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Przypominając

płaty

o terminie składania przed
na 7)Tydzień" na "ok :lS90 0 -

świadezalllY, że

wszysc~J nowi pre'IIumeratorol.vie płacący najmniej za
pól roku z góry, oh'zymajq, bez-

płatnie początek drukującej się obecnie
w dodatku powieśoi ":Lord Vtswater,"

(at'kuszy HO).
Numer ' niniejszy jest \V tym roku ostatnim; z powodu bowiem techniczny eh trudności, drukarnia nie mogłaby wykollczyć
na właściwy czas numeru noworoczne~o,
który zamierzamy wydać w pod\vójnej
objętości.

Nowe książki na Gwiazdkę.
Tegoroczny plon gwiazdkowy niezwykle się pokaźnie przed~tawia. Rodzice mają
wybór trudny, bo jak mÓwi bajka: i to pachnie i to Ręci.-I hitltol'yczne obl'azy radby troskliwy ojciec dać dzieeku w rękę- i
chciałby rozwinąć w niem zmysł spostrzega·
wczy, a więc kupić książeczkę z której maleo dowie się coś o przyrodzie i jej pracy
- i zabawić pacholę bajką. ozarowną, i powiastkę mu w ręk!2 włożyć na odpoczynek
po pracy szkolnej.
Firma Gebethner i W olf, zrozumiała widocznie te różnorodne potrzeby star!'zej i
młodszej
dziatwy i obdarzyła nas w tym
roku kilku nowościami, li: którcmi dzi8 pokrótce ohcemy zapoznać czytelnika, by mu
ułatwić wybór. Firma Hosicka dała też
-jedną nowo@ć .z "Krainy Czarów" zbiór ulubionych baśni zebranych przez J. Zaleską.
Przystępująo do oceny dziełek dla dzia .
twy przeznaczonych,przedewszystkiem chcemy oddać hołd pamięci nieodżałowanej na
tern polu pracownicy Ś. p. M. J. Zaleskiej
i dlatego od jej prac zaczynamy.
Firma Gebethnera dała nam pozostałe
widać w teoe zasłużonej autorki: 7)Iski(lrkz'"
zbiór powiastek, dla młodszej dziatwy, Każ
da z nich tchnie ti} serdeczną troeką o dobro dzillt"y, która tak wybitnie charakteryzowała autorkę, Z każdej powiaitki 1'0.zum albo serce dziecka korzyść odniesie.
W tej odsłoni autorka różek tajemniezej
zasłony pokrywającej świat przyrody, przed
nieumiejącem obserwować wzrokiem dziecka,
w innej przemówi do jego uczuó i pl·z.edstawi mu wzór tkliwej miłośoi synowskiej,
wdzillczności lub koleżeństwa-a wszystko
to pisane ze znajomością serc dzieci ę cych,
z głębokiem uczuciem i prawdą.
Dla starszej troobę dziatwy mamy znów
zbiorek powiastek zatytułowany: " Odgłosy
z gó,' i doZz·n." J eet to 13 krótszych i dłuż
szyoh opowieści, z dawniejszych i nowszych
czasów, opowiedzianych barwnie i zajmujlłco. Pierwsza szcllególniej powiastka" Zbój-
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cy tatrzań8cy"-jest tak, że się wyraż ę 3en- ~o\~una do wy o bl'uźni dzieci i dająca im posacyjna, tak przykuwa uwagę czytelnika, J ę"1a wyborne o charaktel'ze różnych zwietak go zaciekawia, że nawet ozłowiek doro- rząt, pożytkach jakie z nieh ludzie odsły przeczyta chętnie tę pełną dt'amatycz- noszą i szkodach, jakie im wyrządzają.
nych przygód bistoryję.
Nabytek to tern cenniejszy w literatUl'z:e
"Z krainy czarów,"Jest to zbiór legend i dziecinnej, ie daje 8ię w niej istotnie
swojskioh i obcych balini, który zachwyci odczuwać brak \viel'szyków odpowiednich
żądnego wrażeń czytelnika; a Ilhoć Z zasady do uczenia dla dziatwy -tak, że oprócz
nieba rdzo jesteśmy za zbytniem podnieca- bajeczek Jachowieza i niektórych wierszy
niem u dzieoi wyobraźni, nie możemy brać Lenartowicza, trudno wybrać coś odpoza złe M. Zaleskiej, że baśnie te dla dzia · wiedniego dla dzieci, które nie Sił jeszcze
twy zebrała. Przedewszystkiem w przed- wstanie uczyć 8ię śpiewów historycznych •
mowie stawia onll kwestyję jasno, upr;r.edza lub podobn.fch im, tl'udniejszych utwomłodego czytelnika,że bajb-to nie prawda; rów poetycznych. - Ilustraoyje w "Zwieuczy go też jednocześnie odróżniać ktamstwo rzętach" są rzeczywiście b. ładne; prawod wytworu wyobraźni,-Legendy opowia- dziwie artystyczne ich wykonanie jednI} ma
dane w omawianej keiążce, mają wszystkie tylko złą stronę : żal ich dla dziecku od 5
podkład pedagogiczny, t ak, żo nawet w do 7 lat, a dla takich przeznaczoną jest
krainie smoków, czarownic i t. p. dobrztl książeczka. M/łli rabusie nie potrafią ioh
wychodzą ci, co idą za głosem cnoty i 0- ani dostatecznie ooenić, ani poszanować.
bowiązku. Na wyróżnienie zasługują baśnie A jednak takie tylko ryciny powinniśmy
tatrzańskie, spisane według opowieści Sa- im dawać, by w nich poczueie estetyczne
bały, znanego
górala i gęślarza tatrzań· rozwinąć i nauczyć obserwaoyi.
skiego.
Pozostaje nam jeszoze wspomnieć o ksillCennym równiet nabytkiem dla młodzie- żeczkaoh treśoi histol'ycznej-a mamy ich
~y może
być praca pani
Wójcickiej, ao' przed sobą dwie. Pie 1'IVBZ a z ni oh to
torki mapy po~lądanej, zatytułowana "Mój "Chrobry" przez autora "Bitwy pod.RaszyDobroczyńca. 7) Rozpieszczony, krnąbrny i nem,"
który cOl'ocznie ten dział literaleniwy jedynak, którego ojciec, straci wszy • tUI'y dzieoinnej wzbo~aca jakąś pracą. O
przedtem troje dzieci, niozego do lat dzie- cennych tego autora przymiotaoh, o umiesięciu nie uczył i pragnie w nim przede- jętności jego odtwarzania zamierzchłych czawszystkiem rozwinąć siły fizyllzne, rośnie sów, corocznie się pochlebnie na tem miejna wsi, oddany całkowioie psotom i figlom. scu wyrażamy i dziś powtórzyć możemy to
Kot Mruozek, biedna u więziona sl'oka, ryb- samo. Bal'wny opis walk i bitw, uczty
ki IV jeziorze- wszystko to są ofiary bez~ kOl'Onacyjnej i zwyoięztw Chrobrego, musi
młody umysł.
myalnej 8wawoli cbłopca,-Nieszczęśliwy zachwycić i oczal'O lvać
wypadek przyku \fa ma lila do łóżka, a kre- ~iełko to ozdobione jest ślicznie wywny ojca,uczony naturalista pan Julijan, konanemi rycinami.
szozęśliwym zbiegiem okoliczności na czas
Druga historyczna opowieść-to" Gzerwłaśnie tej choroby przyjeżdża do domu mek ksiq.i~cy" przez Z. Morawską, autorkę
figlarza. Wpływ jego dokonywa cudó\v- 7) Wilozego Gniazda." Książeczka ta przecudów powiedzielibyśmy... nadzwyczajnych zna3Z0na już dla dorostej młodzieży, w
skoro bezmyślny i swawolny do okrucień- odpowiednim trzymana tonie. Burzliwe
stwa prawie malec, po paru tygodniach czasy niezgód domowych i w'alk z pomorzal'ozpacza na widok uduszonej myszki lub nami, młodość Bolesława Wstydliwego, inwiędnąoych roślinek. Pan Julijan, rozma- trygi Święto poła Pomorskiego,Laskonogiego
wiejąc 1: małym naszym bobaterem, tłoma- ,Leszka i Konrada, umiejętnie powiązane,
czy mu ustrój
rośliny i fizyjologiczne dajtł barwny i · ruchliwy obraz danej epoki.
czynnośoi ró*nych jej ozęści składowych, Dziełko całe owiane jest cieplem I!erdeoznem
zaznajamia go z krążeniem krwi, oddycha- a postacie Ilhytryoh pomorozyków oraz
niem, trawieniem u zwierząt - staje się niemców cheiwych złota i gotowyoh za.vsłowem
prawdziwym douroczyńcą chłop- sze zdradzić, dosadnie są malowane.czyny, bo wyrabia z niegIl prawdzi wie my- Książ k ę tę zdobią rysunki Maszyńekiego.
ślącego ozłowieka. - Język opowieśoi jest
E. D.
czysty i jasny; zal'zulibyśmy jedynie pewną
miejsoami afektacyję IV obrazowaniu, dl'Obiazgowość opisów i nadmiar słów,
bez
których ~ałość zyskałaby D!\ sile i treści
małej własności ziemskiej.
wości. OpróGz ilustracyj
Owidzkiego, za(Korespond. "Tygodnia"). '
mieszczono też w tekście rysunki, objaśnia
II.
jące wykłady naukowe profesora.
W
d
alszym
ciągu
przedstawiam wyka z
Dla malusieńkich pp, Gebethner i Wolff
przygotowali istne cacko w swoim ro- osad włoślliuńskicb, położonych z glebie ś re 
dzaju. Jest to ks iążeczka zatytułow an a dniej, z możnością zarobkowania, położonych
7)Zwierz~ta w ślicznych obrazkaoh i wierszy- obok gospodarstwa dworskiego o kulturze
kach." Wierszyki ułożył Gnwalewioz; forma ś redniej. Z poniższego wykazu przekonyich też prześlillznll, a treść zupełnie Z!lsto- wamy się, ze z chwilą wydania Naj-
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wyższego Ukazu było osad 101. Wkrótce
rozdzielonych żostało 40, z których powstało nowych osad 118, czyli obecnie jest
osad 180. Ponieważ wieś ta leży pod miaBtem, pr1leto mieszczanie-I'olniey wykupili
od włościan 30 osad, po morgów
pl'ętów

~I~

.~'"

'O

wsi żyje ogótem ludnośoi,
I'uchuj'lc w to i dzieci, dusz 400. Guyby więc
Iuuność ta żywiła się ehlebcm przez cały rok,
to potl'zebolvałaby zużytkowac żyta korcy co
najmniej 400; tymczasem ma go do użytkowania, po potrąceniu udsiewu, korcy 277.
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Znowu więc chleba me wystal'cza jej i
musi się żywIc kartoflami
i kwaśnicą
(kwaszoną kapustą), zaś jęczmień i owies, jaki
jej pozostaje po zaspokojeniu
wbclslly"h .
potl'zeh gospoJaI·".kiuh, spl'zedaje, dla oplaoenia podatków i sPI·awienia odzienia.
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I cgulamin, wydany przez p. Nói.czelnika gubernii, dl:; dorożkarzy tutejszych. Odtąd
obowiązani są oni mitlć porząqne powozy,
fl/gbur!J. W końcu stycznia, albo 8:.tnie i uprz[!ż; odziewać się wedlug sta.tej
też w jl()czątkach
lute.!o roku przy- przepisanej formy; na powozach, opatrzo8złe~or odbędą się wybory do Rady Towa- nych odpowiednim numel'em, mieć popr.q'
l'zystwa Dobroozynności. Oznaczenie stu- bijane tabliczki z taks:} za kUl'sa jazdy;
lego tCl'minu zależnem jest od wydruko- słowem, zreformowani być IlH\jl} na spow,ania sprawozdania czynności R~dy za rok sób warszawski, Dopilnowanie wykonania
bIeżący, które co najmniej na tydzień cza- tego rozpul·z:}dzenia ·-powiorzone zogtato p.
.su 1)I'zed wybor::mi rzeczywistym ozłon- policmajstrowi,
.
kom Towarzystwa
dOI'ęczonem będzie.
~a'U"'a bezpłatna
koronek,
Tym sposobem Rada pragnie wtajemni- szmuklerstwa i robót włóczkolVych.
czyć ogólne zebl'anie czlonków w sw:}
W miesiącu lipcu 1888 roku rozpoczętą
oziałalllośó i wywolać dyskusyję, oparti} zosŁała bezpłatna nauka
silmukler:1twa.
lla wnioskach, jakie ze sprawozdania, po Korzystały z niej pp. H ') I'nch .\laryja, Pięt
kryt!cznem _ nad niem zastallowienlu się, kn Zofija i Kiełl,iewicz ZOfijfI, któl'e, po
WJ cIągnąć SIę dadzą.
ukoń\lzcniu całef!"o kUl'su, pozosta wiły w
:- IJ7.iecZÓ1' tu.ńcujqc!/. Dowia- zakładzie pl'óbki pracy, świadozące o ich
<luJemy SIę z pewne()'c) źródta że IV d, 4 uzdolnieniu, .Mamy nadzieję, iż magazyny
stycznia nadchoclząc~cro roku: IV sali p. mód, jak i zaldady tapicerakie, zechcą poSkibińskiego, odbędzi~ się wicczól' tańcu- pierać t~n nowy p.rzemyst miejscowy. Koszjący -na rzecz Towarzystwa Dobroczyn- ta ~auk; wszYStkIC.h razem wyrobów lV~
lIośei i Straży OCTniowej oobotniczej. Jeśli ' nosIly od 1 I!rudma 1888 r, do 1 gmuOlu
1
wieczór ten uda ~ię, będzie to dowodcm 1889 r. rs. 262 kop. 31 / 2 , .wliczając w ~o
że potrzebujemy zabawy i cel wiecwru le: rs, 8~,. stl·ą.con~ p.rzy pensyl na. spłacenIe
zy num na sel'OU, a skutkiem te<7o, wie- da\~l1lej zaciągniętej pl'zez nauozyllwlii:ę poży ·
"czór będzie powtól'zony; jeśli się'" zaś nie CZIeI. A że z funduszu pl'zeznaczonQgo ~a tQż
uda, to w ciągu nadchodzącego karnawalu nau~ę, wraz z z~braną za spl'zedaz wyżadnej już zabawy publicznej nie będzie. l'obow sumą, oplek~ otrzymata rs. 304,
A więu ... los za ba IV s kład~ się " ręce sn- kop, 86 1/, -na rok WIęC następny pozostato
mej publicznościl
.
t·s. 42 kop. 55.
"
-Dob,'ym d--iec,M,
.S
l'h
naukę szmuklerstwu znplsato Się no.......
I,O'łll,
,trynce 1 tel
.' ć
W
.,
fankowi, Jului, Zycrmusiowi, Władziowi Ta- wyoII u~zekn~\Cd Plę.. .
1Il1edsl:!.caclhl zlmodziowz- MI'<lI'O'~I' "'l' M
• b' d
d'"
WyCł, ]U l
awmej, w ·go zlDac
poo,
"
arysI,
lC ne
ZleCI b' d . I
. .
b
d
serdecvn:e
' za jHzyslane
..',
dl II mc
. h bl e nlo .l, w mIejsce
ob h' d Z1·f'kuJ·
.
ą
k ' 1'0 aty koronek
. .
na IYwia1ldkę upon inko
M
l ..
.
ywa SIę nau 'a szycIa, cerowama l 1'0 · ót
do ~tol'ku przyb1ęd !.-~ l a~y na( zleJ~, z.e włóczkowYllh. Próbki robót szmuklerskich
ZJe 113 l
Jeszszo wIęcej.
b'
..
kl'
P
l. .
bo dzieci \'" ochl'on"e d '
k 'd
- ' o e)l'zeu mozna w sepIe p. opows nej, w
~
. ~
uzo, az e wycl1}CJ'a C
S
l k'
'k '
.
J
rączkę po piernicze1- albo
b ·k
'"
omu p. tl'ze ec lego l W 'slęgurnI p, ę. . .
,~. _ za aw, ę-a za- drzeiewicza.
led wIe mIędzy ktlkanas·(lle będZie można.
J
rozdzielić to, co już przysłano. Podark i
- r.6.'eat·,.. Od wtorku wystąpiło w
wszcIkie, stare ubrLlnie, zabawki, obrazki, teatrze tutejszym z szeregem pr~edsta\Vień
ła,kollie, pieniądze, przyjmuje pani Krzy- rosyjskie towarzystwo dramatyczne pod
WICka, opiekunka ochronki, oraz Redakcyja dyrekcyj:} pp, M, 8, Pertowa i A. A. Do·
"Tygodnia",
mianienko. Pierwszego dnia ouegrano dl-a- ~nJl/uen~a z coraz większą, rrwał- . mat 5 aktowy "Sokoły i Wl'ony" przez
townosllią szarzy się w nasze m mieście:oszpi- księcia Sllmbatowa i NiemirolVicza-Danhl wojskowy przepełniony chorymi; W czenko, oraz monolog"Sen"pl'zez Munsfelda,
gimn~zyjum brakowało, W ubiegłym t y- We środę przedstawiono 4·0 aktowy drag,odmu około 150 uczmów; na stacyi dro- Ill!lt Su wOl'in<l pod tytułem "Tatjanu Riegl żelaznej pomiędzy urzędnikami, po hun- pina" i I-o aktowy wodewil "Kreczyński
dl~ch pom~ędzy obiługą, sklepową, po tu- w spódnicy". We czwartek dano llt'umat
teJ.szych bIurach 'l'ządowych -słowom wazę- w 5ciu aktach pl'zez księcia Sumbatowa pod
<lzle, spotykamy burdzo znaczny procent tytułem: IICóm wieku" oraz wodewil "Zbuchorych na influenzę, tak, że ogórem za- dziło się set'duszko;" na pożegnalny 01 zaś
padlo na nią, według opinii jednego z le- przedsta Ivieniu w piątek odegrano 40 akkarzy, ~"olo 1,000 osób, O ile też wiemy, tową komedyję Ostrowskiego, pOll tytułem
w o~ohcach Piotrkowa grasuje ona z rów- "Niewinni winowajcy" i wodewil""Wybuch
n:} siłą. Wypadków śmierci nie zauważono. w domowem ognisku."
DO'ł,ożlr,i. W ostatnim numel'ze
-- Z sądu. F. N. nabywca z licytaWicdoD1Qsti g\4bernijalnyeh" spotykamy oyi maji}tku Br, wytoczył przed tutejszy
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K. Ch. o

zapłacenie Bumy, wyrównywa;łcej wal'tości
gospodar~kiego buuynku, jaki tenże K. Cb.
z pomienionego majątku na parę tygodni

przed licytacyj:} zabrat i na swoje terytoryj urn przeniósł.
ęąd okręgowy zaraz przy wmeslO-·lu
sprn wy
uuzielit
żądane zabezpieczellie
na maj~tku pozwanego, ule rozpr.:trująo
spl'awę in merito, IVYl"Okiem z d. 15 i
:d.:l stycznia 1888 r. powództwo oddalił i
F, N. do zaptaccnia kOdztólV s-tU,)WYM K.
Ch. zobowilfzal.
Izba są.tlo wa warazll Ivska wyro kie\..ll z
dnia 5 gTuduia n, s. l'. b. wyruk 8łdn Ok"ęgowego piotrko wskiego znio sła , skazująo K, Ch, nlL zaptauenie wal'tośei zauranel!0 budynku, celem wyptacell i:.L tej sumy
spaulym z hipoteki wierzycielom porzą.d
kiem starszeńst wa wpisó IV. Pierwszym takim spadłym wierzycielem je$t właśnie po'
wód i zarazem nOlvonabywca. mają.tku. Slodzimy, 2;e cały przebieg tej spJ'awy, ze
względu na cZ\)i'te pouobne wypadki, m,1
donioślejsze ogólne znaczen ie.

;- ~olJłinacyje. Se.kretar:::em hypotecznym IV m . .Łodzi, mianowany został
dotychczasowy rejent pl'zy wal'sz!lwskicb
sądach pokoj u W acła w Łu~,;omski; były naczelnik kuncelaryi gubernatol'a Mal'yjan
Babiński otl'zymlłł posadę pomocnik!l administracyj nego, naczelnika powiatu J'a w;;kie~o; bayjer m. Bl'zezill Stanisła.w Wojeński n omino\V any zost~l burmistt'zem m,
Radomska;
IV
jego zaś
miejsce
na
kasyj era miejskiego do Brzezin przeznaczony b. burmiitl'z m. Mrzygłoda Józef
Luowicki.
.,
- ~ owe
czędno.ści.

odd~iaZy

lwsy osz-

Z dniem 1 gl'Udnia r.
b. wpl'owadzont: zostato pl'zyjmowanie na
raoh unek Banku Pańdt \Va składek oszczęd
nośeiowyoh w następujących kasach powiatowych: w Będzinie, Łasku, Radomsku,
Ozęstochowie i Rawie, Kusy te dla interesowanych otwarte będą po dni t1·zy w
tygodniu; najniższy wniosek na raz jeden oznaczony zostat na kopiejek dwadzi eścia pięć, a naj wyżilzy na rubli pięć~
dziesiąt od jeJnej oso by.

-- Z ()~~stocl"owy korespondent
nasz pisze: Gwaltul wszyscy pl'awie chorują na influenzę, kładą. się do łóżek, dostajq. dt'eszczy, łamania IV kościach, silnego
uólu gtolVy i-po trze<lh dniach opuszczaj!ł
już mieszkanie-mocno jednak osłabieni,
Pl'zypuszczall1ie tl'zysta osób pl'zechodzi
tę epidemiję.

Teatr lódzki, mimo zllIDial'U opuszczenia Częstochowy, po powl'ocie z Sosnowoa,
daje szereg przedstawień pożegnalnych i
kilka benefisów, Pierwszy benefis dla p.

TYDZIEN

:N2 51
Zofii Kirszteinówny nie przy!lzedt do ~kutku
dla braku spektatorów; zaledwie bowiem
sześć rubli zebrano na korzyść pierwszej
primadonny. Snać, że Częstochowiaq nie
potrafią należycie oceniać talentów, sympatycznych aktoreczek (I) ... Na ich uspl'!\wiedliwienie jadnak należy dodać, że goniąo za
niemi, zdążyli już wypróżnić swe kieszenie.
Pewne Towarzystwo warszawskie, traktuje z fabrykami leżącemi około starego
cmentarza, o połączenie i<lh ze stacyją towarową kolei żela'?;nej, za pomocą kolei
kOll ej. Projekt dl~ fabryk niewątpli wie
korzystny, bowiem rokrocznie każda Pl'ZOZ
to zaoszczędzi paręset rubli, wydawanych
na konie i służbę, potrzebną obecnie do wywozu i przywozów towarów na stacyjg. Są
dzimy, jż municypalność chętnie się zgodzi na
zatwierdzenie te~o projektu i , da przez
to dowód dbałości o fabrykantów, którzy
IV ZIImian powinni składać pewną opłatę, za
użycie na cel powyższy terytoryjum miej,
skiego.
Jakaś zagranicznI' firma zbiera wiadomości o abonentach, pragnących połączyć
się teJefona mi. Pomysł pI'aktyczny i ko!"zy.
stny; jeżeli otrzyma sank('yję rządową,
może dać dobre rezultaty . .oczekujemy też
z niecierpliwością jego Ul'zeczywistnienial
Ruch przedświąteczny nieszczególnYi
każdy narzeka i oO'ranicza swoje wydatki
do minimum. Przy;zynę łatwo znaleźć w
coraz większych klęskach naszego rolnictwa i ogólnej przez to stagnacyi.
Na zakończenie, przy nadchodzących
świętach, życz~ moim współobywatelom,
mieszbńcom
Częstochowy, wszelkiej pomyślności ... ch,)ó w roku przyszłym! X. X.

-

W

początku

f·oku

biożącego,

w enlej ~ub. piotrkowskiej czyonych było
w ogóle 1,736 fabryk i l!:1lktadólV, IV' których pracowato przeszło 71,000 robotni.
ków. POI'ównywając te cyfry z cyframi
roku 1888, dostrzeżemy, że jakkolwiek
liczba zakbdów przemystowych w ciągu
ubieJ!łegr, roku się zmniejszyła o 16, pl'Odukcyja ogólUll przeoiwnie, zwiększyła się
jeszc2c o 11,000,000 rubli. To znaczne
zwiększanie się produkcyi fabrycznej w naszej gubernii tłómaczy się głównie przez
szeroki zbyt, jakim oieszą się jej towary
nietylko w Cesariłtwie, lecz i za granicą.
Robotnicy w fabrykach po większej częQ<li
otrzymują płacę miesięczną, której wYf'(Ikość zależy głównie od ich uzdolnillnin i
fjzyc2nej wytrzymałości. Płaca ta (od 15

do 40,tu rubli miesięcznie) dotychczas, jak
zapewni!\ "Gaz. War.", zupełnie odpowiada skromnym ~ąd!lnioOl robotnika, i nietylko jest dostateczną dla zasrokoj enra istotnych jego potrzeb, lecz nie.i ednemu daje możność orlkhdanifl cokolwi t:: k na przypaaek ch'Jroby lub innego ia kiegoś nie,
.przewidzianego nieszczęścia. Z 'l dowód tego mogą służyć ka~y oszczędności przy
filijach miejscowych Banku Państwa, W
których suma wkłarlów, wn08zony<lh głównie przez luuność robotniczą, z każdym 1'0kiem widocznie się powiększa. Przy nie,
któr'ych większych fabrykach i zakładach
znajdują się szkoły i szpitale, co także dopomaga dll polepszenia warunków bytu
robotników.
JIT Łoclei influenza pomiędzy
robotnikami szel'zy się z niezmierną gwałtownością. Stan zdrowotny wogóle jest
b~rdzo zły. Pró<.1z tego, dują się słyszeó narzekaniana COI'l\Z większą stagnacyję; wielu
rzemieślników oddawna nie otrzymało ani
jednego. zamówienia.
- Slizgawka. W ubiegłą niedzielę
staw miejski roił się ły~willl'kami i łyżwin'
rzami, którzy przy dźwiękach muzyki _odbywali przeróżne na lodzie ewolllcyj C. Rozrvwka ta dziwnie ma u nas mato zwolenników-n jednak jest om\ bardzo hygieniczną, nie mówiąc już o tern, że dla wi,
dzów wdzięcmy i estetyczny obraz Pl,zedstawia widok mknącej po lodzie mI odzieży ,
- ]VIIgroda. Członek Rady opiekuńczej ~ubernijalnej zakładów
dobroczynnych, D,r Strzyżowski, otrzymat order
ś-tej Anny kl. a-ej.
- JakkolwieTe ..łyszeliśmy, że prz ed
paru tygodniami tutej szy sąd okręgowy
jednego z adwokatów z listy obrońców
wykreślić postano wit, nie kwapiliśmy się z
doniesieniem o tym fakcie,bo wyczekiwaliśmy
chwili, kiedy decyzyja powyiisza stuuie się
prawomocną. Postąpienie to nasze okazało się słuszuellli howiem w skutek odwotania się adwoknta Noińskiego, izba są dowa
warszawska
decyzyję sądu okręgowego

3
dla p. F. K., składam, zgodnie z wol:}
nieuosztych ws pólbiesiadników, na r ,~ ce
Szanownej Redakcyi, dla równego podz i'Llu pomiędzy ubogieh chn;eścijan i żydó IV,
wedlu!! Jej uznania.
E. B.
- (Nade.dllne). Od Dyrektora teatru łódzkiego otrzymujemy list następujlłClY :
Szanowny Redaktorze! W dniu 10 b, m.
miał!) się odbyć IV Piotl'kolvie pierwsze
pI'zed8tawienic "Tel\tru tódzkieO'o". 1'0n:ewaź takowe nie pl'zyi1zło do °skutku a
Publiczność, nie uprzedzona o tern, po'dą
żyła do teatru i doznała zawodu, winienem przeto u8pl'awiedliwić siEi) publicznie.
W tym właśnie celu pl'OSZę o wydruko.
wanie niniejszego listu.
Pol'3citem wydrukoITanie alhza, ale nie
postułem biletó IV do sprzedażv, nie będl}o
pe\vnym unia pl'zyjazdu, Daleki jestem od
zamiam obwiniania p. UfnalewskieC7o, któ.
I'y, w najlepszej myśli, pl'zygotowat koru .
piet swoich bil etów i ro?poCZ1!t sprzedaż.
Przysługa, za ktÓl'lł należałoby wdzięcz 
nym być p. Ufnalewskiemu, nal'obiła tym
razem zamieszania, gdy~ bilety kupione
dały Publicznośoi prawo pójściil do telltm
i na raziły na przyhy zawód. Na dzień
oznaczQny do Piotrkowa Pl,zybyć nie mogłem, a to z powodu, iż zniewolny byłem, na żądanie publiczności IV Sllsnowcu.
dać tam dwa pt';wustawienia nndprogramowe.
Ponieważ obecnie teatr piotl'kowski jest
zajęty, a tern samem przyjazd nasz musi
uledz zwłoce, przeto pozostuje mi tylk()
n"jnniżeni~j przeprosić Szanowną. Publiczność m. Piotrkowa za zawód i zapewnió
~ą o głęb/)kim moi,m szacunku. Racz przyjąć Szanowny PanIe Redaktorze i t. d.

L.

=

Kościelecki

Dyrektor teatru łódzkiego.

W Radomiu na

dochó(l

Towarzystwa

Dobt'oczynności w dniu 15 grudnia urzą 
uzoną została IV lokalu resursy Gwiazdka"

tr\Y'!ljąca pl'zez dui 4. Dla uroz~aicenia za-

bawy, na estradzie, umyślnie w tyen celu
wzniosionej odbyć się miały popisy Bce.
zniosła.
niczne, monologi i żywe obl"azy. Nadto, co
, - (Nadesłane) . Załączam przy ni . tydzień, we wtorki, odbywajlł się w tamtejniejszem rs. 5-na dzielną Straż Ochotni- szej resursie wieczorki muzykalne. Koncert
czą piotrkowską, chcąc sobie tym sposo- p. ~ucyi NIi,cińskiej odbył się przy małym
bem powetować przykrość, jakiej llozna- udzlnle publIczności. W koncercie bmli u.
tam, nie mogąc uczestniczyć na przed st ll- dziah znany artysta sceny warszawskiej i
wieniu umatorsk.iem w d. 8 b. m.
literat p. Józef Kotlubiński i p. LimperC7
T. Skórzewska.
pianista z Lublina.
,.,
- (NadesłaneJ. Zebrane rs. 17 na
= W Lublinie, IV nadchodząoym karnawa.
projektowany pożegnl\lny obiad składkowY..2e, ma być ul'zqdzona na korzyść tamecz-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alchemik i filozof.
B AJ KA.
Pewien alchemik długie lata strawił w
swojej pracowni, poszukując w retortach i
tyglach sposobu, Zll pomocą którego mÓ!lł,
by zyskać nietylko majątek, ale i sławę nielimiertelną na ziemi.
Szuka! sp\)sobu przemiany łzy ludzkiej
w stale i trwałe ciało.
Wśród różnych rodzajów przemian ma'
teryi, ta przemiana wydała IDU się najzupetniej nową.
Ileż to łez ginie marnie; ileż to łez mogłoby świecić w muzeach wspaniałych; ileż
to łez uałoby się przechować potomnosci,
jako rzeczowy dowód przy nktach historyi!..
Ileż wreszcie łez, zamienionych w brylanty, zapewniłoby ubo~im i nieszczęśliwym
byt do śmierci; ileż to ludzi, k.tórzy wiele,
wiele wylali łez, uziś, dzięki jego wynalazkowi, żyć by mogło nawet w dobrobycie,
szczęściu i spokoju!
I nikt by łez w nieuoli wylanych nie ża
łowat.

Mistrz nad tern myślał.
Nieraz, w zadumie, nad rozwartą księgą
ksiąg siedział smutny, opuściwszy siwą

bl'odę na piel'ei t1i zwiesiwszy chude, spra·1 .Tak zamkni~ty" w pr~co\Vni swojej, tiicowane ręce w bezezynności...
wJat, starzal Się l smutmał ...
I próżno Bzukał dla myśli swojej ut'ogi wyj ś Aż IV chwili, łZdy sam nad niedollł własnlł
cia-w księdze nic znajdowat p0 3zukiwanego zaplakał i krzywda ludzka lzę jedną, serdesposobu; n jednak sel'ce mówiło mu uczu- czną mu wycisnęła-sposób, którego szukał, znalazł.
ciem, ~e i na to sposób być musi.
W takich chwilach zadumy widział ju~
R~~]ości jego nie było granic.
oczyma dus:lysiebie,przebie!lającego dalekie
ł\ 01\'01: 7S I?rzysze~ł ,do . ~iego , fil?zof,
droO'i świata wśród chat uboO'iclJ stomia- mqdl'zec l'owme nauki wlelkle),a obJaśmony
nych strzec'h i lepianek, oci~raj~cego łzy o ,przyczyni,e radości przyjaciel? swego, uś
wszystkim płaczącym... Zebrane skarby w mlechnął SIę gorzko l ręk~ medbale mapracowni wielkiej, jak kuźnill riekieina, chnął.
"
"
przetapiał w materyjał błyszez~cy,twal'dy i
-Dawno byles wsród ludZI mlstrzu?-zapytat.
droO'i ..
I MW', lk'
tt
ł d h' n'eezc ęśli- Włos mój krucz~j jeszcze był barwy.
z,
_ Więc chodź dżiś 2e mn" V " t
le le
u.my ,g o nyc l I
wych, w Oczeklwanm stały przeu progiem
t
ć' l d'
.,:..'
SWI!l Ił
'd
bł'
'. t"
przy pa rze SIę u zlOm l zycm.
Jego omu, szepez~c ogoslawlens wa l wyAl L
'k 'kk l 'k ' h
'
d'
h l
'
t
CllemI , Ja' -o wIe - mec ętme porau ,. ,
clągatr rę~e ,n~ ~I~ą, f~c ~ef:!~egod &0- eił przecież swoje l'etortv, zosta;vił po d
wą •
nózas, Jłll OjClc.c ej Wl d-I J 1ro zmy szklannym kloszem łzę swoją własną, pierwnę zarz W ca eO'o sWlata,
roz awa szczo' l '
",
_
ł bl'
k '" k b
'c'
szą utl'wa oną IV CIało stałe, cZYścieJsze .
(1'0 JW:'ł rę -ą ~ -al' ,Y . mnogie,
zUJąe w dl'oższe niż br lant z koron króle w ki '
sercu z~dowofeDJe wIellne, rozsadzaHce mu
I
l"
l
Y
>: b ,8. eJ "
"
, •
.
ł'
sz l ta ( razem, przez WSIe u oO'le l aplers sZczęsclem DIewys oWlOnem.
,
Ó
k l'
.o
~ d 'ł .
d'
,ny plasczyste, przez g ry S a Ista I puszcze
I lU ZI SIę st,arzec ~ ,z~ urny l z nowym leśne ...
zapałem pracy S,Ię swoJeJ Imał... •
'\V szędzie gromady smutnych ludzi, W'
Lecz lata biegły szybko, bIegły nn- luehmany okrytych, chodziły milczące za
próżno, i ~ażda ch~ila ubiegła, straconą pługiem lub wygrzebywały z przepaści krubezpowrotme mu Się wyullln.
szec drogocenny.
Każda bu ginąca wydawała mu się stratą
Nikt pi'zecież nie plaknł.
wielklł'" dla biedaków.
- Guzież zy wasze?-spytał alchemilk.
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nego Towarz. Dobroczynności, maskarada sty, Pl'ÓCZ peniężnych, oraz sprzedawały
marki i t. p.
z tombolą.
= Nagroda Kurjerowa w sumie 1801's.
= Do dzisiejszego numeru dol~czają
się do wszystkich egzemplarzy: numer okazowy, pl'zyznaoą został"
prof. Piotrowi Chmie"Ziarna' i prospekt "Dziennik" dla Wszy~tkich".
lowskiemu za dzieło p. t."JÓzef Ignacy KI'aszewski, zarysy biblijogl·aficzno-literackie."

Wiadomości Bieżące.

-

Dla nowobrańców woiskowych. "Pl'nwi-

tielstwiennyj Wiestnik" zamieścił komunio
kat następujący: Według ustawy O pobo>
rze wojskowym, wszelkie skal'gi na nieformalności należy składać komiayjom wojskowym powiatowym, okręgowym i miejskim,
na czynności tych ostatnich wszelkie za·
~alenia należy wnosić w kómisyjach gubernijalnych, od decyzyj zaś tych ostatnich
pozostaje apelacyja do senatu rządzącego
(pit:rwszy departament). Tymczasem więk
szość rekrutów i ich krewnych zwraca się
ze skargami wprost do ministeryjum wojny
które zażaleń tych uwzględniać nie może.
Droga to błędna, a skutek jej taki, że osoby intereso wane, skutkiem przepuszozenia
oznaczonych przez pra. 1'1'0 tel'loinó w, tracą
możność popierania swych podań, nawet
pomimo ich słuszności.
= Podatek.Po pore2!umieniu się ministel'yj um wojny z ministeryjum skarbu, powstał
projekt obłożenia podatkiem wszystkich uwolnionych z jakichbądź przyczyn od wojska.
Proj ekt ten ma być roztrząsany w Radzie
Państwa jeszcze w ciągu sesyi bież,!cej.
"Nowy ten podatek wynosić ma 51's. od
osoby l·ocznie.
=Praca małoletnich. Tymczasowe pI'zepisy
z r. 1882 i 1884 o pracy fabrycznej kobiet
i małoletnich mają ,ykrótce przestać obowiązywać, a w miejsce ich osobna komiilyja układa stale przepisy o pracy robotni~
ków nietylko po fabrykach, ale i wal'sztatach. Między innemi, jak donoszą "NtlIVosti"
lila być nałożony na właścicieli fabryk i
zakładów przemysłowych, używających do
pracy małoletnich, osobny podatek, })rze2nnczony na zakładanie szkółek pou nadzo·
rem inspekcyi fabryeznej. Z zebranych boiem przez komisyję mnteryaj łów okazało
się, że na 29,745 dzieci (w tem 10,908
dziewcząt), zatrudnionych w 1,975 zakla~
dach puemysłowych. tylko 34% posiada
jaki c takie wy kształcenie, zaś 66% dzie ci
czytać ani pisać nie umie.
= Główny zarząd poczt i telegl'a fów, jak
się dowiaduje "Grażd.", mu zamiar zaprowadzić we wszystkich gminach biu ra pocztowe, któreby przyjmowały wszelkie li-

'v

z

"Tygodnika Powszechnego" ostatni
numer (lO) zamieścił pomiędzy ilustracyiami hdną
główkę .Dorotkl" Bauera i piękny rysune k Siemi·
r:łdzkie~o p. t .• Rzymianki w kąpieli". Rozpoczął
tez drukować sylwetki i portrety doktorów wybitnieJ'
szych p. t .• Synowie Eskulapa·.-Baczną uwagę na·
szą zwróciła [la siebie zapowiedź redakcyi na rok
1890, w którym p. Gomnlicki r02:wija program swój,
w pierwszym _ prospekcie zaledwie na.s~kicowally.
Ponieważ na program ten w więk~zości
się godzi.
mYj tak, że z małym wyjątkiem moglibyamy się
podpisać pod nim jak pod swoim własnym, pozwolimy sobie zrobić zeń nieco dłuZszy wyjątek.
Prawda i PiękllO-mówi p. Gomnlicki-są i na
zawsze pozostaną dwiema glównemi wytyczne mi
naszej drogi.
Wiedząc, że prawda bezwzględna jest d la omylnych roz\;mów ludzkich niedostępIla, źarliwie jednak służyć będziemy wszystkiemu,· co w danej
chwili nasz zasób wiedzy, i10świadczenia i illtnicyi
za prawdę uzuawać nam każe. Nie znajdą u nas
wszakże pOMluohu pra wdy doktrynerskie, bałamut,.
ne i przemijające, które po chw:lowem olśnieniu,
sprawiają tem głębszą ciemność, wiodąc na bez·
dr9ża zniecbęcenia. i rozpaczy.
'
Swiętą
będzie
dla nas zawsze rodziua., jako
pierwsza, zasadnicza komórka organizlJlu społecz
nego i pcdnóze gmachu ludzkości. Ale dalecy jesteśmy od uważania Todz.iny za puchowe gniazdo
dla samolubnych i wystarczających sobie jednostek.
W tym mUl'ze naiwnych wierzeń i zdrzemniętej dobl'odusznoRci, którym pewni ludzi odgrodzić ją
chcą od reszty świata, będziemy starali się czynić
wyłomy, dla wpuszczenia prądów, na sl!e\'okim gościńcu życia wiejących.
Rodzina powinna dostarczać społeczeństwu I udl!i przygotowauych 110 życia
pra wdziwego, a nie dzieci wyo braź.lj '!Ce sobie, że
życie jest bajką przyjemną.
Duch ludzki ani na chwilę spoczywać nie może.
Przeznaczeniem jego piąć się nieustannie po szczeblach drabiny, ktorej szczytu za mgłą nie widać.
Choć nikt Ole doszedł, iść muszą WRZySCy. Ruchto objaw i waruuek życia; w spoczyuku-śmierć.
Różu icy między klasami społecznemi uie uznajemy. Nauczyła na~ tego filozofija XVIII·go wieklI;
1I3nczył, o wiele wcześniej j<lszcze, Chrystus. Nie
rozróżniamy klas; a więc żadna też klasa nie jest
nam nienawistną. Kupiec i myśliciel, ksiądz ile·
karz, szlaehcic i chlop, równe mają prawo do naszej miłości. W każdym widzimy przedewszyst.
Idem człowieka-a następnie obywatela krajn. Z
tych dwóch punktów 'rozpatrujemy wszystkich i
sądzimy.

Potrzebę religijności st.awiamy wysoko. W k~ię·
dzu szanujemy powagę jego powołania-o ile ten
sam ją szanuje. Walczyć z księdzem, jako takim,
znaczy występować przeci w zasadzie, która je3t
i powinna byei nietykalną.
Ale ukryty pod
sutanną człowiek
nie uchyli się z pod nasztlj kontroli.
Kilku warchołów zarzucało nam zbytni spokój.
Pragnęli pismo nasze »ożywić', .rozruszać" .• ruch
zas i Żl cie jednoznaczoe jest u nich t klótni:t i
bójką. To ich nagabywanie do burd dziennikarskich
i ta chęli wyciągnięcia nas na rynek, pomiędzy no·
siwodów i przekupki, ani dziś, ani w przyszłnści
skutku nie wezmą. _Walki dla walki i krzyku d la
krzyku organ na~z nie uprawia. Ale potrafimy sta·
nąć do boju o zasady i potrafimy też napiętnować
ludzi złych i przewrotnych, jak na to zasługują.

- Spłynęły ...
- Dajcie choć kilka, przetopię je dla
was w brylanty szczęścia, dobrobytu i zadowolenia ...
- Sr łynę!y wszystkie, wszystkie , ..
Starzec smutny poszedł znów dalej, zaśladem przełkanych strumieni łzawych. Tak
idąc, weszli w miasto, tętniące mi lij onem
serc i mózgów.
Widzisz te pałace?-apytał filozof.
Z
- Widzę.
- Widzisz te brylanty, perły, aksamity
szkarłaty?
Widzę.

I te milijony ludzi bezczynnych dźwimózg pod czaszką z żelaza i oło
wiane serca pod spiżowym pancerzem ?..
Widzę .. •
- Teraz powróć do swej pracowni; łudź
się pierwszeństwem swego wynalazku, baw
się dalej marzeniem o swem dobrodziejstwie ...
Nie chcę ...
- I przetapiaj łzy ludzkie w brylanty.
- Z czego i poco?.
Tu starzec zwiesił smutnie głowę na piersi, westchnął głęboko i upadt.
Podobllo pękło staremu serce ...
Józef Waśniewski.
-

gających

II raSll·

SPRA WOZDANIE
koncertu danego w dniu 8 1jrudnia.

DocMd ze Rpl'zed:łiy biletów weHcia rs. 372 kop.
15; nadd:>.tki rs. 3 kop. 1; programy 1'8. 6 kop. 15:
razem rs· 381 kop. 31.
Wydatki: koszta ocenzurowania sztuk rs. 22; przepisywauie nut i ról rs. 3; zwrot ko~ztów podróży
i honoraryjum panu Puklerowi r3. 30; hotel dla
przyjezdnych artystów rs. Ó kop. 33; pięć prób w
sali p. Skibińskiego rs. 6; prz eniesieuie fortepianu rs.
4 kop. 10; \'I'ynajęcie i przewiezienie wszystkich
mebli rS. :1 kop. 70j woda kolońska, pudel' i inne
drobiazgi do garderoby 1'8. 2 kop .. 72; wino i herbata za sceną l'S. 3 kop. 60; fryzYJer rs.2; progra·
my, afisze i bilety 1'8. 5 kop. 50; rozlepienie afitizów
n. 1; oświetlenie teatru na przedstawieuiu i na
próbach rs. 7; opał teatru na przedstawieniu i na
J:!róbach rS. 8 kop. 70; świec e rs. 4 kop. 88; strojenie fortepianu rs. 2; obsługa teatru, urządzenie
sceny rs. 9 kop. 95; dorożki kop. 90; koszta )1"ób
ehól·u amatorskiego 1'5. 13 kop. 87; drobne wydatki
1'3. 4 kop. 35:-razem 1'S. 140 kop. 50.
Czysty dochód zatem wynosi rs. 240 kop. 71.
Któl'8 to suma wniesioną została IV równych czę
ściach t. j. po rd. 120 kop. 35J/~ do kas T-wa Dobroc.zyuności i Stra:i:y ogniowej.

Zajmujący się urządzeniem lConcel'tu mazaszczyt podziękować l~aniom amatorkom i panom amatOl'om za łaskawy udział

ją

w koncel'cie. a mianowicie: palliom Jadwidze . Czaki, Emilii Goleńskiej, Attenot, B!l-

bickiej, Dominikowskiej, Gerbero wej, Goleńskiej Maryi, Horoch, Jelnickiej, Morożowiczowej, Malczewskiej, Rostkowekiej, Sokołowskiej, StaszczykolVskiej, Wojel'Vódzkiej

i Zaleskiej; panom: Gerberowi, Puklel'owi,
Qha wło wskiemu, Kleynie, Len kiewiczowi,
Smiarowskiemu, Szturm de Hirdzfeldo,,,i,
S~\Val'censztejnowi, Weinh'nubowi (senior),
W ójcickiemu, Ziółkowskiemu, oraz człon
kom chóru panom: Faj wlewiczo .vi, Głęb
skiemu, Gorczykowskiemu, GruŻllwskiemu,
Heburtowi, Klickiemu, Klębowskiemu. Kolczyńskiernu, Karbowskim Józefowi i Wła
dysławowi, Lejmanowi, Leszczowi, LewitinowI, Lisickiemu, Landsbergowi, Łąckie
mu, Mazurkowowi, Majew3kiemu, Mienie·
wicl'!owi, Muranowiczowi, Ostrowskiemu,
Pllarskiell1u, Prądzyńskiemu, Raj kowskiemu,
Sulimierskiemu, Sporzyńskiemu, Sokołow
skiemu, Szmidtowi, Trzebuchowskiemu, Wiol'onieckiemu i
l.anowskiemu, 'Viderze,
Zmigl·ouzkiemu.
Pl'ÓCZ tego, najuprzejmiej dziękujel"y
panu Spanowi, za bezpłatne udzielenie sali teatl·alllej.

'''7

Piotr ków dnia 17 grudnia. 1889.

A. BaMaki S. Ch1'zanowski
St. WierzbowsIci.
PCJniż ej

ovisaue kolorowane
do nauki o rzeezach

t·lbli~e poglądowe
stunowią

Najwłaściwszy

Podarek Gwiaztikowy dla dzwci
Na sl,utek licznych i nieustannych żądań, podję
tern zostało wydawnictwo pod kierunkiem Adolfa
Dygasiuskiego

100 koloł'owanych tablic poglą
dowycll do n,J,uki o r~ec~ach,
na których wyobrażone będą:
(rodzina, płeć, wiek, rasy) lIIleszkanie •
Dom g-ospodarstwo wiejskie. Miasto. Wieś. Szkoła.
Kuchnia. Wiosna. Lato. Jesień. Zima. Ogród. Płody
Doln e. Las. Staw i Rzeka. lIIłyn. Cukiernia. Han·
deI !;orzenny. KramarszczyzDlI. Kościół. Sąd i WJ\:zienie. Szpital. Apteka. Poczta. Bl'owar. Cukrownia '
GOI·zelnia i Dystylarnia. Gal'bal'Oia. Przędzalnia.
Huta szklauna. Cegielnia. Papiernia. Drukarnia.
Lito{l"rafija. Teatr. Cyrk. Gry i Zabawy. Piekarz,
Rze:rnik, Rybak. Myśliwy. Krawiec. Szewc. R~ka
wiczuik. Kuśnierz. Kapelusznik. P~aczka. Szwaczka. Rymarz. Stolarz. Stelmach. Slusarz. Blacharz.
Kowal. Tokarz. Powroźuik. Beduarz. Garncarz i
Zdun. Tapicer. Zegarmistrz. Jubiler. Kotlarz. My·
dlarz. Iutroligator. Pnszkarz. Felczer i Weterynarz.
Malarz. Rzeibial·z. Literat. ZolnłeJ'z. Wojua. Kolej
żelazua i Telegraf. Ok.ręt i Balon. Morze. Pożar. Zwierzęta ssą;ce krajowe.
Zwierzęta ssą;ce zagraniczne.
Ptaki krajowe. Ptaki zagraniczne. Gady i płazy.
RybV. Olvady. Rośliny krajowe. Rośliny zagraniczne. Minerały. Obraz ziemi.
Tablice WiElkości 37 X28 centymetrów kaŻda, wy.
lwnywane są pięknem i kolorami, sposobem litogra ficznym, na grubym weliuowym papierze i pomieszczą około 3,000 przedmiotów, których nazwy w pię·
ciu językach to jest: polskim, ruskim, niemiecki/II, fran.
cI!zkim i angielskim drukowane są ua oddzielnych
arkuszach.
Celem ułatwienia nabywania tych pożytecznych
tablic, całe wydawnictwo rozdziela się na. 50 zeszytów, zawierających po dwie tablice i ł1!;czllie ze spisem nazw, pomieszczonych k azdy w oddzielnej 0I;ładce papierowej ozdobione odpowieduim rysunkiem:
Zeszyły wychodzl! w odsł~pach 15 dniowych.
Pierwszy zeszyt opuścił prasę w dniu 1 listopada 188i1 ro ku (od tej więc daty obliczać uależy
ilość wyszłych zeszytów).
Cella całego dzieła w prenumeracie na zeszyty wy·
nosi rs. 20 czyli po 40 kop. za zeszyt.
,
Wuoszący przedpiatę 11a. całość z gór!, płacą zamiast rs. 20 tylko 16.
Przedpłatą od abonentów miejscowych przyjmuje
się najmniej na 4 zeszyty t. j. pierwszy i trzy ostatuiej za zeszyt zaś od 2 do 47 włącznie można.
wnosić opłatę oddzielnie po 40 kop. przy odhiorze
ka.żdego zeszytu.
Abonenci :zamiejscowi, którym tablice wysyłane
będą po 4 zeszyty razem pod opaską rekomendo\va.ną, raczą wn03iś przedpła tę na 7 zeszytów t. j.
cztery pi erwsze i trzy ostatnie, a nadto na porto
pierwszej przesyłki 30 kop., na każde zaś nast~plle
4 zeszyty po rs. 1 kop. 90.
Aboneuci zyczący sobie otuymywać tablice za.
zaliczeniem pocztowem, ra.czą przy podpisywaniu si~
wnieśil opłatę na 3 ostatuIe zeszyty rs. 1 kop. 20,
Człowiek

~

TYD

50

kt6re prz y ostatniej wysyłce potrącone będą.
Zalkzenie na każde 4 zeszyty łącznie z opłatą
pocztową wyniesie .rs. 2.
\
Na ządanie wysyh,ć można po 1, 2 lub 3 I.eszyty;
};08Zt j ednak opłaty pocztowej zmniejszy się tyll,o
o 2 kop. za k:.żdy zeszyt, np. za I zeszyt opłata
pocztowa wyniesie 24 kop. Z:l 2 zeszyty 26 k. i t. d.
Przedpłatę
na ' kolorowane
tablice poglądowe
przyjmuje A. J. Wiśniakowski w Warszawie-Trębacka
róg Nowo ·Sen.ltorsxiej N~ 2, i wszystkie ksi~garnie.
Do tablic powyższych opraeowanym będzie przez
p. Ado!fa Dygasińskiego tekst, obeJmu~fąc!l około 100
stron ie druku i stanowiący wskazówki dla wychowaców, jak należy prowadzić lckcyję poglądową w zastosowaniu do kaŻd ej tablicy.
Weżmy np. lekcyj ę o domu: 1) W jakim celu sję
go buduje? 2) Jego kształt, wymial'y, materyjał.
~ ) Cz ęs ci zewllętl'zne; 4) Części wtJlmętrzne. 5) Rzemieśluicy wykouywający rózne części domu. 6)
PiLejście do nastQpnej lekcy i o gospodarstwie: otoczenie domu, 7) Zwroty językowe i zagadki odno·
sząc,e się do domu np. "wszędzie dobrze, a w domu
najlep iej" i t. d.
.
Niezależni e od te!;'o, wydane zostaną lekcy je poglądow e go nauczania p i ęciu j ę zyków t. j. polskiego,
rnskiego, niemieckiego, f rancu:Gldego i angielskiego,
w zastosowau ill do tychże tablic.
Bl i ższe warunki lJabywan.ia tekstów, ogloazone bę·
dą. po wydrnkowaniu pierwszego arkusl.a tycaże.
Poj ed ) ucze ze ~ zyty tablic oddzielnie nie sprzedają Bię·
A. J. WIŚNIAKOWSKI w Warszawie
Tr ę backa róg l'\owo-Senatorskicj N~ 2.
'Vydawuictwo i skład z aję ć ped agogieznych, zabawek i gi er towarzYti ki ch.
Ka tal ogi na ządauie gratis flanco.
Pp. hRJldluiacym rabat.

licytacyj e

ZIEN

W obrębie

gubernii.

- W dnia 3 (15) stycznia 1890 r., w są,dzie zjazdowym okręgu II w Częstocholvie, na sprzedaż niel'llchomości w osad~ie Przyrowie pod :M 120 poło
żonej, od sumy rs, 220.
- 20 marca (1 kwie tnia) t. r. w sądzie zjazdowym okręgu III w m. Łodzi, na Bpl'zedaż dziewię
ciu obr ę uuych nieruchomości W różnych punktach
m. Łodzi położonych, z domów', placów i gruntó w
składają c ych si ~ , po zmarłym Marcinie Guze pozostałvcb.

..:... 28 grudnia (9 marca) 1890 r ., w magistracie lU.
Piotrkowa na trzechletlJie wyd:l.ierżawienie dwóch
kawałkolV gruutó ,v miejski ch od powtóruie zniżonej
ceDY, a mianowicie: 1) 30 zagoDów przy drodze do
B elzat!d od sumy rs. 17 kOD. 16,- i 2) 2* Hkładów
zwanych Za ś ciegua, od sumy rs.27 kop. 57, rocznie.
.h.. 18 (30) grudnia, w biu rze powi a tu b ę dzińskiego,
na dostawę w ciągu roku 1890 artykułów ż j wności
dla szpitala i;-go Aleksaudra IV Będzinie, od sumy
rs. 2634 l,. 511~.
- 28 gl'lldnia (9 stycznia) 1890 r. IV Radz ie instytucyj dobroezynnych powiatu N qworarlomskiego,na dostawę w ciągu roku 1890 artykułów żywnoś ci dla
szpitala ś-go Alek sandra i domu przy t ułku dla starcó,v w Nowo-Radomskn.
- tegoż dnia w magi straei J m. Ło d zi, na trzech·
letnie wydzie rżawi e nie cztereell b udek do sprzedaży
wody sodo,vej na. placach w Ul. Ł o dti.
- 29 grudnia (tO styc ~ ni a) 1890 r. IV magistracie
m. Zgierza pa budowę most u na tra l,cie ZglerskoPi ą tkowskim od snmy n. 367 k. 9L
-- tego ż dnia, w Radzie ins ~ yt u c. dobrocz ynnych
powiatu cz()stoch ows ki cg-o na do s Cu wę artykułów

ży\Yno~ci na rok 1890 dla szpitala N. Maryi Panny
w Częstocbowie, od Bumy r~, 2112 I,. 10.
- 28 grudnia (9 stycznia) 1890 r. w zarządzie
Górnictwa nądowego w Dąbrowie, na dostawę i dowózkę w ciągu roku 1890 rÓt.nycb materyj ałów i
artykułów do zakła.dów
chodni/II położonych_

górniczych

w

okręgu

- W d Din 3 (15) stycznia 1890 r. w sądrtie zjazdo wym okręgu II w m. Częstochowie, na RprZ(daz trzec h działk6w gruntu w temże mieście poło
żonych do
Sa.biana Zorskiego i SS-rów Ruchli
Go ldberg Dal eżąc yCR, od sumy rs. 400.
BUCI . pociągów drogi żelaznej
na stacyi Piotrków na sezon zimowy 1889

--l-

roku.

a) w kierunlcu od W"rszawy god. min.
--do Grallicy:
Kurjerski (2 klasy) przych. 12 43}
'ł
~
"odchodzi 12
48 popo nocy.
Pospieszny (3 klasy) przych.
9 52
d
ł d
"
" odchodzi 10 _ Jprze po u n
Osobowy (3 klasy) przych.
3
40 l
l d .
"
"odchodz i
3 52 {IIO po u nlU
b) w kierulIku od G, allicy do
fVarszu;wy:
Kuryj erski {2 klasy) przycb.
2 4472 11 p pałnocy
"
" odchodzi
:?
Pośpieszny,3 klasy) przych. 5 59 }po południu
"
"odchodzi
6 11
Osobowy (3 klasy) przych.
1 6 4 }po połuduiu
4
"
" odchodzi
2
c) Poc,ąg mieiscowy (3 klasy ).
Wychodzi Z Piotrkowa/ 6
20 r a no
Pq'T ~hoci:>;i 7. 'V~ r . z~wv
10
2h
w ,eczorlJm

t

I

I

P r Z e d p ł a, t a, w y n os i:
w Warszawie: 50 kop. miesięc ;:nie, I 1'8. 50 kop. kwartaluie.
Na prowincyi: 75 kop. mie3ięczuie, 21's. 25 kop. kwartal.
CENA

OGŁOSZEN:

czele nume!'Q wiersz 50 kop., reklamy 25 kop., nekrolo.
gij !!. :1.5 kop ., na ostutniej stronnicy :1.0 kop.
.~

~ CODZIENNY
,{,...
dziennik polityczny,
r(// społeczny i literacki,
M
wycfJ cdzi w Warszawie
)1/ w dni powszednie po po.
X luduiu, w niedziele i święta
rano; nadto
codziennie,
z wyjątkiem dni poświątecznych, bezpłatne dodatki poranne.

r_

4

dać i następnie oprawiać

(R. i Fr. ~ 11661)

~

wychodzą

w książkę.

I

I- - - - - - - Reduktor
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Wyduwca

Dr. W. M. Olendzki. Gebethner i Wolff.
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OZ i e n n i k P o I i t Y c z n o-S p o ł e c z n o-L i t e r a c k i
ROZPOCZYNAJĄCY

ROK SETNY SIEDMNASTY

:

"GAZETA WARSZAWSKA"
li

dodatkowem pismem tygodnio.vem p. t.

"Korrespondent Rolniczy, Handlowy
wychodzi codziennie, nie

l Przemysłowy"

wyłączając

W :J4:J numeracJI

niedziel,

'1·oc~nie.

.,Gazeta '''arszawska''jest jedynym dziennikiem większym a powaznym, który ukazuje się raDO i zaraz pierwszllmi poci~gąmi kolei źelaznych
rozchodzi się po kraju. Jako najodpowiedniejsze, a pl'zytem bezpłatne premium dla swych prenumeratorów Redakcyja Gazety Warszawskiej powiększyJa
objętość Gazety o 52 uumera rocznie. Jest wityc z pośród dzienników więk
szych pismem najtańszem, a mimo to, czytelnicy Gazety Warszawskiej mogą
bez przerwy, w niedziele i święta, Dwaimi<l śledzić cały ruch polityczny,
umysło~y i ekonomiczny w kraju i za grardcą.
TREŚC PISMA: 1) Artykuły wstępne, poświęcone sprawom krajowym i
7agranicznym. 2) Artykuły lużne li dziedziny objawów życia społecznego,
ekonomicznego rozwoju kraju, rolnictwa i t. p. 3) Kores ponde::eyje z róż '"
nych stl'on Królestwa i Cesarstwa, korespondencyjo zagraniczue stałe: z Krakowa, Lwowa, Poznania, Pragi, Wiednia. Berlina, Paryża, Rzymu i t. d. 4)
Felieton poświęcony sprawom teatru, muzyce, sprllwozda niom ile sztuk pięk
ny<\b. 51 Kromki miesięczne z Pary:i:a i Wiednia. 6) Spl'l>wozdania z ruchu
książkowego i literaekiego W' kraju i za granic!!. 7) W felietonie powieści i
lIoweJJe oJ'yginnlne i tłómaczone. 8) Wiadomości admi li istl'acy jne. 9) Kronika warszawska. 10) Kronika prowincyjoMlna. 11) Z dzienników ruskicll
• 12) Kronika sądowa. 13 Telegramy: własne,Agencyi Ruc1.olf& Okręta i Agencyi
Północnej.
14 Sprawozdania z ruchu handlowego i przemysłowego. 15) Cen y
zboża i produktów rolniczych na rozmaitych rynkach.
W z~pełnieniu tak ohfitego programu obiecali pomoc swoją najznakomits i
pisarze polscy i sprawozdawcy fachowi. Skład stałych współpracowników Redakeyi naszego p:sma jest następujący: Wincenty Korotyńsh, Stanisław KrzelIlirlslci, Kazimierz Puffke. ,Władysław Korotyński, Eryk JSChOWICZ, Stanisław Łoza,
Edmund Siedliski, Józ~f Sliwowski, Emil H-eidel.
Dnia 21-90 grudnia ,Gazeta Warszawska" rozpoczęta druk oryginalnej powie ści
!:/lakomitego znawcy stosunków ziemiańskich p: KLEMENSA JUNOSZY p. t.

POD

WODĘ·

WARUNKI PRENUMERATY: W Warszaw'e: rocztfi~ 9 rob., półrocznie
4 rub. 50 kop., kwalhlnie 2 rnb. 26 kop., \n1esiQczuie 75 kop. Za odnoszenie
do domu dopłaca się 5 kop. Na prowincyi i w Cesarstwie: roczuie 12 rub.
półroeznie 6 rub, kwartalne 3 rnb. Za grauicą: roczllie 18 rUb., półrocznie
'9 rub., kwartalnie 4 rub. 50 kop. Numer pojedync~y w kioskach i na dworcach dróg zelaznych 5 kOJliej~k. CENA OGŁOSZEN: Za jeden wie,sz drobnym drukiem lub 1./1. jego miejsce 8 kop. Ogłoszenia drobne od wyrazu drob1Iym drukiem 111, kop., tłustym dl'llkiem 3 kop. Za wiersz reklamy, nekrologu
lub wiadomości o ślubie 20 kop. Nadesłane za jedeń wierSz 4.0 kop. Za tłomac zenie ogłoszenia po la kop. od wiersza.
•
.....
Administracyja nGAZETY WARSZAWSKIEJ" zwraea p\:Zy sposobności lIwag~ pp. Przemysłowców, Kllp~óW i Rolników, że nGazeta
Warszawska~ jako dziennik rozpowszechmolly na
prawincyi pomiędzy obywatelstwem ziemRkiem, nadaje się szczególuiej do ogłuszeń wszelkiego rodzaju.
Pl'agnąc uczyuić dogodność swym przedpła.cicielom, przygotowaliśmy ' dla
nich wyjątkową sposobność nabycia za 1 rub. 50 kop. czterech to~w utworów (bJizko 1000 stronnie druku), obejmująeych t"zydziesci cztery tlowelle
i obrazkJ' chlubuie znanycb IV literaturze naszej antOI'ów: Adolfa Dygasiń
skiego, Walery i Marrenowej (Morzkowskicj) i Cze~ła wa. Cena katalogowa
tych czterech tomów 5 rUb., wyjątkowo dla prenumeratorów .,Gazęty War
szaw~kiej" 1 rub. 50 kop., z przesyłkll: pocztową 2 rub. - Bełcikowski Adam
Ze etndyjów nad literaturą polską."Wydanie pamiątkowe ku uczczeniu 25·letniej działalności literackiej autora, z życiorysem skreślonym przez dra Piotra.
Chmielowskiego. Cena katologllwa 4. rUb., zuiżona dla. pl'tlllumera.torów "Ga2eta. Warsza.wskiej' na 3 rub., z przesyłką 8 rulJ. 50 kop_
.
Wiel~iciele piękna,

prenumeratorowie nasi

Życzllcy sobie pubierać leltcyje tańca,
z początku styczm& r. p. raczą zostawiać adre~ y swoje w księgarni p. F.
.Jędrzejewicza. Jan Jaśuiewicz,
b. cJłonek baletu teatrów rządowych
(4-2)
w Warszawie.
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Zaopatrzoną zostala na nadchodzą- iHJ
ce święta w znaczny zapas PRAW- H~~

.w PIOTRKOWIE.

r.;~

DZIWYCH TORUŃSKICH PIERNIKÓW

::Polecając zarazem asortyment •

(t

uprasza rów- M
~.l nieź o wczesne zamowienie świątecz- .~
~~ nych obstalunkow, w zakres cukier- ~
~ nloy wchodzących.
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~BAZAR

:: WACŁAWA HORODYNSKIEGO ~
-

N

C

A

Skład Węgli

W
łodz~~!erza Sa~ińsKiego
(Róg alei Aleksandryjskiej)

O e 'Ił 1/
Korzec węgli kamiennych
grubych 24,0 (I. . . • • 85 k.
K8rzec węgli kamiennych
grubych na skrzynie 10 '
korcowe, zamknięte(przez
Magistrat Warszawski
wychodZI w każdą sobotę
ostemplowane) • • • • • 88 k.
Ro cznie rs. 1 w Warsza.wic z odnoszePnd koksu (korzec 4 plldy) • 35 k.
niem.
Kor~ec węgli drzewnych . 1 rs.
Uwaga. Na miasto rozsyła.
Rocznie rs. 2 na prowineyi z przesyłką.1'1
Rcdakcyja i Administracyja: Krakow-I!A się w koszach półkorco.vyeh
skie·Przedmiescie :Ni 51.
~ wagi 130 rtlJ;
(13-2)
(R. i FI'. 1184.6)
(3 2) ~
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w domu W. ZALESKIEGO.

zz

Pos.\ro1a znaczny zapas bielizny, koronek,
haft~w,' wstą.że~, oraz wyrobów wełnianych,
jedwa'bnych, włóczkowych i t. p., wykonanych
we własnych pracowniach kierowanych przez
-spec.yjalistów z Warszayvy sprowadzonych.

Ceny

~

mo.żliwie

NA

najniisze,

stałe.

GWiAZDKĘ

....

"BAZAR" poleca w)' borowe trykotaże,
'
galanteryję i zabawki, które rów·
~.
nież po cenach jak najlliż.
~~
szych sprzedaje.
:...i
x
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otrzymać mog~

"W'SP.A.NIAŁE PRE~I"C"~
artystycznie wykonane, stanowiące ALBUM, złożone z dzies ięci u najpię kniejszych heliograwiur (najSubtelJJiejszych reprodukcyj), wykonanych IV zakładzie
artystyczl1ł'm Augerer'a IV Wiednin.-Cena katologowa. tyeh reprodukcyj
3rty~tyCllnych, pospołu z teczką wynosi 10 rob., wyjątkowo dla prenumeratorów "Gazety Warszawskiejn.'] rob., z przesyłką pocztową 3 rub. 75 kop.
Adres Redakcyi i Admiuistracyi "GAZETY WAR SZA WSKLEJ:"
W ARSZA W A, DŁUGA 1ft 42.
Redaktor i W ydawea ST. LESZNOWSKI.
R. i Fr. (12224)
(1-1)

LEKCYJE TAŃCA.

t~

. CUKIERNIA

V'

DYREKCYJA DRÓG ŹELAZNYCH
Warsz.-Wiedeńskiej i Warsz.-Bydgowskiej
Padaje do wiadolllości, iż na zasadzie §§ 40 i 90 Ogólnej
Ustawy dla dróg ruskicb, pOCZ:płszy od dnia 4 (16) kwietnia,
1890 roku i dni następnych, o godzinie 10 ranu, w magazynie
towarów zaległycb na stacyi Warszawa, sprzedawane będą
przez publiczną licytacyję towary i bagaże, przybyłe na stucyję
obu dróg ~elaznycb do dnia 18 (30) listopada 1889 r. włącznie
i dotąd przez adresatów nie odeb rane.
Każdy z lioytujących obowiązany jest złożyó na ręce prowadzącego licytacyj ę rub. ~5, tytułem kaucyi.
Wykaz towarów, zakwalifikowanych na sprzedaż, począwszy od dnia 20 marca (1 kwietnia) 1890 r., "odziennie mo·
że byó przejrzany w godzinaoh biurowych w Wydziale Służby
Ekspedycyjnej dróg żolaznych WarsZ4wsko-Wiedeńskiej i Warsza wsko-Bydgowskiej.
. . W końcu Dyrek"yja nadmienia, że omawiane t()wa I'y mogą
być przez właścicieli odbierane tylko do dnia 31 marca (12
kwietnia 1890 roku.
(3-2)

Włodzimierza Sapińskie[o

Wynajem Pojazdów
Dom

W -go

AdamI!. Gołembowskiego
wprost Poczty
. ~ II

. . . - Do
dołącza

się

dzisiejszego numeru
arkusz 2S po \'I'ieści

p. t.
TiŁoril
łJls w ateł' n
przez J. R. Harwoou przekład
z Angielskiego.

Redaktor i wydawca Mirosław Dobrzańfilki.
;:.. OBJ!O.lleHO llesllYpolO.
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W drukarni E.

Pańskiego

w Petrokowie

____~~~~~________~______~__~____________~__~________~~__~__~~____________________~~

'UlI!!\ pnr']:
lStlU o a!B ł tl 1 A d ą9 sodB ~Pl'l! M. '9!qOJZ lIłAq Ol UltlUU!,",
-Od 'HIt/pAM p U1Z o~ AąG? 'o.l!ąsPJO]łJGH z O~GWOr
-t/uz O:BOUl O~GUM13p 'A0!ln [GZBtlU z tqunfA:l!lod 9!80Jd
al0ąoo ~o'"'tm WIlPl!.w ''1tlopa[ a!e UlBHlAUl ~9udzJlllB
I !o !l0J! 02lGołlfndnll llZ o;S mnpuą mllUzood Z 'Ilu:ą0
~u !W9U009JA\ z nWAZOO z 'nUlop o~al 0ł0J! !OeJJf 9!B
G? 'WllłA?tlA\nIlZ lUP ąJ9A\P po ?nf 'BU!W tUI'}~GZOZS
ł!!j1l'ł uJ~ 'łpGZBOd 9!ąOB Aąa? '9G!Zpa!MOd !M0:ą0!MOłZO
nWGl WAq13~tl!U1jl G!U ot!A\9U1 ep.MtJJd-PI!A\pnr']: op B!B
~t[1l0UJA\Z 'f/ot?nłe 'I1ł'IGZ.t-!Ulld aZBoJd ąOO 'G!ZP! G!ąOB l{0G!U-Il!UtlpGz.tds op wuw
.fI!O :>10 G? 'nw zPG!lAod ~ZJlllPuuą !~Ilf G?OW 'B10ąOJ ą0t1lj9J Al tuum
. -iZJl UUtll01[ tl u llł!0~ndn ! tlłll~.lpllZ Il:ą!,\lpnr']: 'iwu?nłll
'~IAOłB Ol tOłi!A\9W tiU AUO!M!ZPZ łtlZJfods ~JIlS
'ullG! MOlzO o~
-Gl e!s afoq ! !uąonJ! lA tJUlIlB mG~BGf ~nmop lA uwa!1ł
tJUlld 'BGJG1U! tlW Pltl! ';><lFpG!!\od !m łU!oąo G!N °GIOP
tJu wUl Il:!JGzQ '~!'113 f :!JllPG!ą '!u:ąn8 falJlllA.u M J{aZ8
-nJ1l1B ~!'1nf 'UlGund z 9a!Zp!A\ a!8 G;>ąo !l0lJ{
tlłU1Aduz -

'e ! u e >I z s a ! w e u e ! wZ
'nrAXXX 'JVrZaZOR
'ulUG!!P[ OilGUZ09!d
-Z9q9!U' OJlGA\B u~nłB WAll.Hl!!\ 9Aq nqonp lA ł~t!BAZJd
od I 1l.191UAl.BID e'la.l imm!z !wl}0łP !Ul;)ulQlll!AI. lim
- -!ol/n 'nzolAod op l>łifnpll!SA\ 11 ~.(.laąs J!GUllPIZE' BJ'tId

bić

-

8(;(;

-232 -

-

225 -

gorllczkę w

mi

°

- 6r,Z --

Perth w Australii. Możesz wi~c rozujrzysz, że zamierzam ci szkodzić.
Będę miał to, na co zasłużę.
Gwałtowny atak
kasz)u przeJ'wal mowę pro~
fesora. Skoro przeminfłł, stary Bmm mówił dalej,
opierając wychudzone palce na ramieniu Sarka.
- Grajmy w otwarte karty. Gdybym utrzymywał, że jedynie wdzięczność spl'owadza mnie tutaj,
że szukal'em, pytałem, 5zpiegowałem, aż odkryłem
wusze mieszkanie i nazwisko pod które m się ukrywacie, jedynie po to, aby mieć PI'zyjomność odwic-<1zenia was, wiem, że nie u wierzylibyście ternu. Lecz
jeżeli powiew, że ohcę zaproponować ci pewien bardzo korzystny interes dla ciebie i dla mnie, wówczas sądzę, źe mi uwierzycie. O tem jednak innym
razem mówić będziemy. Tet'az zaś pragnę tylko dopomódz tym, którzy się dla mnie okazali dobrymi
po dl'ugiej stronie Atlantyku. Nie ZUluszam was
abyście mi uwierzyli ... lecz mówię prf\wdę,
Lud wika weszła pocichll do pokoj u, za nim
profesor mówić przestat.' St.ała z wlepionemi w
twarz jego oczyma, chciałaby czytać w głębi jego
duszy pra wdę.
•
-Możemy zaufać Brum~Wl-rzQkła po obwili do
męża.-Jest szczerym naszym przyjacielem, jestem
tego pewna.
JaUles Bchował sztylet do kieszeni.
na
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ł()b jeżeli

- Niczego więcej nie pl'ugnę--rzekł,-jak być
przyjacielem twoim pl·ofesorze. Jestem nieznośnym i
podejrzli\vym, ale cóż chcesz, nudzę się zamknięty
w tym przeklętym pokoju! Jakżeż ty u dyjabła odkryłeś nasze mioszka nie? ..

więc spełniono

morderstwo? C zy znam ofiarę? ...
Muss spojrzał prosto w oczy Ul:!watera, jak
to czynił ze zwykłymi swemi klijentami z Newgate.
- Sfłdzę, żo znasz-rz~kł otwarcie.
- Jej nazwisko? ... zapytał spokojnie Lord.
PoteUl nagle powstając, zawołal:
- Ale to nie Ludwika Sark? ... to nie ona?
- . Nie , to nie kobieta Milordzie. Był to trup
gentlemana... którego wydostano z Tamizy i prze·
niesiono na Aruudel, street do hotelu Gruppa-znaleziono kartę hotelową w jednej z kieszeni zamordowanego. Bo, że to było mordel'stwo, wszyscy s;ę
na to zgadzają. Czaszka zgruchotana narzęd2.iew
żelaznem, ltnvarkiem może. Sądzę, że nie kradEież była powodem zbrodni, chociaż widocznie g~vanem oderwany był zegarek, gdyż łańcuszek pozostał przy
kamizelce; ale portmoneta pozosta\a nietkniętą, a w
niej bilet bankowy na U50 k, podpisany nazwiskiem
W iliama Morgan.
Ulswater nic mógł po ~vstrzymać drżenia.
- Morgan-I,le:i to niepodobna! Siostra jego
mówiła, że jest w Egipcie.? ..
- Nie, to nie p. Morgan. Lecz co jest dziwnego
to to, ze pieniądze były nienaruszone. Trup został
wyłowiony przez statek policyjny z Tt4mizy; płynąŁ
unoszony odpływem morza. Sądzą. w Szotlan~ XuI'd,
że zr.bójca :;:abrat zegarek, aby naprowadzić na myśl
że morderstwo spełnione zostało w celu kradzieży i
że prawJopodobnie miano zamiar ograbić ofiarę, lecz
tylko nagły jakiś powód nie dozwolit spełnić zamial'U.
~LQrd

Ulswatar"

2!)
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Znaleziono na wet miejsce, gdzie zb rounia została speł
przy składzie bildulcll na ulicy Cumberland.
r:l.'rociny z drzewa przesiękto byty krwi." a tV leżr}cym
na ziemi kapeluszu była przylepiona kartka z napisem Stefan Mal'5ch,
Marsch!.. 7. Shelton? .. doktór? ... -za\vołał U1swater. Widocznie wiadomość ta zadziwiła go.
- Imię to wyczytano w kapeluszu. Policyj a
wezwała panią .Marach, aby pot\lierdziła toźsamość
o30by.
Czy też podejrzewają kogo?-zawołał Ulswater, chodząc szybko po pokoju,
Moss wstrząsnął głową przecząc o.
Zawsze taż sama piosnka, jak wiesz Milordzie. "Policyja jest na śladzie-wskazówki ważne
i t. d," Ale pewnego niema nic.
UIswuter nie przestawat chodzió po pokoju
niezmiernie poruszony.
-Biedak!-rzekł w końcu.-Kiedy pisałem do pana, żebyś nań baczną zwrócił u \V/lgę, czy nic wiąże
się przeciw mnie z Sarkiem i jego żoną. nie przewidywałem wtedy!... Cóż za straszliwa zbrodnia. A
ty panie Mos8, . czy podejrzewasz kogo?
- Huml podejrzewaćl tak jest, dzil! rano podejrzewałem, Lecz mówiąc otwarcie-od chwili, gdy
tu jestem ...
Nagle ręka UIswatera spadła na małego adwokata, jak jastrząb na kurozę.
Moss zamilkł nagle, obezwładniony niewypowiedzianym przeraż!lniem.
Lord Ulswater mó"ił dalej spokojnie:

Użyła ona tego podstępu, aby wyprowadzić słu
żącą, która mogła podsłuchiwaó potIe dt'zwiamij przy
tej sposobnośoi opowiedziała jej, że jest to bardzo

nioną,

zacny człowiek, ale dziwak-któreO'o
dobrze zllali za
o
grąnic~.

Brum i Sark pozostali sami.
- Nie mogę powiedzieć mój sbry, żebym si~
bardzo cieszył z twojej wizyty-rzekł James głosem
zimnym, lecz pewnym, - pragnąłbym dowiedzieć się
przyczyny, dla której szpiegowałeś mnie i czego żą
dasz?
Profesor złośli wie mrugnął okiem,
- Zgaduj JAmie-zgaduj? I zaozął śmiać się i
kasłać aż do utraty tchu,
- Znam cię Brumie i ty znasz mnie również
mówił James, spoglądając na niego,-nie przypuszczam
też byś chciał wydaó mnie w ręce Filietynów. Jednakże takie dziwne dziś zdarzaj ą się rzeczy! .. Mniejsza z tem! Zbyt jesteś przebiegłym. aby mieć nadzieję
że, pozwol~ się zdradzió . bezkal'Oie, chociażby tI tVUnastu agentów polieyjnych czu wało nad tubą.
Sark ,!yjął z kieszeni Atalowe nar..:ęd zie w drewnianej klindze, którego O!1trJle zakończone spi-:zasto
wielkie miało podobieństwo do sztyletu.
Profesor zrozumitLł, że czas już poprzestać żar
t6" i wytłomaczyć się,
- Posłuobaj mnie Jamie-rzekł poważnie-uie
życzę ci źle, lecz przeciwnie. Nie jestem niewdzięcz
nym i nie .zapomniałem, co ty i twoja żona uczynili'cie ula mnie, kiedy biedny, bez grosza zapadłem

