustępowych w budynkn aresztu policyjneg o w Rę
---(.)--dzinie w ciągu 1896/8 r. , od sumy 60 rs. roczni e,
in minus; oraz na czyszczenie komiuów, od sumy
10 rB., in minuB.

PiofrKo/Vs!((/.vi., 7elefoou 31?

Przesyła

czonych nam (w dniu 9 b. m.) rs. 3, zapISUJemy:
rs. 2 jako resztę za II półrocze r. 1895 i-a. conto bieżącego półrocza rs. 1.

=

~tNTU~A ŁÓnl~
"KURY JERA

N 2

MASSAŻ!STKA

zatwierdzona przez Warszawski Urząd
Lekarski, massuje specyjalnie dzieci
i kobiety. Ulica Krótka dom W-go
Grzędzicy, pierwsze piętro. Zastać mozna od 10 do 3.
(6-5)

W łodzimierza S apińskiego
W~~ltL ~AMIE~Rr,

~

KOKS, W~GlEL OmW~Y.

Agentów i kupców poszukuję
do sprzedazy przezemnie wynalezionych "WiS'zl!cych szyldzików wystawowych"
z przesuwającemi sie literami, cyframi
i zuakami pisurskiemi. Ogromny odbyt
we wszystkich miastach zagranicznych.
Prospekty gratis. Ka1·ol Hei1nel
w JJ7a1'szawie Jasna N1·. 8.
(3-3)

Do dzisi ejszego numeru dołącza si ę
przy rynku Aleksandryjskim arkusz 33 powieści p. t.
obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrkowie. Obstalunki należy robić w skła(lzie.
Odstawa natychmiastowa.
(26-17) p r z e kła d z a II g i e l s k i e g o
SKŁAD:

~lil'osła\V
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należałoby powywieszać, poćwiertować,

rozMartineau!
I.Jord patrzył na nią najspokojniej i z oczów jego
wyczytać moźna było, że postanowienia jego nic zła
mać nie zdola.
- Droga lady Mountforest, - rzekł nakoniec
z uśmiechem,-nie zajmuj sig mną, proszę. Cokolwiek
pani powiesz, nic zamiarów moith nie zmieni. Żenię się
nie dla k0goś, ale dla siebie samego. Znalazłem kobietę, którą odpowiada moim marzeniom i, jeśli ona się
zgodzi, poślubię ją niezawodnie.
- A gdybyś się zakochał w dziewce od krów,
ożeniłbyś się z nią także?
- Taka osoba nie odpowiedziałaby napewno
moim wymaganiom. ,Mirs Martineau jest wysoko wykS7,tałcona., posiada subtelną inteligencyję, ma rozwinięte upodobania estetyczne,
ma przy tem i serce, a
tych zalet niełatwo bym się doszukał nawet w tej
klasie, do której pani należy. Lady :Mountforest zagryzła wargi, zrozumiawszy aluzyjg. Lord Hazeldean
wstał, aby ją pożegnać.
- Nie mogę ci zapewne zabronić bywania u niej,
rzekła lady,-ale, jeśli tak mało szanujesz moją wolę,
wydzicdziczam cię!
- Uczyniłaś to już babko, zanim na świat przyszedłem,-odparl, kłaniając się,-żegnam panią!

Lady Mountforest nie tak łatwo jednak dawała
Ze słów wnuka wywnioskowała, że nie
oświadczył się jeszcze formalnie o rękę Althei. W parę
dni po tej rozmowie ulożyła też plan, który, jak jej się
wygraną.
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Jednakże postępowanie pana, tak zimne i obodowodzi czego inncgo.
- Istotnie, był to błąd z mej strony - odparł
Jack, łamiąc ręce - ale pobudki moje byly zupełnie
innej natury. Nie chciałem stawać na drodze pani i za·
wiązywać jej losu. Zdawało mi się niemożliwem, abyś
pani przekładała mnie nad lorda H<łzeldeana. Wolałem
ustąpić, chociażby z rozbitem sercem!

jętne,

-

Tak,

zwłaszcza, że

wybór mój

był

zdecydowaHazeldean

ny-odparła, smętnie się u~miechając-lord
zaś

nigdy o mnie nie myślał.
- A więc błądziłem od początku do końca!
Jestem szaleniec, zburzyłem własne moje szczęście!
A jeduak, mam odwagę przyjść do pani i błagać ją, by
mnie nie odtrącała. Błąd, który popełniłem, wynika
ztąd, źe zamało znałem panią; ale na przyszłość, jeśli
będę miał możność bliższego z nią obcowania, serce jej
nie będzie miało dla mnie tajemnic!
Dziwne rozrzewnienie przepełniało duszę Teresy.
Uczucie samotności, zniechęcenie do życia, które ją tak
dręczyły ostatniemi czasy, pierzchły pod wpływem
słów Jacka.
Zbyt surowo go osądziła i teraz czuła
swoją winę.
Oboje nie byli bez zarzutu i oboje też powinni byli sobie przebaczyć. Wyczytał to on w jej spojneDlU.
- Niewiele mogę pani ofiarować - rzekł Jack,
po chwili-nieświetną pani partyję zrobi, idąc za mnie.
- Lepszą, aniżeli gdybym szła za lorda Hazeldean-odparła Teresa z lekkim uśmiechem.
Dziedzic Athelstanu.

33

'!Zpoqo W! 00 O '!WUS !uud uzpg!Mod OUM\łd ·'1Hur.fmAi !
llUgU!PUW 'tW.'ud !d'UJl 00 'rua!M ,?U!ooqo--u'UgPlgZUH p.lO[
9!U,?UMOd pudpo - 9!M~)(U mgł'U!OrrO mal O ;:)!N 'PlqOp ~!S !W
'llZ.lg!t\\OZ glU g[l:1 '~:\{so.q ~uJIuf um f9m 0g!ofO- " o~uparą
'r.gQHY 'UłP.1Aduz-~uoro wlom 000 g!M aud g{:0J~ 'fA1SgM:\{ rrOA.I9l:l{g!U
op 00 9'~MonuoJa!od ł.~9m u!u'Ud mAqg~Om "':\{uupgf y
'01 o ~ls 9ulld u.A\U.ld mum g!u g~ 'AZOUUZ OJ, 'g!uuzsg!mod 9-{!JIIl J!S
oU(U.lUlS 'uanV uł·mdpo-jrroUZJgz.! q::JAa~9·1 O ·P·lO l ł~l
-ld'Uz - ~UI!MqO pg'l.1d UłU[~ALU !uud mgzo O ·;:llOqO.l uz p.ł[olM!pod -eaoluglmn.luz UgrrHY
'(glU JIoqo oBfupuls 'UUgP[gZ3-H p.to[ Plaoz.I
n!lgllp.W}\J. SS!W 'aflzs laud alu[!d lAqZg!N ·Amnpr.z oz uf ł'~A.UAA\ so(a lURUZ ·ml~.l
Ul! ~MOt.~ 'llpudo ! ~!S Ul!I~AlUP.Z 'Ull~.l M uloqo.l oz o~zp
-a!s fUlS!OZP I '!zpa!Modpo Ol g!UlqAU UU 9'?8['UUZ 'Ul.Bom
om [ a!f(gls umU8 'l':[Ut\\A1Jduz zU.lCll((-2,ł!qOJ Ol 0:8gZ0
-Rra 'ł RZ P8!Ac\pO ~f OZp.lUC[ 01SJOZJ uU~PI'UZ'BH p.lO'}
'U1[l l1WS
lp! P9A\od o umv.fmA\ lnu 'lWrO !nu 9'lqld'l':z 'l':ł'U!W~
8lU u 'olulS ~!S 00 'I:I[U!UlllZO.l glU -egQHV 'Al~l1['l':Z 1[uf
łuzogm 'muf!l!Ai u ''l'Dl!UM'U.ld 0:88.tU1S 'llZ0Hqo z 'l':{!OZP
-orros 8!U UJISO.IJ, '1[<l1l1ms! UZS!O n{.Bg[RZ UMOllZ llU8U n
-.lUJ\I ..HIl nlUop fA ·o.'11'llld~lsUll 'll!UP p:qOgfAM 1[01:1 f

'III1X 'lVIZaZOTI

"'jZSU?pr-afAA\ AJ, sun Aqu 'g?om 00 'OJI1SAZSM !qo.! glU '!w'Uo
-.ws !UHlZS1Hl pun AOOUl um glU P[uJusO .[!S g!zpMu.uIM
~8!OnZOgz.ld grOm Ó!S 0EZpM u.lds glU r.AZO -·U!oJr. mazsp.u M óll'U!mZ ~uil
-uf zS'UA\nzogz.ld 8{: 'AP81M ~głU!Zpa!MOd 'J[u.t c:sp.u n UP[I:IMSO .1!S Fl~
-oulAq r8 ZSM.Ig!d od 'uzsuu ~Momzo .l oarmy g!qos zS'UU
-!LUod ,Cz.Hl JzO j!M![~JZnzs 0łPrm~z (,(m~!l,(H ·JuolMl.lumz J!UZOOp!M ~elSg['-'l':gqHY
g!nzS8.IA\ P.łul,(U CZ-ig!mu!T!.M. f~O.Ip (lsgf ~0 00
·9AZOtlłZO.l

'AI'1X

~?~Z(l.l~ r8r ł'U!m SOlO Pluf JA\Oa Jq~lzO-'m8!0
-nz[)gz.ld LUgl,gO.lAWłZ 0!S 0IgUS!O~ rgr g0.1;)S ! l'.eqHV P-I·md
-po - o~a!u 'ilU m'll1{gZD 'ozoro !20.1p 'LUgZSMO 'g!O~!qoso

~qol

z 9IM9Ul e!u~~.ld lIO 'lOgi 'r.~ugzpe!Mod op '!lm uo 00
(9 g[ZP::lf.Mod nr 01 lO wAtlł:80m O!zpMu.ld A\. G!A\ownf!I!.!\.\.
'\'\\OLUZO.t ~}jEMt{O ZIUgl 9!lg!ZPU Zf;g,?OUl AZO -:p:qlduz nueufpuN ·.lm AP01.Ai 'g!updnz ~~s 'lluollodsn
uatmy ''!lOrO [Jz-eA\s.1;)d mgA\,ClcJM pod 'HOMOd
'd!ug!umoduz A1 Up! o.'8g( UM
-OlS qoa!u ceru mgr ~uuo,? O:8<l~ ~nqso'l 'zsuqoO)1 o.~ mgf
·!lO.WS O~gA.\l nsoł.~ o1{IAl ruqoułsn 'g~Z'll.[ m.\p?-u1[ M'arv 'LUOM'l':qO Ul!OMl J!S ~!A'1!Zl) O!U 'alulol s1 -

•

-

'łYIZaZOTI

G9ó -

-

(;9(; -

258 -

-

263 -

-

0, niech pani o nim nie wspomina; mamy tyinnycb rzeczy do powiedzenia sobie, a czasu mamy
tak malo. Kiedyż znowu będę mógł panią zobaczyć?
- Nie wiem; nie mogę opuścić lady Atbelstan, bo
jestem jej potrzebna.
- Lecz myśl o przykrościacb, jakie pani w jej domu znosi, zaLija mnie.
- Cóż robić; nie jest mi znowu tak źle, jak pan
sądzi; sir Oswald niema najmniejszej nademną władzy.
-- Cieszę się z tego; ale zanim się z panią rozstanę, proszę mi dać słowo, że w razie, gdyby pani zanadto dokuczył, uda się pani o pomoc wprost do mego
ojca. Dobrze?
- Dobrze - odparła 'feresa, myśląc z radością,
że od chwili obecnej nie jest już samotną, opuszczoną
sierotą i ze ma blizkich, którzy ją otoczą miłością
i opieką.
- Dobrze,-rzekla po chwili-nie będę się czuła
tak nieszczęśliwą jak dotąd, mając blizko rodzinę
pana.
- Czułaś się więc pani nieszczęśliwą? O! moja
droga Tereso! uczynię wszystko, co będzie w mej
mocy, aby ci ulżyć
zastąpić tych,
których
siące

utraciłaś!

Tak rozmaWIaJąc, zbliżyli się do Athelstan Towers. U bram pałacu zatrzymali się. Jack ujął Teresę
za rękę i powiedziawszy jej kilka słów poże
gnania, odszedł w swą stronę.

- Tak.
- Kiedy? Mów! opowiedz mi wszystko!
- ·Wkrótce. Lord Hazelclean wyszukał mI posadę za granicą i muszę jechać, aby ją obj~~ć!
-- Dlaczego jednak? w jakim celu?
- Jeźeli nie wyjadę, sir Oswald i Lord l\Iountforest przestaną być klijentami twego ojca.
Althea milczała, patrząc nań przerażona. Taką.
więc była zemsta tego nikczemnika! Williama czekało
wygnanie.
- Jest to nieuniknione, Altheo. Pogodziłem się
już z losem, muszę jechać-rzekł, hamując wzruszenie.
Miejmy nadzieję, że wszystko może się zmienić na lep!;ze.
Następnego dnia powozik Hazeldeana stanął przed
zamkiem lorda l\Iountforest; stara, lady siedziała sama
jedna w buduarze, kiedy wszedł jej wnuk.
Po pierwszych powitaniach lady Jolountforest rozpocz~ła rozmowę niedyskrytnem zapytaniem:
- Wytłomacz mi, ' proszę cię, jaką podstawę mają pogłoski o twojem mniemanem małżeństwie z tą
panną Martineau?
- Nie wiem, jakie pogłoski dot~'ly do uszu
pani, bo ja już od dłuższego czasu plotkami się nie trudnię·

- Mów, proszę cię, wyraźnie. Czy istotnie masz
zamiar poślubić tę dziewczynę?
- Bardzo być może, jeśli wszakże ona raczy
mnie przyjąć.
Lady l\Iountforest wyda!l:i. stłumiony okrzyk. Zda-

