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PRENUilIER.<\Tt\ 
\V m i e j s C n: 

rocznie .. rs. 3 kop. 20 ' 
półrocznie . r~. 1 kop. 60 , 

I kwartalnie . r5. - kop. 80 ' 
Cena pojedyńczogo numeru li 

kop. 8. I 

z Jl r z e s y ł k ą: I 
rocznie. . . r9. 4 kop. 80 
półrocznie . rs. 2 kop. 40 ; 
kwartalnie . rB. 1 kop. 20 i 

I 
OGł,OSZEŃJA. I 

Za ogłosz enie l-razowe k. 81 
od jednoszpaltowego wiersza I 
petitu. Za ogłoszenia kilka- I 
krotne - po k. 5. od wier- , 

I 
sza. Za reklamy i nekrologi, I 
oraz ogłoszenia zagraniczne I 

I po k. 10 od wiersza.-Za OgłO- 1 
szenia, reklamy i nekrologi na 
l-ej stronie po k.20 od wier-

sza petitu. ! 
(Jeden wiersz szerokości strony= ' 

~~~~jednoszpaltowym. i 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Biuro Redakcyi i ekspedycyja głt)wna w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistratu.-Ogłoszenia prz~jDlllją: w Piotr
kowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie 
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
oraz takiez biuru pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "R::tj
chman i S·ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka ] 2; wreszrie wymienione obok agentury w miastach 

powiatowych gubernii piotrkowskiej. 

P r e n u m e r a t ę p r z y j m u j ą: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie 
księgarnie; w Łodzi księgarnie Schatke, Fischera i Kolińskiego. 

Prócz tego 

w Częstochowie W. Komornicki. 
" Będzinie " Janiszewski Stan. 
"Brzezinach "Adam Mazowita. 
" Dąbrowie " Waligórski Karol. 

w Łasku W. 
" Tomaszowie" 
" Rnwie " 

"Radomsku "{ 

Grass. 
J. Sochaczewska. 
Hipolit Olszewski. 
1I1yśliński Feliks, 
Sklep Stowarzysze
uia Spożywczego. 

Od administracyi "Ty[ounia". 

NowycJt prenumel'at01'ÓW~ 
z",,,u.,zeni jesteŃlny uprzedzić~ że 
1-.,zy nu'lIter ~~ Tygodnia" zo.,tał 
całkowicie wyczerpany; dalsze 
jednak nU'lItery, odbite 'w znacz
nie już wi~l~szej iloŃci egzen~pla
rzy, b~dą 'wszy.,tkim dosta'l·czone. 
Na liczne zapytania o wa'l'unki 
prellu'meraty~ n~an"y zaszczyt 
odpowiedzieć, że takowe pozo
stają bez zntiany i zamie.,zczone 
są powyżej, w nagłówku pi.,n"a. 

Kwaterunek w naturze. 

O ile podatek podymny, ustanowiony 
w czerwcu 1858 r., podatek kwaterunkowy, 
ustanowiony w r. 1868 oraz podatek drogo
wy, ustanowiony w r. 1870 znajdują się 
w prostym stosunku do dochodów właści
cieli domów, o tyle kwatemnek w naturze 
nader nierównomieruie obciaża nierucho
mości miejskie, z których jedne ponoszą 
ten cięzar w stosunku nieodpowiednim do 
dochodów, inne zaś odwrotnie~ korzystają 
2. ulg, wypływających z samej natury tego 
cięzar\l i ze sposobu, w jaki rozdzielanym on 
bywa pomiędzy pojedynczycb obywateli. 

Suma, jaką właściciel domu wynagra
dzanym byw::t za dost::trczenie kwatery w na
turze, nie odpowiadając bynajmniej rzeczy
wistej wartości lokalu, nie wyn<1gr::tdza mu 
dostatecznie ponoszonego ciężaru, co obniia 
jego zamożność i zmniejsza jego zdolność 
platni('.zą w stosunkach do skarbu, kasy 
lIliejskiej i wierzycieli pryw::ttnych. 

W szędzie, gdzie tylko istnieją pod<1tki 
w naturze, objawia się obustronna dążność 
do zamiany ich na pieniądze, jako najspra
wiedliwszy równoważnik ponoszonych cię
zarów. Do przeprowadzenia tej reformy nie
zbędnie potrzeba: 1) aby ogólna suma po
datków ściśle odpowiadała rzeczywistym 
potrzebum państwa i społeczeństwa; 2) aby 
rozdział tej sumy proporcyjonalnym był do 
dochodów mieszkańców; 3) ahy ustanowie
nie, rozdział i pobór podatków zn~jdowały 
się pod ścisłą kontrolą organów rządowych 
i społecznyeh. Przy podobllych warunkach, 
wszelkie ci~zary i podatki rozkładając się 
równomiernie pośród kontry buentów, czy
nią zadość zasadniczym prawom sprawie
dliwości, wymagającej, aby każdy, wedle sił 
swoich przyczyniał się do ogóluego dobra. 

" Sosnowcu " J ermułowicz. 

W imię tej zasady, jeden z WYbitniej- / Zebrani wybrali komisyję, złozoną z 3-ch 
szych obywateli naszego miasta, w marcu członków pp.: Kailskiego, Dutkiewicza i Ja
r. z., wniósł do magistratu projekt zamiany chimowskiego, która zajmie się ostatecznym 
ciężaru kwaterunkowego w naturze na od- j upracowaniem projektu i przedst::twi go ma
powiedni IUU równowaznik w gotowiinie. I gistratowi, dla rozpatrzenia i skierowania na 
Projektodawca ma na celu: l) usunięcie nie- I' drogę właściwą. 
prawidłowego rozdzialu cięzaru kwaterun- ___ «+» __ 
kowego w naturze; 2) usunięcie skarg właś-
cicieli domów na czynności komisyj kwate
runkowych; 3) usunięcie sporów pomiędzy 
w1aścicielami domów i ich lokatorami, zmu· 
szonymi niejednokrotnie ustępować z zajmo
wanego oddawna i wygodnego dla siebie 
lokalu, jedynie, z powodu wyznaczenia 
w danym domu kwater)' w naturze. 

Dla sl~utecZJlej zami::tny kwater w natu
rze na podatek IV gotówce, zgodnie z inte
resami skarbu i obywateli miejskich, pro
jektodawca proponuje, aby: 

1) Komisy ja kwaterunkowa, stosownie do 
rzeczywistych potrzeb, ustanowiła ilość 
i rozmiary niezbędnych w danej chwili kwa
ter, nie licząc tych, za które interesowani 
wolą otrzymywać wynagrodzenie pienięzne. 

2) Następnie zawrze piśmienue kontrakty 
z właścicielami domów, na ilość potrzebnych 
na kwatery mieszkań, oznaczając ich war
toŚĆ podług cen praktykowanych w danej 
chwili w mieście. 

3) Oznaczy sumę potrzebną na wynagro
dzenie właścicieli domów za mieszkani<1, za
kontraktowane na kwatery. 

4) Róznicę między sumami, jakie wedle 
taksy obowiązującej przypadają od skarbu 
na rzecz właścicieli domów obciązol1ych 
kwaterunkiem w naturze, a rzeczywistą 
wartością lokalów, rozdzieli pomiędzy wszy
stkich właścicieli domów w stosunku placo
nego przez nich podatku kwaterunkowego, 
lub podymnego. 

5) Wyliczony w ten sposób dodatkowy 
podatek kwaterunkuwy pobierać i wnosić 
będzie do kasy miejskiej w terminie, usta
nowionym dla płacenia podatku podym
nego. 

6) Wreszcie, z wynagrodzenia właścicie
lom domów za najeill lokalów na kwatery, 
nie illOgą być czynione potrącenia, prakty
kowane obecnie przy ::tsygnowaniu pienię
dzy kwaterunkowych. 

Właściciele domów, zagwarantowani kon
traktem na rok lub dłuzszy termin, oraz 
wynagradzani dostatec2.nie za lokal zajęty, 
chętnie oddawać będą mieszkania swe pod 
kwatery, a nawet starać się o nie. 

Magistrat tutejszy, uZllawszy zas<1dy po
wyższego projektu za zgodne z interesami 
miasta i skarbul zwołał 8 b. m. nadzwyczaj
ne posiedzenie, w którem przyjęli udział: 
7'ajcowie miejscy pp.: Babicki, Kijeński, Dut
kiewicz i Wyżnikiewicz; członkowie komisyi 
kwaterunkowej pp. dr. Ronthaler, Pański, 
Szymanowski, Krzemiński i Szczepkowski, 
oraz właściciele domów pp. Kański, Jachi
mowski, Zaleski, Braun, Gerber i inni. 

Trykotaże. 

PodClć uiedakom pracę do ręki, a tern sa
mem uzacnić tysiące jednostek, które wśród 
trudnych warunków codziennego bytu ła
two zejść mogą na manowce-to obowiązek 
obywatelski, jeden z najwazniejszych 
i w skutkach swych najpłodniejszych. -
Wszelkie więc wynalazki, które setkom ty
sięcy dustarczyć mogą chlebodajnego zaję
cia, powinny być skwapliwie rozpowszech
niane a prasa peryjodyczna ma tu naj pozy
teczniejsze pole działania.-Do takich wy
nalazków nalezaly poniekąd maszyny do 
szycia, które wkrótce stały się wł::tsnością 
ogółu; lecz dziś, przy zmienionych warun
kach, nie wystarczają juz dla c<1łej falangi 
kobiet, zmuszonych pracą rąk własnych 
utrzymywać, nietylko siebie, ale rodziny ca
łe. Przybyły nam za to maszyny do robie
ni::t trykotaży, na których całą pończochę 
zrobić moźna w ciągu ó do 10 minut. Na 
maszynach tych wyrabiają nietylko pończo
chy i skarpetki we wszystkich kolorach, 
miarach i gatunkach, bez wszelkiego szwu, 
gładkie i karbowane--lecz nadto przedmio
ty fantazyjne, modne i użyteczne damskie 
staniki, spódniczki, kamizelki rnęzkie, okry
cia ciepłe na głowę, dywaniki, dery powozo
we, czapki, mufki, szlafroki, szale, rękawicz
ki, majtki i t. p. wyroby, znane pod 
ogólną nazwą trykotazy.-Cena ich obec
nie stosunkowo bardzo wysoka nie pozwala 
na rozpowszechnienie tych pozytecznych 
wyrobów po~ród mas ludowych. Gdyby 
atoli maszynka do wyrobu trykotazy 
znalazła szersze zastosowanie, niezawounie 
i cena owych wyrobów, dziś sprowadzanych 
przew::tżnie z zagranicy, zeszłaby do właści
wej normy.-Zarouek przy niej przedstawia 
się o wiele korzystniej, niżeli przy szyciu. 
W Saksoni daje ona tysiącom rodzin znacz
ne utrzymanie, a zdolna szwaczka z podo
bną maszyną obeznać się może w ciągu kil
kudziesięciu godzin. Jak dalece zaś korzyst
nym jest wyrób trykotazy dowodem pp. Neu
stadt i Nauman, którzy zakontraktowali pra
cę wię:imiów w Wrocławiu po 50 fen. dziennie 
i sprawili im 200 maszynek. )Iaszyuy te 
wyrabiają około 200 tuzinów pończoch co
dziennie, które następnie wysyłane bywają 
do Ameryki i Anglii. W Saksonii robotnik 
na mr.szynce trykotażowej kosztuje 'do 
3 mrk. dziennie, a więc pp. Neustadt i Neu
man na samych tylko silach roborzych za-
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rabiają przeszło 400 mrk. dziennie. Dodać tu 
wypada, że tak w więzieniu wrorławskim 
jako też w Saksonii, wyrobem trykotaży zaj
mują się przeważnie więźniowie polscy i na
si emigranci, których nie umieliśmy zatru
dnić w domu. Nie mamy pod rl;ką danych, 
ile wydajemy rocznie na trakotaże i jaka 
część tej pokaźnej zapewne sumy i(hie za
granicę. - Tymezasem, przy dobrej woli 
grosz ten mógłby pozostać w domu, wielu 
wyrwać ze szpon nędzy a niejedną wstrzy
mać na pochyłości. Mamy przecież dość gęs
to rozsi,me towarzystwa dobroczynności, 
których obowiązkiem, nie tyle wspierać bie
daków, ile zapobiegać nędzy; a czyż łatwiej 
jej zapobiedz czemś więcej niż pracą? 

Maszynki do wyrobu trykotaży kosztują od 
100 do 300 murek jedna i niewiele więc,ej 
zajmują miejsca od maszyn do szycia przy
gotowanie od powiednich nauczycielek rów
nież nic przedstawia zbyt wielu trudów
a pożytek doniosły.-l\1aszyny te wreszcie 
znaleźćby się powinny we wszystkich szko
łach żeńskich, ochron <Ich i zakładach filan
tropijnych. Praca-t{l nie jałmużna, ma do 
niej prawo każdy, a społeczeństwo nikomu 
odmawiać jej nie powinno, jeżeli chce być 
w zgodzie z sameru sobą.-Bo j"kimże czo
lem można winić upadłych, jeżeli wyciągali 
ochoczo d/oń do pracy-a nieznalazłszy jej, 
siłą wypadków, zeszli na manowce? 

----łc+)----

Z Miasta i Okolic. 

Jak wątpliwą jest wal'tość wszel
kich korespondencyj, zabarwionych tenden
cyją, prywatą lub doktrynerstwem, świe
żym tego dowodem są dwie, identyczne co 
do treści korespondencyje z Piotrkowa, któ
re uka:t.ały się jednocześnie w l1Roli" i l1Ni
wie", nacechowane niechęcią ku świeżo zor
ganizowltnej "Kasie Przemysłowców" tutej
szych. To, co stanowi faktyczną treść i~h, 
daje się ściągnąć do dwóch tylko słusznych 
poniekąd zarzutów: zwolnienia kasyjera od 
kaucyi i-deponowania fnnduszów kasy u 
prywatnego bankiera, zamiast w publicznej 
instytucyi finansowej.(*) 

Gdyby korespondent stanąl był na tym 
gruncie, byłby się może przyczynił do wy
wiązania dyskusyi o :tasady, a koresponden
cyja, trzymana w granicach czysto objek
tywnych, sprowadziłaby niezawodnie pożą
dany skutek, nie wywołując niczyjego obu
rzenia i niechęci. Nie o to jednak widocz
nie chodziło, ale o wrzawę i obrazę osób; 
dlatego też parę owych faktycznych zarzu· 
tów utopiono w całej beczce antiscmickie
go sosu. 

Powiedzieliśmy już raz, że, jakkolwiek 
w Piotrkowie istnieje towarzystwo dobro
czynności dla ch1'ześciy'an, nie słys"zeliśmy 
nigdy o podobnem towarzystwie kredy
towem. 'rak sarno rzecz się ma i z Kasą 
Przemysłowców "dla chrześcijan". Co więcej, 
gdyby nawet instytucyja taka była możli
wą, nie byłohy jej dla kogo zakładać, bo
nie mówiąc już o te m, że, mimo widocznego 
na tem polu postępu, chrześcijanie są zawsze 
jeszcze w znacznej mniejszości w porówna
niu z kupcami i przemysłowcami żydami
ta icb warstwa, na którą wskazuje kores
pondent (ubodzy rzemieślnicy), potrafiłaby 
tylko zaciągać pożyczki, bez wkładania do 
kasy większych funduszów. 

A jednak, choć w mniejszej reprezento
wani ilości, chrześcijanie kupcy i przemy
słowcy nasi dowiedli w czasie wyborów, że 
umieją zachować swoją godność, () którą to 
głównie tak niby chodzi korespondentowi. 
Najlepiej dowiorlą tego cyfry: 

(*) Co do tego ostatniego, dowiadujemy się 
VI' tej chwili z pierwszego źródła, że fnllduaze ka
sy nie mogły być umieszczone w Banku Państwa, 
z powodu nie przygotowania jeszcze dla Kasy od
powiedniego conta i-dlatego to, tymczasowo, złożo
ne zostały u prywatuego IJallkiera. 

TYDZIEŃ 

Na wyborach, odbytych w dniu 7 listo
pada 1'. Z. przez tutejszych kupców i prze
mysłowców, wybrano: w liczbie 25 repre
'l.cntantów--4 żydów; w liczbie 7 ir.h zastęp
ców ~ żydów; na 8 członków komitetu i tyluż 
zastępców, czyli na osób 16 -4 żydów; na 
4 czlonków zal'ządl1-1 żyda; na 6 członków 
i ich zastępców w komisyi rewizyjnej-l 
żyda. Jak się więc pokazuje, ci ostatni 
w bardzo skroDlnej wyszli z urny wyborczej 
ilo~ci . 

Gdzież zatem jest tu zasada do podJlo
szenia alarmu, sądząc nawet z punktu anti
semickiego?!... Czyż nie urojone są owe ja
koby :tamachy na całość kasy, na cześć 
i honor ludności chrześcijańskiej, jakiemi 
straszy nas korespondent "Roli"? ... 

A teraz dowód, jak to u nas nakręca się 
i nagina fHkty, gdy chodzi o tendencyjne 
ich przedstawienie. 

Szanowny inicyjator kasy "którego za
biegom winna ona jedynie swoje urzeczy
wistnienie", :-Iie jest na tyle naiwnym, by 
przypuszczał, że wcale nie będzie żydów 
w łonie instytucyi finansowej. Nie wybrano 
go zaś na żaden urząd, nie w SKutek jakiejś 
"żydowskiej intrygi" (przypomina się nam 
w tej chwili inna przyslowiowa "intryga"), 
ale dlatego jedynie, że wybranym być uie 
chciał, że piastując już kilka hOliorowych 
urzędów, nie mógł podjąć się nowego i
dlatego też nie zapisał się nawet, przed wy
borami, na czlonki:l kasy, uniemożliwiając 
w ten sposób swój wybór. Teri:lz też, pragnąc 
dobra instytucyi, nie bardzo chyba rad 
być musi z usiłowań, zmierzających, acz 
bezowocnie, do jej zdyskredytowania. 

- Kolezance naszej, "Gaz. Kieleckiej", 
z powodu jej dwudziestopięcioletniego jubi
leuszu, przesyłamy koleżeńskie pozdrowienia 
i życzenie wytrwania lli:l trudnem stanowi
sIm. Po "Gazecie kieleckiej"-" Tydzień" 
podobno najdawniej ciężką tę uprawia 
niwę; nikt też lepiej od llas wiedzieć nie 
może, jak trudną jest rola redakcyi prowin
cyjonalnego organu. Jeżeli pismo stanie na 
właściwem stanowisku i, trzymając rr.kę na 
pulsie życia swego zakątka, kierowane 
jedynie zasadą bezstronności, bez wzglę
du na prywatę powie każdemu prawdę
gryźć je i kąsać będą, rzucać się i gniewać 
o to, że ma odwagę ... głupotę, podłość lub 
miernotę właściwem nazwać mianem. N urazi 
sobie dziś tych, jutro tamtych, i życie jego 
będzie walką cichą ale nieustanną, walką 
z czytelnikHmi i niepowołanymi kryt,ykami, 
z korespondentami i współpracownikami, 
z arystokracyją i demokracyją, z antisemi
tarni i judofilami, konserwatystami i postę
powcami, z drukarnią nawet i zecerami, 
słowem, ze wszystkiem i z wszystkimi!.. 

W trudnym tym zawodzie mamy jednak 
i my chwile błogiego zadowolenia i prawdzi
wej rozkoszy: gdy uczciwe nasze usiłowa
nia odbiją się echem w szlachetnych ser
cach czytelników, gdy w różnych kątach 
prowincyi zjednamy sobie grono niezuanyr.h 
a życzliwych, gdy najzacniejsi i najszlache
tniejsi w mieście wyciąguą ku nam serde
czne dłonie i zsolidaryzują się z nami. Wtedy 
to zapomina się o bólach i tl'Oskach, o mało
stkowych zawiściach i niechęciach, w sercu 
nowa rodzi się do pracy podnieta, w pierś no
we wstępują siły, a poczucie spełnionego obo
wiązku) dodaje energii i, choć wydawało się 
nam, że upadamy już ze znużenia, podnosimy 
schylone trudem czoło i z wiarą w pracy 
swej owoce idziemy naprzód, w imię Boże, na 
Bożej pracować niwie. 

25 lat takich trosk i takich rozkoszy, to 
niemało. O nie! .. Winszujemy więc wytrwa
nia koleżance naszej! 

- JW. Nilczelnik gubernii tutejszej 
rz. r. sto K. K. Miller, wstąpił w powtórne 
związki małżeńskie z p. Masłową, b. przeło
żoną gimnazyjum żeńskiego w Łodzi. SIu b 
odbył się w Warszawie dnia 19 b. m., i te
goż dnia wieczorem, powracających do 
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Piotrkowa JW. Nowożeńców witali na miej
scowej stacyi życzliwi znajomi, przedstawi
ciele. miasta i wyżsi urzędnicy Rządu Gu
bermja Illeg-o. 

- \\' "Zhio"ze P"ilW", przy l1Senackich 
Wiadomośriach" ]Ii! 3 y. dnia 17 b. m., ogło
szone zostało rozporządzenie o zatwierdze
niu nstawy Towarzystwa Kredytowego miej
skiego w PitJh·kowie. Numer ten nie doszedł 
jeszcze do Piotrkowa; skoro go odbierzemy, 
nie omieszkamy podać w "Tygodniu" tekstu 
ustawy w tlomaczeniu polskiem. 

- '\'~'bm'~' doroczne do zarządu tutejszej 
straży ogn. ochotno odbędą się w d. 9 lutego. 
Po ukollCzeniu takowych, danym będzie 
wiec~ór tańcujący dla członków straży i ich 
rodzlD. 

\Vszystkim I,osiadaczom b"Olli, 
w naszej gubernii, czasowo odebrano tako
wą, pozostawiając ją tylko w ręku osób, za
mieszkałych w miejscowościach pustych 
i bardziej oddnlonych od wsi i osad. 

- Kolej kOlllla do Sule.jowil. Obywatel 
ziemski z pow. opoczyńskiego, p. PSRrski, 
otrzymał pozwolenie na rozpoczęcie study
jów nad budową kolei konnej z Piotl'kowa 
do Slllejowa. Obecnie sporządza się projekt 
tej budowy, według którego kolej ma być 
wązkotorowa, nakształt kolejki, istniejącej 
na Bug'aju, służącej do przewożenia gliny.
Kolej konna do Sulejowa jest niezbędną, 
raz, ze względu na obniżenie kosztów przy
wozu wapna, a powtóre, ze w:tględu na stan 
szosy sulejowskiej, która zawsze prawie 
jest popsutą, }lClmimo, że na jej reparacyję 
wydatkuje się przecięciovro 5000 rs. rocznie. 

- Skład l w~~la położone w sródmieś
ciu, mają być przeniesione po za miasto. 
Projekt tej inowacyi umotywowano względa
mi na niebezpieczeństwo, grożące miastu 
w razie pożaru, i zdrowiem mieszkańców, 
zmuszonych, w czasie letnich miesięcy, poły
kać pył weglowy. 

- Żeb,:nctwo uliczne w naszem mieś
cie, coraz natarczywiej prześladuje przecho
dniów. To maly obdarty chłopiec, to dziew
częta wyrostki licho odziane, to obłąkana 
żydówka zastępują drogę, natrętnie upomi
nając się o datek. Czyby nie można wyna
leźć środka na usunięcie plagi tej z ulic na
szego miasta?-W tych dniach zauważyliś
my małego chłopczynę, żebrzącego niby to 
dla chorej matki, który wyłudzoną jałmużnę 
oddawał, idącej za nim w pewnem oJdaleniu, 
zdrowej i dość schludnie odzianej kobiecie. 
Był to więc wyzysk, demoralizujący dzie
ciaka, a podobnych, uważnie poszukawszy, 
znalazłoby się i więcej. 

- Dwie dotlchczasowe stilcyje doro
żek, w Rynku i na placu Aleksandryjskim, 
okazują się niedostateczlle, zwłaszcza w po
rze zimowej. Dla wygody publiczności, mie
szkającej w dzielnicy bliższej kolei żelaz
nej, należałoby, zdaniem naszem, urządzić 
trzecią stacyję, na rogu ulicy Bankowej, 
obok Banku Państwa. Każdy bowiem z mie
szkańców tej części miasta, zanim dojdzie 
do najbliższej z dzisiejszych stacyj (do 
placu Aleksandryjskiego), dobrze się musi 
zmęczyć i zabłocić. Mamy nadzieję, że 
władza miejscowa uwzględni słuszne pod
tym względem życzenia. 

- Podiltki miejskie, przypadające do 
opIaty w styczniu: transportowy, kanon, la
tarniowe, i składka szkolna; w lutym zaś 
kontyngens liwerunkowy, drogowe i szpital
ne. .od kontyngensu liwerunkowego i tran
sportowego, w nlzie nieopłacenia ich w ter
minie, liczy się kara w stosunku 12%. 

- Podatek dl·ogowy. Na utrzymanie 
szos pierwszorz~dnych, mostów i służby dró
żniczej w gubernii, rozpisany już został po
datek drogowy na rok 1896. 

- Bal pilniel,ski. Młode nasze przedsta
wicielki płci nadobnej, wkrótce po zaprojek
towaniu balu, doprowadziły go do skutku. 
Urządziły go d. 18 b. m. w salach hotelu li
tewskiego, na dochód Towarzystwa Dobro
czynności. O wpół do dwunastej wiec'l.orem 
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(cokolwiek za późno), salę balową napełnił winien być uosobieniem wyrafiuowanej intry
wianek, skromnie lecz gustownie przybra- gi, a wyszedł jako najzwyczajniejszy łotr. 
nych piotrkowianek, tak z miasta jak i oko- Pani Zdzieszyńskiej należy się dobrze zaslu
Hcy. żona pochwała za rolę żony Millera, odegra-

Tańce, rozpoczęte walcem, trwały do bia- ną bardzo poprawnie. l,. 
łego dnia, dzięki harmonii ogólnej, ścierają- - Benefis. Pan K. Sarnowski, dobrze 
cej z zabawy znamię balu publicznego, zasłużony naszej scenie kilku dramatyczne
i dzięki niezmordowanym staraniom i uprzej- mi rolami-że wymienimy tu: Uriela Ako
mości głównego gospodal'za balu, prezesa stę, Wojewodę w ~Mazepie", Kaniowę 
Srzednickiego, nadającej mu pi~tno wieczo- w ,,~iodzie Kasztelańskim", br. Paolo 
ru w domu prywatnym, którego gospodarze w "Zywym Posągu " i wtorkowego Ferdy
podwoje i serca otworzyli g08ciom na nanda w "Intrydze i Miłości" -wybl'ał na 
oścież. Do kontredaosa stanęło 32 pary, czwartek 30 b. m. na swój benefis "Niobe", 
a mazur, tańczony ochoczo, z młodzieńczym trzyaktową krotochwilę Paultooa, która 
ogniem, rozwinął się w 24 pary. l\Iłodzież w Warszawie cieszyła się niezwykłem po
męzka, w stosunku do ilości zebranycb na wodzeniem. Zapewne i piotrkowianie, oce
balu dam, przedstawiała poczet trochę za niając zasługi p. K. Sarn ., zbiorą się licznie 
szczupły; pomimo to panie wytańczyły się w teatrze w dniu jego benefisu. 
dowoli. O tytuł królowej balu, walczyły - 1'1'zecia maskal'ad~ł w niedzielę 19 
z sobą skutecznie, panny J. L., 1. S. i W.- b. m. zgromadzila w sali teatralnej spory za
Przy tej okazyi, czujemy się w obowiąz- stęp około 50 masek, niektóre w strojnych 
ku przypomnieć, czego od królowej balu i bardzo gustownych kostyjumach. Zabawa 
wymagali ojcowie nasi. Ogłaszano za- dość ożywiona pociągnęła się prawie do 
zwyczaj królową balu tę, która wyróż- rana. 
niała się z pośród towarzyszek nietylko - Zmiany w duchowiellstwie. Przenie
urodą i gustownym strojem, ale jednocześnie sieni zostali wikary jusze: ks. Kazimierz Ga
rozumem, uprzejmem obejściem, dowcipem wroński z parafii Wolbórz do Sieradza i ks. 
i wdziękiem niewieścim. Rolę gospodyń przy- Ewaryst Gornowski z parafii Opatówek do 
jęły na siebie i odegrały ją doskonale panny: parafii Wolbórz. 
Regina Czyńska, Eliza i Helena Filipskie, - Rangi. Otrzymali rangi: asesom kole· 
Irena Lazarew, Zofija ł..Juczycka, Helena gijalnego weterynarz m. Rawy Wolski; radcy 
Romocka, Janina i Maryja Srzednickie, Zo- hono1'owego lekarz miejski m. Tomaszowa 
fija Stawiska, Stanisława Wojciechowska. Rudolph, oraz młodszy pomocnik komisarza 
Rozbawiona i wdzięczna gosposiom młódź Cyrkułu II policyi łódzkiej, porucznik Z/l
męzka, postanowiła na bal panieński, odpo- pasu armii Lipkowski; 1'egist1'atora kolegi,jal
wi~dzieć w dniu 1 lutego balem kawale1·skim. nego starszy referent rządu gubernijałnego 

Zyczymy szczerze powodzenia-i nie wąt- piotrkowskiego Uniszewski - ze starszeń-
pimy o niem. stwem od 2 września 1892 r. 

- Teah·. "Wet za wet", dramatyczny - Właściciel tutejszych zakładów dm-
obrazek p. Alfreda Saint-Paula, odegrany karsko-litograficznych, a jednocześnie pa
we czwartek 16 b. m. na naszej scenie, nale- pierni w m. Łodzi, p. E. Pański, poniósł 
ży do rzędu tych prac, które, zdradzając ta- znaczne straty w tej ostatniej, przez pę
lent niepospolity, obowiązują autora do dal- knięcie w dniu 21 h. m. olbrzymiego cylin
szej w tym kierunku pracy. " Wet za wet" dl'a, służącego do osuszania, wyrabianej 
jest to raczej obrazek, kunsztownie namalo- w rzeczonej papierni, tektury i papieru pa
wany na ponurem tle dziejów rewolucyi kowego. Aparat pękł na kilka części, nisz
trancuzkiej. Autorowi, przy wielu zaletach, cząc dach, zwalając dwie wewnętrzne ścia
zarzncilibyśmy atoli zbytnie uganianie się ny i rujnując sąsiednie maszyny. W chwili 
za efektami dram/ltycznemi, niekiedy zbyt katastrofy, cała fabryka była w pełnym 
jaskrawemi (np. scena, gdy nieszczęśliwa ruchu; to też nie obyło się bez ofiar. Dwo
Maryja wypija duszkiem krew jednego je ludzi zostało zabitych, a troje ciężko 
z ukochanych, aby ocalić życie drugiemu). rannych. Szczęściem, właściciel niedawn{l 
Scena ta grozą przejmuje i wstrętem, pomi- zawarł z towarzystwem "Ęosyja" ubez
mo, że p. Sułkowska odegrała ją z umiarko- pieczenie zbiorowe 50 robotników pracują
waniem, bez cienia szarży. Trudną tę rol~ cych w papierni. 
przeprowadziła artystka bardzo subtelnie, - Radomsk. Do straży ochotniczej 
z niekłamanem uczuciem, a jeżeli miejscami miejscowej należy obecnie 120 członków 
zabrakło jej siły dramatyczuej, nie jej to czynnych i 15 honorowych. Na członków,ko
wina, bo autor uposażył tę postać w tyle mitetu zatwierdzeni zostali pp.: Fabiani, Swi
rysów subtelnych, kazał jej w krótkiej chwili dziński, Siennicki, Bauer i Lemene; naczel
tyle przeżyć i przecierpieć, że bodaj najbar- nikiem straży zatwierdzono dr. Ig. Gurb
dziej utalentowana artystka miałaby tu nie- skiego, jego pomocnikiem p. Biedrzyckiego. 
lada zadanie. ~Iarata, owo ucieleśnienie re- Majątek straży wynosi 5000 rs. Na dochód 
wolucyi, p. K. Sal'llowski odegrał bardzo do- I straży amatorowie rzemieślnicy dali 12 b. m. 
brze, z zupełnem zrozumieniem roli i siłą drugie przedstawienie teatralne, na które 
dramatyczną; szkoda tylko, iż niekiedy wpa- wybrano: "Pocałuilek", "Pokój do wynaję
dał w patos, psujący całość. P. Orliński bIa- cia u i Błażka Opętanego".-Doroczny jar
bym był Robespierem, ale bo też i autol' mark wypadł uiefortunnie. Ceny zboża bez 
hlado go naszkicował i, co najważniejsza, mi- zmiany: za korzec pszenicy płacą rs. 4 k. 50, 
llął się tym razem z prawdą historyczną. za żyto po rs. 3 k. 60, za owies i jęczmień 
Widowiska dopełniło powtórzone po raz dru- po rs. 3, za kartofle po 90 kop. 
gi "Wesele w Ojcowie". - Z żałobnej kl'oniki. Dekanat radom-

"Intryga i Miłość" Szyllera, należy do tej skowski poniósł znów drugą bolesną 
niewielkiej liczbie arcydzieł dramatycz- stratę. Na wieść o śmierci przyjaciela swe
nych, które tylko na wielkiej scenie i przez go ś. p. ks. Gajewskiego zakońezył życie 
wielkich artystów" powodzeniem odgrywa- wRząśni, d. 8 b. m., proboszcz miejscowy 
ne być mogą. Niemniej, wtorkowe przedsta- ś. p. ksiądz Roch Nieszporski, kanonik ho
wienie wypadło na naszej scenie, względnie norowy kaliski. Ks. Nieszporski urodził się 
do jej sił i środków, bardzo dodatnio. Bene- w r. 1815 w Opatówku pod Kaliszem, a po 
fisant p. Orliński w roli starego kapelmej- ukończeniu seminaryjum włocławskiego, 
strą. Millera wykazał sporo talentu i opraco- wyświęcony został na kapłana. WRząśni 
wał ją sumiennie. P. K. Sarnowski prze pro- był proboszczem przez lat 42. Na pogrzeb 
wadziŁ rolę Ferdynanda od początku do koń- jego zjechało się 20 księży i liczne tłumy 
ca z siłą dramatyczną i wielką dozą uczucia, pobożnych, z dalszych nawet okolic. Mowę 
wstrząsającego widza do głębi. P. Zamiłowicz żałobną w kościele miał ks. kanonik Siw
z roli prezydenta Waltera wyszedł zwycięz- czyński; nad grobem przemamiał ks. Kwiat
ko, a że brakowało mu grozy tragicznej; kowski, proboszcz z Habielic. 
nie jego wina, bo rola ta wybiega daleko - Pozal' fabryki w Częstochowie. 
po za zakres jego talentu. P. Kremski atoli O 9 wiecaorem 14 b. m. Częstochowa zaalar
nie pojął ani trochę roli Wurma, który po- mowauą została sygnałami, zwiastującemi 
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gl'oźny pożal'. Jakoż około 10 wieczorem 
stanęły w płomieniach ogromne składy juty 
surowej i obrabianej w fabryce Hillego 
i Dietricha, stanowiącej filiję fabryk żyrar
dowskich. Ogień wybuchł z powodu pęknię
cia rezerwuaru u lampy naftow~j, a znalazł
szy materyjał palny, szerzył się tak gwałto
wnie, iż wszelkie usiłowania straży ochotni
czej, która bezwłocznie przybyła na miejsce, 
były bezskuteczne. Dopiero po przybyciu si
ka w ki parowej z sąsiedniej fabryki Peltze
rów, obsługiwanej przez dzielnych ślusarzy 
pod wodzą dyrektora tejże fabryki p. A. Jac
quesoua, nad ranem udało się ogień umiej
scowić. Zgorzał atoli cały ruagazyn, miesz
czący 200 wagonów juty i znaczną ilość go
towej już przędzy. Straty wynoszą przeszło 
100,000 rs. Fabryka była ubezpieczoną 
w dwóch towarzystwach . 

- Ogl·odniczki. Dyrektor szkoły ogro
dniczej w Częstochowie, p. Zawada, otrzymu
je bezustannie listy od wielu ko biet, z proś
bą o przyjęcie ich na naukę. Ustawa nie po
zwala na przyjmowanie do szkoły kobiet; 
kilka. atoli wolnych słuchaczek uczęszcza na 
wykłady i zajęcia praktyczne. 

- Teatl' amatOl'ski w Rawie. Kores
pondent do "Kuryjem Warszawskiego" 
z Rawy, wyjaśniając powody, dlaezegu na 
p.·zedstawieniach amatorskich ławki bywa
ją puste, słuszne czyni uwagi, iż dopóki 
am/ltorowie rawscy obcinać będą sztuki we
dle swego wydzimisię, stan rzeczy nie może 
uledz zmianie na lepsze. Wielka I'acyja! 
Ołówkiem reżyserskim niełatwo władać, 
a więc lepiej nie kaleczyć utworów drama
tycznych i gl'ać je w całości, tak, jak napisa· 
ne zostały. 

- Rzezimieszek i wódz bandy złodziej
skiej, operującej w okolicach Skierniewic, 
Feliks Kll1czwaitz, aresztowany został 
w Rawie. Jest to b. wychowaniec osad rol
nych w Studzieńcu, pozbawiony przez sąd 
za kradzież szczególnych praw i przywi
lejów. 

- Wypadek z sieczkm·nią. Właściciel 
majątku pod Zduńską Wolą p. Kownacki, pra
gnąc pomódz rohotnikom, zajętym rznięciem 
sieczki na sieczkami, wprawionej w ruch 
przy pomocy kieratu k01lnego, nieostro
żnie podsunął rękę pod noże. Jakkolwiek 
sieczkarnię natychmiast zatrzymano, p. K., 
wskutek wielkiej utraty krwi, wkrótce życie 
zakończył. 

- Z Dąbl'owy-GÓl'lliczej korespondent 
nasz donosi: 

Roboty okolo przeprowadzenia transmi
syi elektrycznej w fabryce Huta Bankowa 
są prowadzone w dalszym ciągu. Dwie dy
namo - elektryczne maszyny systemu Szo
kerta, z fabryki Fabijusza Henriona z Nan
cy, dające po :250 wolt każda, będą Wpl'O
wadzane w ruch za pomocą parowej ma
szyny, o sile 200 koni parowych. Usta
wianie maszyny parowej, jak również i obu 
dynamo-elektrycznych maszyn w krótkim 
czasie zostanie ukończone.-Dotychczasowo 
funkcyjonujące maszyny, przy ciągłem roz
szerzaniu się granic terytoryjum Huty Ban
kowej, okazały się zbyt słabe i dawno już 
czas był potem u, by je zastąpić silniejszemi. 
Obecnie elektryczność zostanie użytą nietyl
ko w celu oświetlenia fabryki, lecz także ja
ko motor wprowadzający w ruch wentylato
ry, pompy wodne, cyrkularne piły i t. d. 
W dalszym ciągu, jeżeli pierwsze próby wy
padną pomy~lnie-jest projekt, aby, powię
kszywszy stacyję elektryczną o 2 maszyny 
parowe tejie sam~j siły i 4 maszyny dyna
mo -zastować elektryczność przy szwejsowa
niu żelaza i stali, poruszaniu mostów rucho
mych, ciągnieniu wózków ze szlaką i t. d. 

Projekt urządzenia u nas cyklodromu jest 
na drodze jaknajlepszej, dzięki inicyjato
rom, którzy energicznie wziąwszy się do 
rzeczy, wkrótce zapewne przeprowadzą 
ostateczne umowy z właścicielami posesyj, 
przeznaczonych na miejsce dla cyklodromu. 
Punkt wybrano nader dogodny, w pobliżu 
gmachu resursy. - D. 18 b. m. odbył się 
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w resursie 3-ci z rzędu bal, który chociaż 
zgromadził znacznie mniej osób, uiż po
przednie zabawy, jednak nie wpłynęlo to 
ujemnie na ogólnc ożywienie i och'lI'za za
bawa, zakończona białym mazurem, trwala 
do godz. 7 rano. 

- Dąbl'o\\"a Gól'llicza liczy obecnie 
15,42-:1: ludności stalej, a ~o/);)O 11 icsta
lej, biorąc pod uwagę całą gmin~. 'h ogólnej 
zaś liczby 40,954 mieszkańców przypada: 
33,707 polaków, 2,924 niemców, 2,654 'i,y
dów, 1311) francuzów, 259 rosy jan, 16 wlo
chów i 6 tatarów. To też w biurze jej urzę
du gminnego, oprÓcz WÓjttl, jego zastępcy 
i pisarza gminnego, pralluje kilkuuastu pi
sarzy młodszych. 

- Tabór kolei dąbrowskiej powiększo· 
no o 150 wagonów, zbudow<łUych w fabryce 
"Lilpop, Rau i L6wenstei nI.L w Warszawie. 
Fabryka ta przygotowuje jeszcze 100 wago
nów dla tejże drogi. 

- Kluby W Dąbrowie. Aby ożywić ży
cie towarzyskie, dąbrowianie zaproponowali 
powołanie do życia klubów: cyklistów i łyż
wiarzy, oraz chóru amatorskiego. Projekto
dawcy energicznie krzątają się około urze
czywistnienia swych zamiarów. 

-- Z Iwlei. W nocy z 19 na. 20 b. m., słu
żba dróżnicza znalazła pod Porajem, na ko
lei wal'sz.-wied., za bitego człowieka z klasy 
wyrobniczej.-Na stacyi Granica uległ cięż
kiemu obrażeniu kości lJiodrowej Stanisław 
Lorek, podczas przesuwania wagonów łado
wnych węglem. 

- Zamach zbrodnicz}'. W nocy 17 b m. 
na st. Granica, dróżnik wiejscowy zauważył 
przed sklepem spożywczym panien B., dwie 
furmanki i kilku podejrzanych ludzi. Zaga
dnięci odpowiedzieli, że czekają na swoich 
panów, którzy lJawią u p. B.-Gdy atoli 
drÓżnik spostrzegł, że u p. B. w oknach cie
mno i zatrąbił na alarm, złoczyńcy pobili go 
pałką i dawszy kilka strzałów, uciekli, wi
dząc narlciągającą pomoc. 

. - Kolej kOli na w Łodzi. W tych dniach 
delegowanym był do Łodzi urzędnik do 
szczególnych poleceń przy Jego Ekscelencyi 
Generał-Gubernatorze Warszawskim p. Stre
mousów, w celu zbadania na miejscu kwe
styi budowy kolei konnej. Ze złożonego ra·· 
portu okazuje się, iż budowa kolei kon nej 
w Łodzi prowa.dzoną będzie przez osobne 
konsorcyjum, zupełnie niezależnie od budo
wy kolei obwodowej. Konkurs na hudowę 
kolei konnej zostanie ogłoszouy. 

TYDZIEŃ 

1\0\\'\' hotel na wielka skale zamierza 
pobudowtlć" w Łodzi towarz'ystwo' akcyjne, 
rozporządzające znaezuym kapitałem. 

-- Kill'llilwał w Łorl~i w r. h. odznacza 
siC.) lIiezwyklem ożywieniem . Zapowiedziano 
długą listę balów na rzecz różnych instutu
cyj dobroczynnych, u między innerni, wielki 
bal 3rtystyrzny, z którego dochótl pójdzie 
na rzecz kasy zaliczko-wkładowej artystów 
sceny łódzkiej. 

- Nil czas po!Otn~ Łódź szykuje szereg 
odczytów na cel dobroczynny. N a prelegen· 
tów zaproszono adwokatów, lekarzy i tech
ników. Może i Piotrków umiałby się zdo
być na podobną rozrywkę, gdyby znale7Ji 
się energiczni inicyjatorowie, o których po
dobno u nas naj trudniej ... 

- Śmiea·telny wy,,,.dek. W fabryce 
pp. Bechtolda i Seilera w Łodzi przy ulicy 
św. Benedykta, wskutek zawczesnego pusz
czenia w ruch aparatu w apreturze, ponieśli 
śmierć na miejscu dwaj robotnicy: Wawrzy
niec Olszak i ,\'Iarcin Rogalski. 

- Lekarze fabl'fczni w Lodzi nie mogą 
podołać pracy, wskutek czego, zdrowotność 
wśród rohotników fabrycznych pozostawia 
wiele do źyczenia. lnspekcyja fabryczna po
stan?~viła obecnie zbaJać tę kwestyję i za
radzlc złemu. 

- Prellliel·a. W Łodzi, w zeszłą sobotę, 
18 b. m., odegrano po raz pierwszy z dużem 
powodzeniem "Mściciela" - nowy II dramat 
Zglińskiego, autora "Jakóba Warki. 

- Km·n. Starszy zgromadzenia rzeźni
ków, łódzkich, Opitz, za znalezione w jego 
jatce zepsute i cuchnące mięso, skazany zo
stał na 2001's. kary. 

-- I\'owy sąd gminny utworzono w No
wym-Hokiciu pod Łodzią. Mieszkańcy Ro
kicia własnym kosztem wybudowali okazałe 
budowle na pomieszczenie nowego sądu . 

- Na Iłalutach pod Łodzią ma być 
wkrótce za prowadzone oświetlenie gHzowe. 

- Cul.:ieJ'llicy łódzcy ztlll1ierzyli zorga
nizować własny cech. 

-- Samobt)j!Otwo. W Łodzi 18 b. m. 
o 10 wieczorem obywatel i przemysłowiec 
Jakób S. Goldman odebrał sobie życie wy
strzałem z rewolweru. Przyczyna samobój
stwa niewiadoma. 

-- Ś. p. HeJJl'~' k SzoJlski urzędnik kolei 
fabryczno-łódzkiej zmarł w zeszły piątek 
wieczorem w Łodzi. Zmarły znany był 
w szerszych kołach towarzyskich miasta 
i cieszył się ogólną sympatyią. 

- Filb,,~'kanci łódzcy zajęci są ener
gicznie przygotowaniami do wystawy w Niż · 
szym Nowogrodzie. 

- Łodzianie skarża sie bezustannie na 
chroniczne opóźnianie się pociągów osobo
wych kolei fahry(· zno-łódzkiej. 

--0--

WiadomOŚCI bieżące-

- Alal'lIll1j~ce wieści puszczają w obieg 
niektórzy fabrykanci i kupcy łótlzcy, aby 
tylko zaszkodzić swym konkurentom. W Ło
dzi, gdzie wszystko oparte jest na kredycie, 
pogłoska o zachwianiu interesów danej fir
my, bardzo łatwo znajtluje wiarę i powoduje 
komplikacyje, których następstwem bywają 
bardzo dotkliwe straty dla wielu uczciwie 
zabiegających o cbleba kavi'ałek. Koniec tej 
rozbójniczej etyce w stosunkacb handlo
wych po}oźyć może jedynie zbiorowa akcyja 
kupców i fabrykantów, walczących z pod-
stępną intrygą niesnmieunych konkurentów. = Zarząd wystawy stałej prólJ i wzorów 
Należałoby panów takich pu blicznie dema- przypomina whłścicielom fabryk i zakładów 
skować i pociągać do odpowiedzialności kry- rzemieślniczycb, iż do skompletowania kata-
minalnej. logu kartko\vegn firm fabrycznych, koniecz-

. ł' d uym jest zwrot szematów, rozesłanych przed 
-- Do ziu'ządu SCliCyi technicznej o z- kilku miesiącami tyUlże fabrykom. 

kiego oddziału popierania handlu i przemy-
sI u wybra.no na prezesa inż. p. Lisickiego; = Wystawa w Niższym Nowogrodzie. Od 
wice-prezescm obrany został p. Bentłelsobn; 27 lutego 1'. b. rozpoczyna się przyjmowanie 
sekretarzem p. Suligowski, kasyjeuem p. So- okazów na wystaw<; wszechrosyjską w Niź
zański, lJiblijotekarzem p. Godlewski . Po szym Nowogrodzie. W pobliżu dumu admini
wyborach, członkowie sekcyi w liczbie 30 stracyi wystawy urządzoną zostanie stacyja 
udali siQ tło hotelu Manteufla na wspólną towarowa kolei żelaznej, z magazynem 
ucztq. i platfol'llHl. Okazy po pojedyilczych oddzia-

_ Iłanl,,·uctwo. W ostatnich tygodniach łach wystawy rozwożone będą z pomocą 
zdarzyła sir; w Łodzi grubsza "plajta" . kolei elektrycznej, która funkcyjonować za
Przed kilku jeszcze Jaty bardzo solidna fir- eznie już w drugiej Jlołowie lutego w obrę-
ma S. B., fabryka trykotaży, uległa obecnie bie wystawy. " . 
katastrofie. Bankructwo to uotknęło spory = Praca nocna, koJnet I wyrostkow, w za
zastęp wi0rzYl'ieli. O ile jednak słychać, kładach, w których nie prowadzono do tego 
1irnt~ S. B. ma uregulowac należności, pro- \ czasu ~r~cy pod.olJnej., oraz ~ fa~ryka~h 
longując wi~ksze wypłaty. przerabIających Jut<i l konopIe, me mo ze 
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mieć IUleJsca i w przyszłości; vv zakładach 
zaś, w których praca nocna kobiet i dzieci 
t,yła dozwolo1Ją dotąd, musi ona ustać przed 
Swiętami Wielkiejnocy r. b.-Zarządzenie 
tcj treści wydał p. minister skarbu, z mocy 
art. J2:! uf>tawy przemysłowej z r. 1893. 

= Petersburg-Warszawa-Wiedeń. N a zje
ździe kc,lejowym, odbytym niedawno 
w Warszawie, zaprojektowano zapro
wadzenie bezpośredniej komunikacyi oso
bowej pomiędzy Petersburgiem i Wiedniem 
przez Warszawę. Cała podróż trwać będzie 
god. 3~ m. 20, zatem o 12 god. krócej ni
żeli obecnie. 

= Inspektorowie podatkowi otrzymali pra
wo przejazdu po drogach 'i,elazuych VI' całem 
państwie, wszystkiemi pociągami, nie wyłą
czając pociągów tow<łrowych, służbowych, 
roboczych i nadzwyczajnych. 

= Podwójna cenzura. Jeden z pisarzy 
gminnych" oburzony na pisma ludowe 
(Gazetf} Swiąteczną i Z01'Zf}), informujące 
czytelników swoich, co powinni robić na ze
braniach ~minnych i za co mają płacić, 
a czego od kancelaryi gminnej wyrnagae 
dal'mo - postanowił starannie przeglądać 
wspomniane gazety (nadsyłane dla prenu
meratorów przez kancelaryję gminna.) i-za
mazywać wszystkie miejsca, wkraczające 
w dziedzinę jego działalności. Jakor., zama
zując je atramentem lub czarną farbl}, tłu
maczył chłopkom, iż miejsca te wykreśliła 
cenzura. Pomysłowego atoli pisarza, jakkol
wiek z innych powodów, usunięto wreszcie 
ż urzędu. :Fakt ten podaje "Gazeta Lubel
ska w :N~ 5. 

= Sąd okręgowy lubelski, na kadencyi 
w HrulJieszowie, skazał Michała Bekkiera, 
oskal'Źonego o lichwę, na rok więzienia z po
zbawieniem niektórych praw. Jeszcze pię
ciu podobnych dobrodziejów shmie uieba
wem przed sądem, a między niemi i jedna 
dobrodziejka, niejaka Koziełkiewiczowa. 

= Nowy rodzaj wyzysku. Niedawno, 
w.iednym z dzienników warszawskich (jak 
pisze "Kury jer Codziennyl.L nr. 344) ukazało 
się ogloszenie następujl}cej treści: 

"Udzielam poźyczek bez zasta.wu i hez 
poręczycieli. Proeeut bardzo umiarkowauy. 
R. X. ulica Z. nr. O". 

Po ukazaniu się dziennika na mieście, 
setki potrzebujących pociągnęły do niezna
nego dobrodzieja, który zażądał od każde
go wiadomości o jego stanie majątkowym 
i rs. 1 wpisowego, obiecując, po zaciągnię
ciu informacyi, udzielić mu pożyczkę. Załapa
nych w ten sposób już w pierwszym dniu 
było kilkudziesi<iciu, a wielu łapie się do 
dziś unia!" 

= Oryginalny gospodarz. W Warszawie 
umarł w tych dniach obywatel i przemysło
wiec K. Resler, który w domu swoim przy 
ulicy Gnmicznej, w ciągu 47 lat nie pod
wyższył ceny za mieszkanie ani jednemu 
z lOKatorów!... . 

= Kwestyja "napiwków" w Warszawie po 
hotelach, restanracyjach i cukiel'lliach ma 
być uregulowaną w drtJdze policyjnej. Zda
łoby się i u Has pomyśleć o czemś podobnem. 

= Urzędowe otwarcie wszech - rosyjskiej 
wystawy w Niższym Nowogrodzie nastąpi 
nieodwołalnie 27 maja r. b. 

= Bobry. Dzięki modzie, popyt na futra 
bobrowe, zwiększył się tak dalece, iż uSllnął 
na drugi plan wszystkie inne futra. Cena 
skórek bobrowych podniosła się wskutek te
go o fiOO%, co wywołało IDnóstwo falsyfika
tów, usiłujących naśladować to futro. Niektóre 
falsyfikaty do złudzenia naśladują prawdzi
we bobry. Cena kołnierza z prawdziwych 
bobl'/lIv kamczackich dochodzi do 300 rs. 
za sztukę. 

------~(<>~------



TYDZIEŃ 

ROZMAITOŚCI. 
Odczyt d-1'a Jawejna. 

~N-~~ Re(laktorzy <1ziennikó~ chiń-
skich. zajmują stanowisko w państwie niebies-

Petersburg, w lislopadzi~. kiem niezbyt wesołe.--Gazeta Pekiilska, w ciągu 
900 lat swego istnienia, straciła tylko 1800 redak-

D 26 b. m. w sali ratuszowej, docont prywatny torów, których ścięto za wykroc.zenia prasowe. 
Cesarskiej akademii wojenno-medycznej, a członek Po dwócb corocznie,-nawet i na stosunki chiń
Ton'. lekarzy am:ltorów ćwiczeń fizycznych wogóle akie-odrobinę zawiele! 
i jazdy welocypedowej w szczególności, dr. G. Ja- obie-
wejn, miał odczyt "O pożytku i szkodzie jazdy Toa$t na cześć prasy. Na 
welocypedowej ", który w szerokich tutejszych ko- dzie okolicznościowym pewien dziennikarz przy 
łach sportowych obudził wiele zainteresowania. toaście na eześć prasy wyrzekł: "prasy w życiu pu-

k blicznem, jak teściowej w rodzinie nikt nie lubi , 
Każdy organizm-mówił prelegent-bezwarnn o-

wo potrzebuje ćwiczeil fizycznych, bez których też ale wszyscy się jej boją· Dopóki chwali, wszyscy 
nie możua być zupełnie zdrowym człowip.kiem. jej potakują. lecz niech tylko ganić zacznie, naj
Do naj pożyteczniejszych ćwiczeń fizyczuych zali- zawziętsi przeciwnicy jej i przyjaciele łączą się 
ezają się ćwiczenia wykonywane na świeżem po- w jednem życzeniu: "Niech ją dyjabli porwą"· 
wietrzu. Jak sie to czesto zdarza widzieć za gra- Dziennik <10 prania. W Madrycie 
nicą-gimnastyka i rozmaite gry, na )'ÓlYni z nią ukazał się dziennik satyryClzny, drukowany na płu
w obecnych czasach nprawiane, odbywają się na tnic atramentem, który po przeczytaniu łatl'l'o wy-

prać mozna i wówczas dziennik przemienia się otwartem powietrzu. Jazda więc na rowerze, jako 
połączenie przyjemnego z pozytecznem, wyborr.ie w cbustkę do nosa. 
do tego sie nadaje. MatlaJ.ne Sans - Gem.e. jako 
Pływanie, ze wzgłędu na pracę wszystkich mu- depesza. W Stanach Zjednoczonych istnieje 

skułów, dając przyte11l odpoczynek umysłowi, zaj- prawo, mocą którego zadna sztuka nie może się 
muje pierwsze miejsce w znanych dotychcza~ ćwi- ukazać na deskach teatralnych, dopóki uie wyjdzie 
czeniachj 1Ia drugiem zaś śmiało można postawić w handlu księgarskim. Zapomniał o tem Sardou i, 
jazdę kołową, gdyż przy niej również pracuje du- aby uuiknąć skutków prawnych, na trzy dni przed 
ża iloM mnskułów nietylko nóg (4 krotnej objętoś- przedstawieniem, słowo po słowie przesłał podo
ci rąk) lecz i muskuły krzyza i brzucha. Znakomi- buo cały swój dramat za ocean po drucie telegra
cie ułatwia oua proces trawienia, osiąga przytem ficznym. 
korzyść klatka piersiowa, płuca i t. p. Mylnem jest Sposoby ,",it;ania się. Gdy czło
pojęcie, jakoby ręce były w zupełnym spokoju wiek ucywilizowauy wita przyjaciela uściskiem rę
Pracują one również, zwłaszcza na nitJrównej drodze. ki lub zdjęciem kapelusza, Muzułmanin powaznem 
Wyleczenie wielu chorób nerwowych można dziś schyleniem głowy, Etjopczyk kopie go rzetelnie 
śmiało przypisać racyjonalnej jeździe kołowej. Gi- na powitanie, Kafrowie zaś trą się wzajemuie no
muustyka, wpływając jlrzedewszystkiem tylko na sami. Koreańczyk przy spotkaniu zapytuje znajo
górne części ciała, z małym udziałem dolnej poło- mego: czy jadłeś dzisiaj "?-potem: "Idziem na 
wy-tem właśnie różni się od kołowego sportu wschód, czy na zachód? Co kraj to obyczaj! 
Nadmienić też wypada, ze przyswojona przez wie- Falszy~y alar:n.1. wywołała pewna 
lu zlekka nachylona pozycyja przy jeździe jest b amerykanka w Newark, w stanie New-Jersey, 
racyjonalna, jeżeli nie przechodzi pewnych granic wrzuciwszy spory list zamiast do skrzynki od lis
t. j. kierownik powinien być na równi z siodłem stów w aparat, słuzący do alarmowania straży 
a korpus podany przez to naprzód ułatwia proces ogniowej.-Natycbmiast po wrzuceniu listu aparat 
oddychania; cały zaś cięzar ciała ma wtedy trzy rozpoczął warczyć, lecz zanim zdumiona kobieta 
punkty oparcia, co przy podrzutach na nierównej zdołała oprzytomnić nadbiegł oddział strazy oguio
drodze znacznie zmniejsza pracę nóg, dając im wej w pełnym rynsztunku. Wystraszoną sprawczy
większą swobodę· Chorzy lIa serce znajdują nawet nię fałszywego alarmu pociągnięto do odpowie
ulgę przy takiej pozycyi, opierając się wyprosto dzialności, lecz przekonawszy się, iż zaalarmowała 
wanemi rękami o stół. ona straż jedynic wskutek omyłki, uwolniouo ją od 

Dr. Jawejn znajduje korzyśó z IImim'kowaneJ kary, która w tym wypadku wynosi aZ 500 do
jazdy tylko, o ile nie przekroczy ona 12 do 20 larów.! 
wiorst na godzinę; z punktu widzenia zaś lekar- Telegraf' i Cyklist;a. "pralz Cou
skiego stanowczo wyścigi potępia. Komu miłe jest rier" douosi o fakcie godnym zaznaczenia. Na de
zdrowie-powiada-ten niech nigdy nie przyjmuje peszę, która na przebycie drogi z Neustadt do 
ndziału w wyścigach, na małycb nawet przestrze· Frankentahlu spotrzebowała godzinę minut trzy, 
niach. należało dać odpowiedź terminową. Powierzono ją 

Następnie prelegent zaleca nie odbywać duzych cykliście, który przybył na miejsce przeznaczenia 
dystansów bez przerwy, unikać jazdy pod wiatr, w 56 minutj zatem o 7 minut wcześniej niżeli 
pod górę zali lepiej pl'owadzić maszynę w rękach, depesza. 
a gdy zauważy ~ię silu" bicie a następnie osłabione Jubileusz Gutenberga. Mogun
tentno serca, zwolnić tempo, a lepiej nawet zejśc cyja czyni przygotowania do uroczystego obchodu 
z maszyny. 500 letniego jubileuszu urodzin Gutenberga, który 

Dzieciom, zwłaszcza bez nadzoru starszycb, przypadnie 1900 r. W Niemczech utworzono specy
jazda kołowa bezwarunkowo powinna być wzbro- jalny komitet, złożony z literatów i dziennikarzy, 
nioną, gdyż nie znając miary, łatwo one jej naduzyją który zajmie się urządzeniem między-narodowych 
Kobiety, z wyjątkiem pewnych stanów przej- uroczystości; proponują równiez urządzić wystawę 
ściowych, spowodowanych odmiennym ustrojem historyczną, ilustrującą rozwój sztuki drukarskiej 
fizycznym, mogą korzystać z jazdy welocypedowej w Europie. Bezwątpienia wszystkie ludy przyjmą 
z temi samemi zastrzezeniami, co mężczyzni. zywy udział w tern cywilizacyjnem święcie. 
Powołując się na zdania wielu lekarzy zagra- Teatr kształcący. Francy ja da za-

nicznych i tutejszych, dr. Jawejn przytoczył mię- pewne początek teatrowi, jako instytucyi społecz
dzy innemi spostrzeżenie dora Błazewicza, który, nej, kształcącej masy ludowe. Radca paryzki 
na mocy badań wielu cyklistów, doszedł do wIlio- p. "Levrand" wystąpił do rady z projektem teatru. 
skn, że podczas b. szybkiej jazdy oddech i krążenie VI' którym dawanoby sztuki przedstawiające kolej
krwi są utrudnione, a organizm bardzo się wy- no całą historyję Francyi i powszechną. Oprócz 
cieilcza. tego, byłyby tam dawane przedstawienia optyczne, 

Unikając szybkiej jazdy i nie przyjmując udzia- illustrujące prawa fizyki. Na przedstawienia cbo
łu w wyścigach-można mieć z roweru naj przyje- dziliby darmo uczniowie szkół nizszy~h i średuich, 
mniejszą i najpożyteczlliejszą rozrywkę· a publiczność uboga korzystałaby z teatru, płacąc 

Taka była w ogólnych zarysach treść odczytu ceny bardzo nizkie. 
dora Ja wej na. J. K. !'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!''!!'''!!''!!'''!!''!!'''!!'~ 

--«+D--- Licytacyje W obrębie gubernii. 

Listy od Redakcyi. - W <luiu 15 (27) stycznia w urzędzic guberni
jalnym piotrkowskim na konserwacyję w ciągu 
1896 r. dróg szosowych I rzędu w granicach p-tu 
piotrkowskiego, a mianowicie: 

Panu K. Ut Częstochowie. Nic dziwnego 1) Piotrkowsko-Rawskiego, Piotrkowsko- Wieluń-
Jakim kto bywa, takim i drugich sądzi; kazdy tez skiego i Tuszyilsko-\Volborskiego, oraz budowę na 
zwykł mierzyć wartość innych miarą własnej war- ostatnim trakcie 390 sązni szosy, od sumy 8318 rs. 
tości. Ponieważ "Rola", w swych prospektach, 2 kop. 
wiecznie tylko błaga o prenumeratorów lub im 2) Piotrkowsko-Łódzkiego i Piotrkowsko-Laskie
dziękuje, i uie wstydzi się nawet z podobną żebra- go, z dostawą narzędzi dla dróżników, od sumy 
uiną rozsyłać po kraju wędrownych ajentów (nie 3751 rs. 20 kop. 
dawne przecież czasy, jak grasował po Piotrkowie ~~~'!!"'!"~~~~~~~~~~~~~~~~~""'! 

Od Magistratu 
r.n.iasta J?iotrkoVi/a. 
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SYNDYK TYMCZASOWY 
masy upadłości 

fa ory-kan. ta r.n.iasta Łodzi 

Julj aRa Raj Ilhołda 5zmidta 
Na zasadzie art. 502 K. H. wzywa wszy

stkich wierzycieli powołanej upadłości, aże
by się w ciągu dni 40 od daty niniejszego 
ogłoszenia stawili osobiście lub przez pełno
mocników, przed niżej podpisanym llyndy
kiem i oświadczyli, do wysokości jakiej sumy 
i na mocy jakich tytułów są wierzycielami 
upadłego Jul.)ana ~łajnlłoltla 
S ~'mitlta i aby tytuły, usprawiedliwia· 
jące należność, złożyli na ręce syndyka lub 
w kaltrelaryi II Wydzi<Jłu Cywilnego sądu 
okręgowego piotrkowskiego. 

Syndyk tymczasowy 

Wlut/!lStum Otto 
Adwokat Przysięgły. 

Piotrków. 

- (Nadesłane). Wyczytawszy w "Tygodniu" 
echa o balach w Dąbrowie Górnicz. pozwalam solJie 
dorzucić kilka słów w tym przedmiocie. Sznnowny 
koresp?ndent jest bardzo stronny, wzmiankując o j~
dnych l tych samych prawie zawsze damach, z po
minięciem wielu innych, które również powiunyby 
figul;ować. I tak, do wymienionych na balu, danym 
na S-tą Barbarę, śmiało mogły być dodane świetne 
tualety pp: Stor ... , H. Ciesz ... , Grab ... , Piat ... , 
i Wi!..., które z pewnością mogły stanąć w rzędzie 
wymienionych, jeżeli icb nawet nie przewyższyły. 

(1-1) Sla ly prenumerator. 

ZARZ4D "DOMU PRACY" 
~ Piotrko~ie. 

(w suterenach taniej kuchni przy ulicy "Petersbur
skiej") przyjmuje do reparacyi star!! bieliznę, odzież , 
worki, skarpetki, do szycia nowe worki, pierze do 
zdarc.ia, krzesełka do wyplatania. Tamze można za
mawiać pracownice i pracowników do mycia podłóg, 
rąbania drzewa i innych posług, a także nabywać po 
ceuach nizkich miotły, słomianki i wiązki drtlw 
na podpałkę. (0-25) 

E/u.ch POCią.góVi/ 
na stacyi Piotrkó,", 

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

w kierunku od Warszawy G. M. 
- - --

do Granicy: 
]f, 1 Kuryjerski {prZYCh. 2 41 } w nocy. (2 klasy) odchod. 2 46 

J;2 5 Pospieszny { przych. 4 12 } po polu· 
(3 klasy). odchod. 4 24 dniu. 

N> 9 Osobowo- {prZYCb. 9 24 } rano. 
poczt. (3 kI.) odcbod. 9 34 

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

M 41 Osobowy {prZYCh. 3 49 } w nocy. 
(2,3 i 4 kI.) odcbod. 4 09 

w kierunku od Granicy do 
Warszawy: 

~ 2 Kuryjerski {prZYCb. 3 9 } W nocy. (2 klasy). odchod. 3 15 

M 6 Pospieszny { przych. 1 25 } w polu-
(3 klasy). odchod. 1 37 dnie. 

J;2 10 Osobowo- {prZYCh. 5 33 } po połu-
poczt. (3 kI.) odchod . 5 43 dniu. 

M 1.4 Osobowy {prZYCb. 10 27 } (2 i 3 klasa). odcbod. 10 42 rano. 

M 42 Osobowy {prZYCb. 4 22 } (2,3 i 4 kI.) odchod. 4 42 w nocy. 

Poci!!gi miejscowe 
(3 klasy): " " l Do Pioukow' ''''-I chodzi z Warszawy 11 15 rano . 

M 16 Z Piotrkowa wv- I 
cbodzi do Warsz.· I 6 50 rano. 

11 15 w uocy. 

ajent jej, p. KleczyiIski): sądzi przeto, że i inne re
dakcyje, dla zdobycia sobie poczytności, uciekają 
się do tak upokarzającego środka. Tymczasem inne 
pisma, nie wyłączając prowincyjonalnycb, zuajdują, 
w pochrześcijańskn tolera.cyjuem uaszem społeczeń
stwie, chętne i dobrowolne poparcie, bez uciekania 
się do litości publicznej. 

-------~~-------

N a zasadzie zawartego kontraktu z entre
prenerem Berkiem Goldmincem, latarnie 
miejskie powinny być oświetlane, z wyjąt
kiem nocy księżycowych, w miesiącu StYCZ-j 
niu od 5 godziny wieczór do 6 rano; w Lu
tym zaś od 7 wieczorem do 4 rano. (3-1) 

" 171 Do Piot'kow",,,y-
chodzi z Warszawy I 

NI 18 Z Piotrkowa WY- ii 
chodzi do Warsz. 

M 19 { Z.Piot:kowa do Gra-
mcy l Sosnowca. 

NI 20 { Od Granicy i Sosno-
wca do Piotrkowa. 

7 35 wieczorem. 

1 20 IV połuduie. 

12 00 w nocy. 



6 TYDZIEŃ 

o G Ł o s z E N I A. 

D-r HAYN 
sjJel'J'jalista cll('rób nerwowych 
i l1lil:~ui, powrócił. Beutben % S. 

(1-1) 

2-]liętrowy w Piotrkowie, poło
żony w samem środku miasta, 
przynoszący znaczny dochód
j tlst do sprzedania z wolnej rę
ki, z powodu wyjazdu właśd
ciola.-Wiadomość bliższa u W-go 
Redaktora "Tygodnia", w Piotr
ko,de. (3-1) 

f\fTEKJi 
H. Rudnickiego 

w Piotrkowie. 
Poleca ~wieżo otrzymaną SURO· 
WICĘ D-ra Palmirskiego, EKS
TRAKT MIĘSNY dla \lP
MyŃliI~ycil i Cyklistów, or<lZ wszystkie 
no,,-e śrof1ki, w zakres farmacyi wcho-
dzące. (2-2) 

PiolriolVs/al 4~ 7elefooll 317. 
Przyjmuje prenumeratę i ogłoszenia, do.łtarc~a eg~e'ln
pZar~e pislua do d011~ów przez własnych roznl)sicieli, 

pośredniczy w przy.jmowaniu przedpłaty na 

n T1go~rdk IllwstrowaDyU 
i wszystkie pisma peryjodyczne polskie. Zalatwia wszystkie 

czynności w zakres agentury dziennikarskiej wchodzące. 

Przesyła codziennie korespondencyje i telegramy do Re· 
dakcyi w Warszawie. 

Do mnjątku W. Zaborowskiego 
w Suchej '" oli przez N owora· 
domsk poszukuje się 

8 Rządcy 
~ z poważnemi rekomendacyjami, 
O człowieka uczciwego, na którym 

możnaby w zupełności polegali. 
Bliższa wiadomość na miejscu, 
lub w Piotrkowie u W -ej Czaj· 
czyńskiej ul. lCazailska dom Gold· 
bluma. (3-3) 

M
ęźCZyzni w sile wie· 

ku, z wykształceniem nie 
nizszem jak uauczycieli 
elementarnych, z powa
żuemi l'ekomen<lacyjami, 

potrzebni zaraz na prowincyję. Kró
lewska 33, od 2·ej do 4-ej po poło 

(3-3) 

~~oc~xr~~OCGC~~~ .0000000000000000000000. 

I ~ ~ Poleca się u ""ad.ze O 
O 

PANÓ-W HANDLUJĄCYCI-J: 00 
O korzystające z zupełnego uznania konsumentów O 
O Papierosy i Tytonie O 

Królewska 16, po(1 80' ul. lCresz- ul. Riche- Natychmiastowa akuratna ekspe<1ycY-ia ł.turto"\'Va, przy 
snowcami, czatik, lieu 8. O mozliwych udogodnieniach i najlepszych innych "\'Varun- O 

p O Z e c a j li: ~ kach, odbywa się w magazynach 

~ Kompletne urządzenie światła elektryczne- 2 ~ HaUn@wskiego E rr~ępjórkowskieg@ 8 
t.-< go,-Instalacyje telefonów i piorunochronów.- I O w hotelu Europejskim i O 
~X Kotły; maszyny parowe.-Wodomierze.-Arma- O P. K ł d o o k O i S-ki O 

S
t:1 tury do kotłów i maszyn parowych.--Motory ~K O O O ZleJ s lego O 
~ "J ::N"'O"'VVY - Ś"'VVI.A. T 51. 

naftowe i gazowe. - Angielską stal narzędzio- S 00 (6-5) W Warszawie. (W.B.O.6883) 00 
wą i pilniki.-Pasy skórzane, balatowe, płócien-
ne, z szerści wielbłądziej etc.-Rury żelazne ~ .ooooooooooooooooooooooe 
do wody, gazu, pary etc. - Pakunki gumowe, 
azbestowe, amerykańskie etc.-Węże parciane 

~ i gumowe.-Szrubunki. - Szkła wodowskazowe 

S 
francuzkie i angielskie.-Sikawki pożarne i po m- ~~ !! WAŻNE!! O 
py.-Maszyny do obróbki metali i drzewa.- SlS 8 ~ ~o 

K Automatyczne wagi do zboża "Chronos". O! ala rr. RolniKów i OIJJwatelllielllsKicll i 8 
~ !Duże składy wszelkich technicznych artykułów! ~ 0- -O 
~ 8łBiuro Komisowe [Ungral~8 
................... _ ........ _ ........... , o ~ w Warszawie, Krak.-Przedm. M 9. ~8 

Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw 'Wewnętrznych i lmucyjo- O ;Z 

J10wane pod fil'mfj, I O ~ posiada do umieszczenia znaczną liczbę oficyjalistów wiejskich [O 
• WARSZAWSKIE ~I'O'RO OGŁOSZEń • ~ tylh:o z pe-vvueUli rekoUlcndacY-iaUli, sp e- ;:l. O Q cyjalistów w zakresie rolnictwa, buchalteryi wiejskiej i prze- ~ O 

otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej Nr. 8, wprost Niecalej. 8 ~ mysłu, oraz pośredniczy we -vvszelakieUl kupnie ~O 
T e l e f o n u ::N'" r. 41. e. ~ i sprzedaźy, za mozliwie tauią prowizyję· ~8 

Przyjnwje ogło~zenia do wszystkich pism pel'yjodycznych, I O Na wszelkie zapytania, odpowiedź i objaśnienia IJdwrotną pocztą .• 
po cenach 1·edalccyjnych. 

Kantor otwarty oJ godz. 9 do 10 wieczór. i 800000000000000000000000 ............................................ 
Redaktor i wydawca :łlirosław DobrzaJ·lski. 

iloUBO.1eUO ll,cHaypoIO. IIe1łaTaHo B'h fIeTpOKoBCKO.ii. ry<lepHcKoii TnllOI'pa<jlilL 
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Przybył zapóźno! 

Wbiegł do oranżeryi. Tutaj panowała już niczem 
niezamącona cisza. Powoli wracał do siebie. Przeszedł 

koło drzwi lady Sybil, zamkniętych tym razem, i wszedł 
do swego pokoju. Kiedy zapalił świecę, światło je.i pa
dło na bladą twarz zrozpaczonego człowieka. Postano
wił ratować się za jakąbądź cenę, nie oszczędzając 
nikogo. 

Kiedy nazajutrz lady l\fountfol'est się obudziła, 

służąca zawiadomiła ją, że ladySybil nad nmem jeszcze 
odjechała do domu i przysłała po nią powóz. 

Lady l\Iountforest wpadła odraz u w zły humor; 
kazała się ubrać i posłała po sir Oswalda. Niestety, 
lokaj tego ostatniego oświadczył, że pan jego wyjechał 
i niewiadomo kiedy powróci. 

Rozgniewana księżna kazała przywołać miss 
Threlfall. 

Za chwilę stanęła przed nią Teresa. Była bardzo 
blada i rękę miała na temblaku. 

- Lady Atbelstan czuje się dziśgorzej-l'zekła,
lepiej by było, gdyby się pani z nią nawet nie żegnała, 
A w każdym razie, jeśli się panie zobaczą, proszę jej 
nic nie mówić o nagłym wyjeździe lady Sybil. Mogłoby 
ją tQ zmartwić, a i uez tego jest bardzo cierpiącą. 

Lady Mountfol'est pogardliwie spojrzała na młodą 
dziewczynę, ale w duszy przyznała jej słusznoŚĆ, 

Księżna uczuła się pokrzywdzoną przez wszy
stkich, Nawet ta panna zapominała się wobec niej 
j ~miała dawać jej rady. Nie wierzyła wc.ale w chorobę 
lady Athelstau. Sir Oswald postąpił rówuież nad
zWyCZ!lj niegrzecznie, wyjeżdżając bez pożegnania. 
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Nie był to już rozbawiony, uprzejmy g'ospodarz, 
ale człowiek o nieugiętem obliczu i złowrogich oczach, 
który stał ongi przed Wilijamem Hope, Świeca, którą 
trzymał w ręku, rzucała jasne światło na jego niem
chome rysy. 

Sir Oswald obrzucił badawczym wzrokiem pokój, 
a nie dostrzegłszy nic, coby jego uwagę zwrócić mogło, 
zamknął drzwi i poszedł dalej do swego pokoju. Sybil 
czekała jeszcze chwilkę, ale usłyszawszy skrzyp klucza 
w dn.wiach pokoju sir Oswalda, opuściła swoje schro
nienie i podążyła do siebie. 

N azajutrz przy śniadaniu wyglądała bardzo źle. 
Oswald wypytywał się troskliwie o stan jej zdrowia, 
a lady Mountforest równieź była zaniepokojona nie
zwykłą bladością wnuczki. 

- Sybil, zkąd ci się wzięła taka l1iezdrowa 
cera? - rzekła, - Zajmij się czem, zabaw się, to ci po· 
wróci kolory! Pójdźcie naprzykład panny pognić, po
śpiew<-lć trochę; to cię rozerwie, jestem pewnll, 

- Jeśli babcia sobie tego życzy, chodżmy-i bio· 
rąc pod rękę miss ThrelfaIl, Sybil skierowała się ku 
drzwiom. 

Niestety i sil' Oswald dążył za pannami. 
- Rzadko mnie spntykH szczę~eie słyszenia mu

zyki miss 'l'hrelfall-rzekł, -usiądźmy sobie na kanapce 
i posluchamy jej pięknej gry. 

- Dziękuję-odparła Sybil-niech się pan mną 
nie zajmuje. Wolę stać przy miss Thrclfall. 

I stanęła przy fortepianie, odwróciwszy się doń 

plecami. 
Dziedzic Athelstanu, 35 
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Lecz sir Oswald, nie zmieszany wcale, przysunął 
krzesełko do fortepianu i usiadł na niem. 

Miss ThrelfaIl zaczęła grać. Sprytna dziewczyna 
zrozumiała odrazu, że Sybil ma jej coś do powiedzenia, 
ale obecność sir Oswalda przeszkadzała temu. Sybil 
widzą!', że natrętny gospodarz ani myśli zostawić jej 
samej, zbliżyła się do półki z nutami i udawała, że je 
ogląda. Naraz, wzrok jej padł na gruby, oprawny kajet 
ż nutami, na którym widniał napis "Emilja Athelstanu

• 

Ach, gdybyż sir Oswald choć na chwilę wyszedł 
z pokoju! Gdybyż mogła przerzucić pożółkłe kartki! 
Może wydałyby one w jej ręce tajemnicę lady Emilii. 

Lecz sir Oswald patrzył na nią uważnie i naj
mniejsze jej usiłowanie w tym kierunku mogło obudzić 
podejrzenia. Odwróciła się od półki i chciała zno
wu zająć swoje stanowisko przy fortepianie. 

- To są nuty mojej matki - rzekł sir Oswald.
Znalazłem je w szafce biurka i przyniosłem je tu, przy
puszczając, że miss Threlfall zechce z nich korzystać. 
Zdaje mi się jednak, że nigdy ich jeszcze nie otwierała. 
Wszak prawda, miss ThrelfaJl? 

- Tak jest-odparła ta ostatnia, a zwracając się 
do Sybil, zapytała. - Pani gra zapewne? może pani 
sprobuje co zagrać? 

- I ja przyłączam moją prośbę - rzekł sir 
Oswald. 

- Dziękuję, nie jestem dziś usposobioną do mu
zyki-odparła Sybil.-Wrócę do matki pana. 

Lady Athelstan była ciągle bardzo cierpiąca; to 
też lady Mountforest, po obiedzie, zaproponowała wnuczce 
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Ale na cóż ona jeszcze czekała? Sir Oswald zbliżał 
się ku niej coraz bardziej. Naraz coś go zastanowiło. 
Ta ciemna główka, którą widział przed sobą, nie nale
żała do SybiI. Zimny pot oblał go od stóp do głów, 
Nie ukrywał się już dłużej i, wyjąwszy z kieszeni za
pałkę, zapalił ją. Przed nim stała Teresa ThrelfaU. 

Zrozumiał wszystko. Zwabiono go tutaj, aby dać 
Sy bil wolne pole działania. 

Szalona wściekłość ogarnęła go; niepomny na nic 
chwycił Teresę za ramię i odepchnął od okna. 'reresa 
upadła z okrzykiem bólu. Ta dziewczyna zawsze krzy
żowała wszystkie jego plany! Byłby ją zadusił w tej 
chwili. Musiał jednak spieszyć do siebie, aby tam zła
pać główną winowajczynię. 

Cicho było na kurytarzu. Drzwi od pokoju Ind)" 
Sybil były otwarte i w pokoju nie było nikogo. 

Sir Oswald wbiegł do siebie. Pokoje były puste. 
Zatrzymał się przez chwilę, namyślając się, co mynić 
dalej. Naraz, jakby wiedziony instynktem, przypomniał 
sobie spojrzenie, jakiem Sybil obrzuciła nuty jego matki. 
Tam musiała tkwić tajemnica, której szukała. Szybko 
zbiegł po frontowych schodach i wpadł do saloniku 
z fortepianem. 

Zapalił świecę i stanął przed półką z nutami. Nie
porządek, jaki tu panował świadczył wyraźnie, że do
mysły jego były słuszne. Na podłodze leżały dwa grube 
zeszyty starych nut. Okładki ich były poobdzierane 
a płótna, którego strzępy leżały na ziemi. Widocznie 
osoba, która tu plądrowała, spłoszona okrzykiem The
resy, uciekła, nie tracąc czasu na zatarcie śladó" 
iwych poszukiwań. 
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