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DYREKTOR

gacizny sztuk G30. Tranzakcyj w okólniku dom murowany piętrowy Hany Ferszt pod
zrobiono na 18,000 rub.; przed okólnikiem stacyją towarową, dali sobie najlepsze p rz e'l.
na 40,000 rb. Był to więc przeważnie jar- postawienie go testimoniltm pu/(perlfJtis. Rzecz
przez p. Ministra Finansów
mark drobnych hodowców. Z większych Hta- nie do uwierzenia, a jednak prawdziwa, że:
. 7-klasowej szkoły handlowej jen, przyprowadzili po kilka sztuk pp. Tre- końce wszystkich belek drew u ianych sufipka z Jeżowa, hr. Ostrowski z Ujazda, Nie- towych, pozostawili oni bez żadnego zabezmojewski z Włoszczowy, Chrzanowski z Cie- pieczenia IV kanałach kominowych. Stałej
sieI, Grzegorzewski z Kamocinka, Zarem-- się więc to, co się stać musiało: zaczęły si<)
w RADOMIU
bina z Pytowic, Winiarski z Przatowa, Wy- one tlić pomaleńku a bezustannie, a mieszpodaje clo wiadomości Roclziców i Opiekullów, że lazłowski z Pl'aszek i inni.
kańcy rzeczonego domu nie mogli się dług!
egzami!lY !lo klas: w~t!'lllle.i (J\iż~zc.i i wyż,zej do 8
czas
nadziwić ciągłemu swędowi spalenizny
Vlica
ku
Bok§zyCO'llł~
za
tunelat). pIerwszej. drugiej. t.l·zt'ciej i czwartej rozpo0zęły się po wakat;}'jach H (~71 sierpnia. Pl'o.'by na lem drogi żelaznej, przedstawia obraz nedzy w mieszkaniacll, spalenizny, której nie byimię (lyrektol'rt i dokumenty przyjmuje codziennie i rozpaczy, jakby leżała w jakiejś B-cio <rzę lo możności wyśledzić. Aż w kolicu bezukancelaryj a szkoły. (J(I nowo",;;t~Pujllcych wymagadnej mieścinie. Mieszkańcy tej części miasta, stanny, utajony pod ich nogami i nad gło
ną je~t. znajomo;!, przedmiot,'",· 'v ",.;\]cresie
wami ogieiJ przepalił sufit y- i wybuchnął:
rzą(lo~ych szl.:ól realnych.
I)zkoła za naszem pośrednictwem proszą magistt:at o
mie~l'i ~i~ w (IHmu wla~llylll. 1'1'1..\' :4z1iOle je~t IJeu- przyspieszenie na niej budowy bruku, któ- najprzód IV jednym mieszkaniu, dnia 28 sier;')'jonat.
("". B. n. +77:l-a)
t:2-:2)
ra stanowczo została już zdecydowaną, jak pnia r. b.-a powtórnie, po przeciwnej strolliedewno donosiliśmy. Jednocześnie zdarzy- nie sieni, w drugiej połowie domu, dnia~;
Zakład
ła się nam sposobnoM mówić z lekarzami, września r. b.-Szczęściem oba pożary ugaodwiedzającymi chorych w tej dzielnicy. szono, a budowniczy miejski polecił natychPowiadają oni,
że nocną porą, z naj- miastową restal1l'acyję sufitów i założenie
większą ostrożnością i z własną latarką trze- belek żelaznych.
- Zapowiadana oddawna zabawa
ba się tam udawać, a to z powodu panują
w
miejscowym" Wodewil n" p. t. Soc we·
cych
ciemności,
niesłychanych
wybojów,
(cJa~niej ,,!Z99munf")
dziur i kałuż cuchnących, na jakie się co krok necka, urządzoną została przez p. Ziembiń 
wykonywa \\'';7.dkie zfllu6n'iellia II" zakres fotoo'l'atii natrafia. Kałuże te są, według- zdania tych- skiego w ubiegłl~ ś rodę. Publiczności zebraIVcltodzl!cc. jako to: zdjęcia 1'1lZlUaityeh fOl'm~tów.
ło się dużo, a zgromadziłoby się jej jeszcz(~
g'l'Upy. ]Iortl'pty llatnl'alllej wielkości. witloki. toto- że lekarzy, wiecznym siedliskiem tyfusu na
grafij e na. pOl:celallie na. pon.u.iłci. tej ulicy. Ludność miejscowa doszła już do więcej, gdyby to był dzień świąteczny. Ogród
pewnej odporności względem tej choroby, uiluminowano zrzadka ró'l.nokolorowemi
Tamże pot1'zebny uczel!.
~:2-1)
skutkiem chroni cznego j ej tam zagnieżdże lampionami; więc tem efektowniej wyszed l
nia si~; ale każdy, świeżo zamieszkały w w półmroku korQwód. iluminowanych j o·
tej dzielnicy miasta, stanowczo prędzej czy świetlonych ogniami bengalskiemi gondoli.
później zapada sam, lub ktokolwiek z jego w których w cbarakterystyczne stroje przy·
z ogrodami. ztlat,lle potl ulltlowe tlom,;w. w samem rodziny, na tyfus. Zanim więc wzmianko- brani aktorzy miejscowego teatru, śpiewa
Śl'O<lkll Piotrkowa.-\\'iadomośt:' na miejscu, n p. In- wana ulica doczeka się upragnioneg-o bru- mi solowemi i chóralnemi darzyli zebrauycl l
żyniera l\Iajchel'skiego (ul. BykowRka. (10m whtsny)
widzów. Po kilkakrotnem opłynięciu stawu
lub u p. Budowniczeg'o Krzemil\skieo'o (nI. BvJww~ ku-ileż ofiar pochłoną jej gnijące kałuże?
przy odgłosie śpiewów i dźwiękach orkieHka, (10m Cio(Uew"kieg·o).
'"'
r:f:......l)
- Ewe.łfyja podniesienia pensyi urzędnikom tutejszego magistratu po- stry strażackiej, ognie bengalskie i pocho·
nownie wschodzi na porządek dzienny obrad, dnie improwizowanych gondolierów zagasły
a rozpoczęły się bezusiaune, z lliezwykłą
dzięki inicyjatywie noweg-o prezydenta p.
1'0zrzutności~ wypuszczane faj erwerki; była
Sobieszczańskiego. Kwestyję tę uważamy
ich taka moc, że ciągle pękanie i huk icb
Prosimy <,zyleluików Ilaszy<,ll o 1.. 0- za b. ważną we wszystkich instytucyjach podobne się stały do rotowej kanonady wojmuni.liowullie .HUU \ł'}lzuiejszych Ca.k- tak rządowych, jak i prywatnych. Zmienitów i ciekawszych WYI':l.lków. Pa'oste ły się już od dość dawna warunki bytu i ska. Najwięcej oryginalną była pierwsz:L
J)otlnuie wiadomości jest dOSf,:łteczne; eg'zystencyi, zwłaszcza ludzi obarczonych ich seryja t. j. rzucane na sadzawkę ogniste
obrobieuie należy do .·c(l;tłicyi.
rodzinami, a zmiana tych warullków wysu- węże i oguiotryski; paliły się one, wiły i sy~zały w wodzie i na wodzie, a potem pękały 'I.
wa wszędzie sprawę podniesienia pensyj
- Na odbudowę wieży Ja.łno I?racowników biurowych na plan piel·wszy. hukiem, co sprawiało swoi m kontrastem ogór§kie.i złożyli w Redakcyi "Tygodnia" Ządać od każdego z nich pracy sumiennej ryginalny efekt. Za ten pomysł należy się
w dalszym ciągu pp. 1\ ntoni Jagodzillski słuszną jest rzeczą; ale równie słllsznem jest panu Z. zupełne llzullnie.
rb. 10, XX. rb. 1, służąca M. rb. 1, K. Sa- zabezpieczyć byt każdego z nich tak, aby
- PrzYPo'llłinamy o zapowiedziapiński rb. 4, personel składów węgla p. K. mógł ze spokojną myślą oddawać się swym nym na 15 b. m. przedstawieniu amatorskiem
Sapińskiego rb. 11 (a mianowicie Jan Kor- obowiązkom. Niewątpliwie doczekamy też w sali Towarz. Dobroczynności-i o mają
suń rb. 3, Wł. Kamiliski, Andrzej Kajkow- owych czasów, w których sprawa ta pod- cej się odbyć nazajutrz, na torze wyścigo
ski, Józef Czajka, Błażej Duchowilki, Wa- niesioną zostanie przez władze decydujące wym Towarzystwa Cyklistów, zabawie kwialenty Zatorski, Antoni Krawczyk, Antoni jako ogólna. W magistratach być może ona towej. Dochód z obydwóch przeznaczony nl> .
Cygański, Antoni Wójcik-po rb. 1), J. Ku- rozsL!'zyguiętą daleko wcześniej, gdyż decy- rzecz Towarzy8twa Dobroczynności.
liński rb. 1. Razem rb. :28-łacznie zaś ze zyja zależy tutaj głównie od zgody na nią
- W"ze§ie,l, tegoroczny dla Piotrzłoźonemi povrzednio ,·b. 1 07 k~p. 55.
obywateli miasta. Zgodę tę nietrudno uzy- kowa-pełen rozmaito~ci i życia. Zwłaszcza
- TegorocznIJ jarma'l'/~ tutejszy skać ou luuzi praktycznych i jasno na rze- pomiędzy dniem 10 a 20 co chwila zmiana
na konie i inwentarz, który skoliczył się w czy patrzących, z których ten tylko może dekoracyj i co innego na scenie: najprzód
ubiegły czwartek, odznaczał się muiejszem nie rozumieć konieczności lepszego uposa- trzydniowy jarmark; następnie różne nowonii kiedykelwiek ożywieniem (jak wreszcie żenia urzędnika, który sam nie zaznał ni- ści w letnim teatl'ze; dalej "Noc wenecka"
wszystkie tegoroczne jarmarki, odbywane gdy niedostatku, bo nie uył obarczony licz· w Wodewilu; pr.zedstawienie amatorskie w
w czasie ogólnego zastoj u ekonomicznego). niejszą rodziną. A takich jest chyba bar- Dobroczynności; t. z. "Zabawa kwiatowa"
W stajniach i w okólniku było ogółem 257 dzo niewielu.
na dochód tejże;, wreszcie, po parodniowej
koni; za to przed okólnikiem koni chłop
- Nasi rZe'lnfe8tnicy! •• Tutejsi cie- pauzie, cause celebre z innej już, ważniej
skich-przeszło dwa razy tyle, a nadto }'I)- śle i mUl'arze, stawiający przed paru laty szej dziedziny laktów. Mianowicie dnia 20
zatwierclzollej
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2
h. m. pierwsze ogólne zebranie piotrkowskiego stowarzyszenia l'Glniczego! Chwała
Bogu, miasto nas~e ożywiło się trochę, chociaż chwilowo.
- "lJrodzaj owoców tegoroczny w naszych okolicach jest b. obfity. Najpiękniej
szych gatunków gruszek dostać można po 6,
7 k. funt; winogrona nie ustępują niemal zagranicznym, a płaci się za nie, teraz, w początkach zbioru, po kop. 10 za funt. Stało
się to za sprawą ciepłego, suchego i wciąż
pogodnego lata.
- :Latarnie gazowe, według zawartej z magistratem umowy, powinny być
zapalane przez drugą połowę września o
godzinie 6i z wieczora; gaszone zaś o godzinie 4 z rana.
- Próby stra~y. Dziś d. 16 września na placu b. magazynu solu ego odbedzie się próba oddziałów V i I straży
niowej ochotniczej; w niedzielę nastepna
oddziałów IV i II.
• .
- Zmiany w urzlJdowaniu. Uwolniony został od obowiązków na własną prośbę asystent kasy miejl!kiej w Piotl'kowie
Antoni Dąbkowski, a na jego miejsce mianowany został dziennikarz wydziału ubezpieczeń Władysław Ejdul.
- Inspektor szkoły realnej w Sosnowcu, p. Ignatienko, został mianowany dyrektorem gimnazyjum w Płocku.

wauia we wsi Porembie kaplicy, w której
nabożeństwa odprawiałoby

duchowieństwo

miejscowe parafijalne. Koszta budowy owej
kaplicy będą wynosić 24,950 rub. i będą
zebrane drogą składki wśród parafijan.
- ~owa stra~ ogniowa. Dowiadujemy się, że p. Gubernator zatwierdził
ustawę ochotniczej straży ogniowej w osadzie Kłobuck, częstochowskiego powiatu.
- Nowa ulica. Obywatel łódzki, Ramiach otrzymał pozwolenie na przeprowadzenie swym kosztem nowej ulicy w temże mieście.

- WBlJdeinie ulica Kijowska wkrótce zostanie zabrukowana kostkami granitowemi.
- Bilans Towarzystwa (Jzeladzldego. W .M 30 "Wiestnika Finan-
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- Tow. plawieńskie. "Przed lO-u
dniami komisyja Tow. pławieńskiego-jak
donosi "Gaz. Kiel."-zjechała do Kielc, celem obejrzenia podmiejskiego terenu, dla
wyszukania placu odpowiedniego na tor wyHcigowy. Komisyja w towarzystwie radnego magistratu Kołtońskiego i obywatela Sienickiego, oglądała trzy place pod Szydłów
kiem, za Kadzielnią i pod Białogonem. Plac,
a właściwie grunt orny, pod Szydłówkiem,
członkowie komisyi jednogłośnie uznali za.
odpowiadający wymaganym warunkom, a
ze względu na blizkość miasta za bardzo wygodny i korzystny. W imieniu więc komisyi
p. Michalski prusił o przedstawienie warunków, na jakichby miasto mogło przyjść z
pomocą Towarzystwu. Termin umowy 24letni. Ustanowiono dwutygodniowy termin
odpowiedzi. "

sów" z roku 1900 ogłoszono bilans za rok
- Piulla warszawskie, mówiąc o1899 Towal'zystwa bezimiennego Czeladzkiego (Zarząd Towarzystwa znajduje się przejściu zakładów fabrycznych, egzystują.
w Czeladzi; kopalnia węgla Ernest Michał cyc h dotąd w tutejsz~j gubernii p. f. "E.
w Czeladzi pod SosDowicami). Towarzystwo Hiibler i S-ka", na własność towarzystwa
przy 3,250,000 fr. kapitału zakładowego i akcyjnego belgijskiego, ubolewają, że p. H.
3,784,590 fr. obligacyi, dało w roku spra- nie mógł zebrać potrzebnego kapitału .•• "na
wozdawczym 508,822 fr. czystego zysku. miejscu". Jest to chyba domysł tylko' piZysk. postanowiono podzielić, jak następuje: szących; jesteśmy bowiem przekonani, źe
na kapitał rezerwowy 15,441 fr, na pokry- pan H. gdyby tylko, jako bogaty przemysło
cie strat z lat ubiegłych 233,381 fi-. (pozo- wiec niemiec, szukał pomiędzy koloniją
staje do pokrycia z tego tytułu 600,000 fr.), niemiecką owych kapitałów, byłby je znalazł z pewnością. Bo że ich nie szukał
na dywidendę 200,000 fr. (8%).
wśród bogatszych kapitalistów polskich- Zmiany w duchou'ień.dwie. - Butla ~elazna. N a polach wło jesteśmy tego pewni.
Zatwierdzony został w godności wikaryju- ścianina wsi Wojkowice-Komorne, gminy
- Jeden z rejentów łódzkich-jak
sza parafii Chełmo, w pow. nowo radomskim, Bobrowniki pow. bedzińskiego, Franciszka
donosi
"Goniec"-zobowiązał sie dobrowolSkurki,
odkryto
pokJad
rudy
żelaznej,
na
ks. Ignacy Kotlicki.
nie, z kORcem każdego l'oku, 5 proc. od dogłębokości 1 i pół sążnia.
- O.fJobiste. Znany i ceniony u nas
odkładać dla swoich współpracowni
-- WlJgiel "·amieRny. Na polach chodu
nauczyciel, artysta skrzypek p. Zapolski,
ków,
i
uzhieraną ztąd sumę lokować w
powrócił przed paru tygodniami z letniej włościauina wsi Sanczew, gminy Bobrow- instytucyi finansowej na pewien procent.
niki,
pow.
będzińskiego,
Józefa
i
Anastazyi
wycieczki do Piot!·kowa.
- Znowu za cudze pieniądze - pisze
małżouków Nowak, odkryto ua głebokości
- :Ledwie d'!/szq właściciele pieców 60
Łódzki" ma powstać u nas na
nGoniec
sążni, pokład węgla kamieuneg~.
wapiennych w Sulejowie. Z powodu panuwielką skalę fabryka zabawek. Początkowo
- (Jzytelnia. W Zgierzu, przy przę chciano ją założyć w Pabijanicacb, lecz po
jącego przeszło od roku kryzysu ekonomicznego w całym kraju, który już tylu ban- dzalni bawełuy W . F. Zacherta otwarto czy- namyśle postanowiono wybudować ją w
kructw stał się przyczyną-tendencyj a bu- telnię, którą poświęcił ks. Frankiewicz w Zubardziu. Na czele tej fabryki udziało
dowlana całkiem prawie zanikła. Żadne obecuości rubotników i władz miejscowych. wej staje zamieszkały w mieście Łodzi
miasto obecnie się nie buduje; żadne fabry- Czytelnia powstała z inicyjatywy p. Zofii belgijczyk pa~ Zegner, a udziały, których
ki nie wznoszą. I oto jest główna przyczy- ZaciJert. W dniu jej otwarcia, wzieto do ma być 40 po 50,000 rb., rozbierają prze•
na upadku Sulejowa, z jego produkcyją czytania 100 tomów książek.
ważnie kapitaliści francuzcy i belgijscy.
Hośt·iól.
W
Zgierzu,
jak
wiadomo,
wapna. Równie źle stoją inne kopalllie teCzyż naszych kapitalistów nie stać hyło na.
go materyjału; jako tako trzymają się je- stanąć ma nowy kościół katolicki. Podobno 200,000 rb., żeby zatrzymać w kraju zydynie z pomiędzy nich te, ktÓl'e położone zdecydowano już ostatemmie (?), że stanąć ski z przedsiębiorstwa, które może liczyć
są przy samej linii drogi żelaznej-z tych ma w polu po za miastem, na małem pa- na powodzenie.
zaś najlepiej moźe egzystują jeszcze Rudui- górku, przy urodze Piątkowskiej, tj. w stro- P~szu/ai'wanie pracy. W Łodzi,
ki. Takie stanowcze pog"rszenie się poło nie, w którą zuVełllie miasto się nie rozszew przccll!gu roku, poszukiwano za pośred
żenia vieców wapiennych w Sulejowie ob rza. Jest to wielki błąd, bo gdyby postawiono go od strony Łodzi, znalazłby się z cza- nictwem pism miejscowych na rozmaite poserwujemy ud kilku miesięcy.
sem
w śródmieściu; w te bowiem strone sady: rzemieślników 2,019, buchalterów
- (JzlJstochowa-Herbu. W krótkim
1,478, pomocników kantorowych 916, iujuż czasie będą rozpoczęte roboty budowy Zgierz się buduje. Wal'tob·y o tern jeszcze kasentów 508, szwaczek 582, korepetytokolei żelaznej od Herbów do Częstochowy. pomyśleć i plac budowy zmienić.
rów 814, guwernantek 316, bon 213 i t. d.
Główny nadzór za robotami, towarzyRtwo
- "'" Ła.łku staraniem rejeuta Olsza- Ogółem ogłoszono zapotrzebowałl 10,086.
owej kolei powierzyło-jak nam donoszą kowskieg-o odi,yło się na korzyść ubogiej Jest to cyfra bardzo znaczna, a zważywszy,
dotąd miejs(~owej straży ochotuiczej pl'led- że bardzo wielu pracodawców nie poszukuje
inżynierowi Batalinowi.
- .Dwie nowe kolejki. Dowiaduje- stawienie amaturskie, na I{tórem odegrano: pracowników przez ogłoszenia, można śmiało
my SIę, Że towarzystwu metalowych zakła "Schadzkę"-"Pl'zy kolei"-i "Pana Boni- przypuścić, że było w Łodzi w ciągu roku
dów B. Handke w Warszawie pozwolono facego":. Dochód oRi4gnięto b. pOKaźny, bo aż kilkanaście tysięcy posad do zajęcia.
na przeprowadzenie dwóch konno-żelaznych 400 l bl Alllat·'r~,y grali doskonale-publiCiekawa rzecz-powiada "Kul'. Codz."kolejek podjazdowych dla prywatnego uży" cznoŚĆ bawiła się bardzo dobrze.
ile też osób zgłosiło się na te posady, II
- W (JzlJ.dochowie dano dwa kon- zwłaszcza, ile posad istotnie zajęli krajowtku: od huty "Częstochowa" <lo kopalni
"Konopiska": (10 wiorst) i od st. D. Ż. W. W. certy, w d"jach 5 i 6 b. ID. na odbudowa.- cy? Pod tym względem nie mamy żadnych
"Poraj" do kopalni "Kupaczka" (3 wiorsty) nie wieży Jasnog6rskiej. Koncertowali: p. danych; ponieważ jednak z corocznych spra- Bozszerzenie ko6ciola. Dowia- Górnicki, monologista, którego staraniem wozdań bi ura wywiadowczego przy łódz
dujemy się, że parafij anie Jeżewskiej pa- urząJzone zost.ały oba koncerty, p. Knrtzó- kIem Towarzystwie subjektów handlowych
rafii pow. brzezińskiego postanowiU rozsze- wna, śpiewac~.ka opery, p. Łęgosz, dyrektor widzimy, że nie może ono zadośćuczynić
rzyć miejscowy kościół, który obecnie zbyt chóru aruatorsk iego na Jasnej Gól'ze, pan wszystkim zapotrzebowaniom pracodawców,
jest ciasnym. Koszta rozszerzenia kościoła Elertowicz pianista i p. Drac skrzypek. Pu- a to z powodu bt'aku kandydatów odpowiednio wykwalifikowanych - więc łatwo już
będą wynosić 3lJ,000 rb.; będą one zebrane blICzność niezbyt licznie dopisała,
- W Bawie ma bj ć podobno zało ztąd przyjść możemy do wniosku, że i z
drogą składki, obowiązującej
wszystkich
mieszkańców wyznania katulickiegQ rzeczo- żone niebawem seminal'yjum nauczycielskie. owych 10,086 posad ogłoszonych w pismach,
Dlaczel!o, z drugiej strony, Rawa nie po- niewiele dostało sie pracownikom krajowym.
nej parafii w ciągu lat 6-ciu.
stara
się o założenie li siebie progimnazy- Pochodzi to ztąd, 'że mamy mnóstwo ludzi
- Proj~kt budowy kaplicy. Z
będzińskiego donoszą nam, że mieszkańcy jum lub 4-klasowej szkoły realnej i nie wykształconych powierzchownie, uzdolniowsi Porem ba, Dziechciarze, Krzemenda i wskrzesi chlubnej tradycyi szkół rawskich? nych-jak to m6wią-do wszystkiego; lecz
- Po po~arze Kamińska nędza wśród nie posiadających gruntownej wiedzy w daKrawce pow. będzińskiego, mając na wzglę
dzie wiele niedogodności; jakich doznają z mieszkańców ogromna; }Jotrzebna pomoc jak nej specyj alnoŚci.
- Ze Zduńskiej Woli piszą do
p~wodu. tego, że parafijalny kościół w~ wsi najpI'ędsza. Ofiary Jlrzyjmnje ks. dziekan
ClągowICe położony jest zbyt daleko od po- Jankowski w Kamińsku, do którego też "Gaz. Kaliskiej", że ruch b. mały w tammienionych wsi, wystąpili do władz oqpo- należy skierowywać wszelkie przesyłki po- tejszym tkackim przemyśle; niewypłacal
ność, protesta weksli, mniejsze lub więk-8~e
wiednich z prośb~ o pozwolenie wybudo- cztowe.
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baukrllctwa są prawie na porladku dzien- l l:zy nie tęskn i za naszym grodem, odrzekła , że
nym. Ruch budowlany w 1'. b. 'był bardzo I pr.zeriwl~ie : żaluje raczej ~ych •.k~óI:zy J?us~ą
nieznaczuy, wzniesion.> zaledwie kilka do- Illleszkal' w tcm. ~lotkarskre~ ml~dcle .. załuJP
mów. Ex re projektowanej budowy kolei z,:łaszcz~ mł?dz~t'zy. pozbaw.lOneJ. w ~I,otrkoielaznej utworzuno sporo nowych ulic i WIC c~łklem. V.yCl~t t()~arzys~lego I WCIąZ ~~u• . , .• '
....
. ' szonCJ obaWiać Się. azeby me posądzono JeJ o
mllostwo ylacow. dal emule dotąd wycl.ekuJe jakie matl'ymonijalne zamiary. gdy bywa w
na kupcowo Wiele domów wybudowanych domar'h familijnych. Przychodzi też do nich
w. 1'0~u p.rz~sz~ym, na .tak 'lW. "Now.em tylko na zaproszenie: nie każdy zaś. może c.zę~
mieśCIe", !:lWleCI pustkami-brak lokatorow. stu wydawać wieczory proszone, ktoryeh Się I
Słowem, panuje stagnacyja, jakiej nie mie- obawia niekiedy. hl) często po takim wieczoliśmy od lat kilkuuastl1.
rzc mnóstwo obmowy i domysłów.
- Zauważył pan pewno-mówiła moja zna- Do clzisiejsze:;:;o nUlUeru dołąrza
my ogłoszcnie piotrkowskiego oddziału Banku joma - że bardzo I'zadko zdarza się, ażeby piotrkowianin z piotrkowianką się żenił; a wie pan
Państwa o wysoko~ci pobieranych opłat za
dlaczego'? Dlatego, że ludzie im na to nie poprzekazy.
zwolą: będą jednej stronie na drugą opowiadać co tylko wymy~lą najgorszego, a gdy jllż nic
wrmy~lić nie mogą, mówią jemu: "wiesz pan,
ona cię grzecznie przyjmuje, ale mówiła mi,
że za ciebie nie wyjdzie" a jej znowu: "wie
pani. , dowiadywał się, ile będziesz miała posa- Radom. Ministeryjum o~wiaty ~godziło g~. b? on" się w inn.ej kocha, ty!ko że ta!llta
.:sic wydać miastu Radomiowi 60 000 rb. w , m.c filerna. Naturalllle ~e ws.zystkIe ga~anmy,
fOl:mi
, . , k' b' .
. ' b I'
Wlerutne kłamstwa. robią WIele złego I tylko
e pozycz I ezplOcentoweJ, na ue owę ci co znaja dobrze Plotków nie zwracają na
gmacbu szkoły przemysłowo-rzemieślniczej. ni'e uwa~i.
Plac p~d bndowę ofiar?wał skarb. Pożyczka
Zacząłem z całym zapałem bronić piotrkoma byc spłaconą w CIągu lat 20.
wian; towarzyszka jednak moja przerwała mi,
- Warszawa. Na skutek cyrkularza mi- mówiąc:
nistra. oświaty O otwieraniu nowych szkół . - Nie wysilaj si~ pan nal?ró~no , bo ~nuie
techmcznych, inspektor s'lkół m. Warszawy, file pl'~ekona~z; oprocz :ego, ~e J~st t? IDIll;sto
p. Sawienkow, za2adllł od magistratu infor- czyste l dla bl~dnrch h?Jne. ~IC wl~ceJ o, mem
macyi jakieooo t ' SZ. 1· ł t h . ,
dobrego powiedzieć me można ; ze zas pod
w W '
. to 'yP~ d ~o y ec DJcz.nek.s ą wzgledem towarzyskim nieznośne. temu nikt
~rsza.wIe najPozą ans~e,. ora~ w Ja 1m nie iaprzeczy.
StOp~lU miasto mogłoby łozyc na Ich utrzy_ .Takto? li teatry amatorskie , a tombole, a
mame.
zabawr kwiatowe. a wieczory u cyklistów? Te
- Petersburg. Do iustytutu iużynierów ostatnie zwłaszcza. cóż im brakuje? Ładna sakomunikacyi podano prośb o przyjęcie 800 la. niezła m~lz):ka. gospodarze...
.
. n~ 100 wakansów; do instytutu tecbnolo- Pan ~~WISZ. ~ tych panach z.cze:wone~llI
glcznego-przeszło 1000 na 250 lvakansów; ~okal'llkaml. J~kIez to O~I funkcYJe "1pełma
do instytutu o'órniczego _ również przeszło Ją na ~aba wach! czy cho/· . Wpl'0'YudzaJą d~my
1000
60 to k
'! E
.
k L
do sah? .. chyba tylko swoJe znajome, bo lUue
so
~a.
;va a~sow
(g~aI~lln'y on mr- rzadko dostępują ' tego zaszczytu'. q-ospodayze
we rozpoczęły Się d. 16 SIeI pma.
zwykle wteely tak zajęci, tnaturaltue osobistą
--oł~+-zabawą). ~c dama nie mogąc się ich doczekać ,
naj cZQtici ej wchodzi ~ama. A już czy się kto
GŁOSY CZYTELNIKÓW.
dobrze bawi czy nip, czy wszystkie panny tall-~~~~
czą-to nic nie obrhodzi tych panów. O gospo::;zano\\'l1y Panie Redaktorzel Nie jako d:den- elyniaclt to samo da się powiedzieć: pełnią swe
n~kaI:z z zawodu, ale jako stały wasz ezytel- ol)O\Yi~zk.i trl~o nominalnie: J~ikt o ni~h ni~ wie.
mk, Hlą~ za wezwcwiem Redakcyi nawolującej nikt Sl~ I.m /liC }Jl'zcdstawa I on~ tez o llIkogo
wszystkich do współpracownictwa, powinien- nic dba~ą. a C~~8tO llaW?~ na I)al m e prz):chod,zą.
b.ym o~ cz~su do rzasu co~ napisać. i podzielić ( W tej c~n~tlJ. stanę.lłl;~y. na SZCZyCIe gory
SI~ my~lar;nl memi z pozostałą rzesv.ą cz)'telni- \ Chełmowe.l I Widok. Jaki Stę uk~zał o~z?m nakow. rOt' przccie stała a rzadko zapełniana 8zym. przerwał dalszc tlowodzellla mOJeJ towan~bl;'yka..w .,Tygodniu·', p. t. "Glosy C'zytelni- rzys~ki. P? chwili zac,zQliśmy rozmawiać o Kr~
k~w', ~tOl dla wszystkich otworem. Pl'zy~naję kowle, kto~'ego starozytn~ mury rysowały SIę
Wlę.C, ze. tylko wrodzone naszemu plennelllu przed Ilaml na horyzonCie.
S.
~~~ __
!elllstwo l odkładanie zamiarów do jutra - są
Jedyną i ella mnie wymówką. żem nic wziął
dotąd piór~ do ręki. Zastanowienie się nad tem
Z BIBLIJOGRAFIl I PRASY.
Pl'z~szlo mi do głowy podczas tegorocznego
~~
Jetlllego wypoczynku w Ojcowie. zkąd tylko
_ ROCZNIK TOWARZYSTW A OSAD ROLco powróciłem.
~YCH i Przytułków rzemieślniczych. zawieraOjcowa opisywać nic będę, bo pewno wśród jący sprawozi:lallie administracyi zapisu Kajepo~skicj ifo1kligellcyi mało siQ znajdzie osól>. taua hl'. Kickiego za rok gospodarczy 18981
kt.oreby me znały tego uroczego zakątka zie- maluje stan gdspodarstwa w majątkach OrłowIe.
m~ naszej: ja jednak, com go od kilku lat nie SobieszYllie. Rzyczkach wraz z fowal'kami, oraz
Widział, ździwiony zostałem, że w krótkim sto- rozwój Szkoł)' Rolniczej i działalność stacyi
sunk<nvo czasie tak się na lepsze odmienił. eloświadczalnej sobieszyllskiej. Ze sprawozdaZaczął się on podnosić dzięki staraniom ś. 1)· nia o Sobieszli(/,skiej Szkole Rolniczej niższej
iloktora 'J'opolskiego; tcraz zaś llastQpca jego, I-go rzędu, za~ożone.i w r. 1890 przez Kom~tet
do!,:tor Niedzielski z powodzeniem rozpoczęte Warszawskiego Tow. Osad Rolnych na foldZIeło prowadzi. Zanie<lbany wiQc pierwiastko- warku Brzozowa. w powiecie garwolińskim
w~ zakład .hydroJ;la.tycZ?y, dziś jel:lt wygo<~fo1ie dowiadujemy się. ze gubernii siedleckiej cc~lIzą~lz.ony I. racYJo~a!llle ~rowadzony. pomlJa- lem szkoły jes~ przygotowywauie niższych ofiJ,c JUz t~. ze na mleJs~u Jedn~go II .wa.lą~y.~h I cyjalistów rolnych. Kurs nauk trwa lat pięć.
~Ię domk~\V> stanęła piękna ~vl.lla, Ja~o ~hJ3 Opłata od pensy',jonarz)' wynosi 100 rb. rocooie,
zakładu, I ze d!a wygody ~O~CI" ~a, 'V:I~ceJ u- od przychodzących 6 rub. Prócz tego szkoła
czę~zczanych gor<1;ch: porobIOno :~clezkl I ła,,:e- przyjmuje pra~tykantów. W kOIICU roku spra~zkl. . W zak~adzIe l. W parku Jes~ czytch~la, wozdawczego szkoła liczyła 59 uczniów.
f~rt~pla.n, orkiestra, bIlardy, stl'z~IUl~a, kręglel- _
SZAŁ" Takt tytuł nosi broszurka zama I gimnastyka, a dla amatorow lIcznego to.... " 13 l 't . l 'w'e 'sz Miecz sła~a Ewarzystwa doilć częste reuniony , jak również
lefl'1.JOącla b u o ndJc ~ I l rece' wYartos'cl' o~d
'l
. k'
kt'
I t l
.
e. ze o ne wy aUle ma WI J
wspo ne wycIecz I, na
oryc I y II wspama- ...
kt'. l l .. b ł -'e wydawać Za
łym widokom napatrzeć się można i tak przylelszy,
?l yc I epl,eJ y o Ul.
'.'
. jemnie czas spędzić!... Wobec tego ze ździwie- przykład mech P.o~~uzą następUJące zdama wy.
ł Ił' k
. l
'b' I
l'
Jęte z 'onych poezJI:
me~ s. uc la em, Ja, WIe e, oso '. wyc lwa aJąc
"Szła dziewczyna pod drzewami, szła 'dziewczyua,
Lęk obłoczne jej' kolana tnie i zgina".
za.gIaI!ICz!le ,?bacly', skarzyło s~ę na nydy ~
Ciekawa rzecz, gdzie poeta widział obłoczne
OJco:-;e I me. mog!e~ 'poJąć" J?-k można ~Ię
nudzlC w tak 'pIęknej .m!eJscow.01lCI. ,Co do mme, kolana ciete l~kiem?
wolałem ~e piękne ml.eJsca zWledzac sam, w to.Albo: "Czy Clę kocham? Ja pytam, kiedy odręwarzystwle przewodmka.
twiały,
·
Na jednej z takich wycieczek spotkałem moLeżę przy rozognionem ciele ulicznicy" .
.ją dawną znajomą, piotrkowiankę, obecnie mi eTakie rzeczy, to naprawdę tylko w s~ale
ł!zkankę Warszawy. Po przywitaniu, zaczęła można pisać, tytuł zatem broszury usprawledsię oczywiście wypytywać o Piotrków. Dość liwia poetę.
długo rozmawialiśmy o uim, a. gdy zapytałem,
40090:

BO ZM,AITO CI.
Ge~;'lUanizacy:i a. Poznatisldego.
,L'Uniwel'B et le Monde" zamieszcza obszerną korespondencyję o stosnnkach polskich i infol'muje
swych czytelników także o l'OZpol·ządzenill.ch co
do nauk,: religii w s:kolach pruskich. Czytamy tam
między innemi: Te rozpol'ządzenia mają jednę dobrą stl'onę-rozbudzają sumienie narodowe, sumienie katolickie az do najnizszych warstw ludu.
Wieśniak, któl'Y zaledwie myślał o tern, że jest
polakiem, dopóki nie tknięto iego tradycyi ani
języka, dzisiaj ocenia podwójnie skarby, które mu
chcą odebrać. Jego siła oporua wzrasta og romnie
i nikt oie zdoła zgermanizow{\ć ludu, strze żouego
przl'z przywiązanie do religii ojoów i do wszy.atkie·
go, co mu oni zostawili w spuściźnie.
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Listy od Redakcyi.

Z dalszych stron.
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Panu. A. w- "W' Piot1'ko"W'ie_ Nlir·
kop. 75 dopłaty do ogłoszenia.

leży się

Sprawozdanie z handlu nasion.
Płacono

Rb. za. pud
Marek przy kur[ sie 217.
\

za. 50 Kg!'.

Koniczyna czerwona. I. .
Koniczyna czerwona II. .
Koniczyna czerwona m.
Koniczyna biała I. . . .
Koniczyna biała II.
Koniczyna biała m . .
Koniczyna szwedzka . . .
Koniczyna chmielowa żółta.
.
Koniczyna wiśniowa, (inkarnatka)
Koniczyna nostrzyk zwy~zajny.
Koniczyna przelot pospolIty.
Esparcetta.. . . .
Seradella . . . .
Rajgras angielski
Rajgras włoski
Rajgras francuski
Trawa kupkowa .
Kostrzewa owcza
T.ymoteusz .
... .
Kukurydza (koński zlJ:b)
Sporek olbrzymi
Sporek mały. .
Gorczyca żółta.
Rzepik zimow,Y
Rzel>ik letni . .
Łubin żółty . .
Łubin niebieski.
Wiczka piaskowa
Tatarka
Bobik koński
Siemie lniane
Uak biały. .
~1ak niebieski . . .
...
Ual'chew biała, zieł. łepk. otarta.
Buraki flaszkowate czerwone . .
Buraki oberudorfskie czerwone
Bumki oberudorfskie żółte . . .
Buraki ekendorfskie żółte. . . .
BUl'~.ki cukrowe wanzlebenskie .

10,56

70

65

9,80

50
60
50
30

9,05
7,54

7,54
4,52
to,56
3,90
5,40
2,70
10,56
3,01
0,90
2,10
3,01

70

26
36
18
70

20
6

H
20

7,54
7,54-

fiO
50

3,61
3,32
116'
1;81
1,51
226
2:1 0
2,2()
0,6)1
0.5::1
424
1;16
1,On
2,343,01
2,70

24
22
R
12
10
15

14
15
4,50
3,50
28

8
7

16
20
18

B. Bozakowsh- w Torunin.

:n.

1

z 10-cioletnią przeszło praktyką, w tej liczbie 4 lata ostatnie szpitalnej praktyki
pragnąc rozwinąć działalność swoją w szerszym zakresie jako chiru\'g, okulista i ak!lszer, od l-go Października obiera sobie
SOSN(J WJIJJO na stały pobyt. (3-2)

TOWARZYSTWO LOWICKIE
PRZETWORÓW CHElIlCZNYCH
i nawozów sztucznycb.
Wystawa Powszechna w Paryżu 1900 r.
Medal złoty za produkcyję nawoz. sztuczn o
Medal srebrny za własną eksplaotacyję fosforytów.
Warszawa, Włodzimierska 23
AGENTURY: W-y Wł. ZaleRkt w Piotrkowie,
ft
I. K,·tlińsk:i w Rawie,
l. Mikołajeweki w Nowo-Radomsltu,
, G. Szamowski w Lodzi-KoDstan[tynowska 5,
Zarząd:

Poleca: Superfosfaty, luzie fosforowe
Łowickie,

Gips fosforowy Łowicki, Kainit

i inne nawuzy sztuczne.
Na

żądnie

oennlki.

(a! -31)

'rYDZIE:N

4
obrębie

- 7, 14, 21 września (20, 27 września i 4 PILŹ.dziernika) na rynku w m. Łaskn na sprzedaż 200
sztuk owiec, ocenionych na sumę 500 rb.

łlOWICKIE
10 do 12<:, kwasu fosforowego rozpuszczalnego, oznaczonego meto(lą profesora 'Vagnerft
- W dniu 4 (17) września w ~oworadomsku na
poleca
~:przedaż różnych ruchomości, pozostałych po śmier Bo~klad letni pociqgów na ,~ta
ci Sza.i Ruziewicza, od sumy 1221 rb. 4 kop.
cyi Piotrków
- 5 (18) września w m. P iotrkowie, w kancelaŁOWICKIE
od dnia 6 (19) Maja /900 I'oku.
ryi 28 pułku Połockiego na dostaw_x_artykułów spoPRZETWORÓW
CHEMICZNY
CH
żywczych dla. pułku na cały rok. wa(lium 1500 rb.
Odchodzą z Piotrkowa:
- 18 września (1 października,) w urzędzie p-tu Do Granicy i Sosnowca
i Nawozów Sztucznych.
DO ,Warszawy
brzezińskiego na 3-ch letnie oświetlanie 108 latarń
Zarząd w Warszawie. Wło<lzimiel'ska 23
2 m. 57 w nocy kUl'yjel·.
miejskich w Tomaszowie, 0(1 4,390 kop. za jedną 2 m. 41 w nocy kury jer.
4 m. 32 w nocy osobowy
5 m. 7 w nocy osobowy
latarnię w ciągu jednej nocy.
Agentury w całem Królestwie.
(j m. 35 rano osobowy
- 15 (28) września w urzędzie wójta gminy Do- 9 m. 27 rano pocztowy
Medal zloty za :na vvozy sztu.czne
8 m. 33 rano osobowy
bra w pow. bl'zezińskim na dzierżawę do 1 (14) paź 12 m. 35 po poło osobowy
na ""vystavvie po'\Vszechuej
11 m. 8 rano osobowy
dziernika 1903 r. dochodu z rzeźni w osadzie Stry- 3 m. 19 po poło osobowy
5 m. 4 po poło pospi esz .
1 m. 30 po poło pospiesz.
vv Paryźu 1900.
(15-1)
kowie, od Rumy rocznej 300 rb.
6 m. 2 wi ecz. pocztow y
- 6 (19) września w urzędzie p-tu częstochow 6 m. 25 po poło osobowy
m.
47
wiecz.
osobowy
rp.
5G
wiecz.
osobowy
7
9
skiego na restauracyję niektórych budynków miejdo Częstochowy
Poieca się pierw.,.~orzędny
skich w Częstochowie, od sumy 1121 rub. 67 kop.,
a tani Jlotet A.ngielski
in minus.
Przychodzą do Piotrkowa
_ 4 (17) września w magistracie m. Łodzi na
w mie.fcie CzęstocJtOwie~ w blizkoś<: i
Z Granicy i Sosnowca
Z Warszawy
'restaUl'acyję lokali w gmachu magistratu łódzkiego,
12 m. 30 w nocy osobowy 11 m. 15 w nocy osobowy d wOl'ca kolei żelaznej.
od sumy 940 rb. 47 kop.

Licytacyje W

gubernii Piotrkowskiej.
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Władysław A. Walicki z Warszawy
lldBliKat~iajqCB
I

MYDŁO TATRZAŃSKIE

PIOTRKÓW,

ul. O(lesli:a. dom p. Popo"VVsli:iego.
Przyjmuje wszelkie przeróbki, strojenia fortepianów, pianin i t. p. instrumen·
tów, uskuteczniając je prędko i sumiennie. po cenach nader umiarkowanych, mając najlepsze materyjały. Z czem się poleca nadal łl1skawym wzglęrlom Szanownycn klijentów. Sprzedaż i wynajęcie używanych fortepianów.
Tamże potrzebny jest uczeń do praktyki.
(3-1)
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~~osiada.i~

~~~~:I S. PAŃSKIEGO rl~ur;:;;~~

SOCZEK. (Magazyn Optyczny).
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. AKCYJNE TOWARZYSTWO
~

~ FABRYKI WYROBÓW METALOWYCH (
~
eR. ZucllerrJJar i 8yn
~

)

telefoli ~~ 439 w "\Varsza.wie Towarowa Xl! 40,

<

Fabryka kopert
~=~

m

,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,, . ,, I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,~

DLA SMAKOSZYI
Cykoryj a, wyrobiona w nowo otworzonej Włocławskiej
Fabryce Cykoryi

•

. Skła~ p~~~eru

fi

Ul
1:lt~(lziów Ol
k8iążki, Hygnatul~y,
I matBrJał. ~ismlBnnycn

JCl=.d"~

tychże wchodzące.

lIa slrladzie
i
dla p. p. ){p,;elltów,
:ilcdcz.,
lSędz. gIDJłJuych,. JCOlllctl'OIV, Ilo,Jtow; WMzclkic
ob~v~luty, . lWl'tkJ dla p.p. Aptc~al'zy, ol'az Druki, Książki fabryczne,
KSlązeczklobr!lchu.nkowe robotnicze dla Fabl'yk i Zakł. /{ól'lI.-pl'zcmyał.
-- Ceny nlzkle_· U5'"j\dres dla depesz i listów: S. Pański . . . .
Li --...
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SPECYJALNA FABRYKA

R~. Jl~~~ lu~ ~l~~~

PORTYJER

c7Jernar<§ J!auer i & .. 8a chcę
.

W Warszawie,
Żelazna 58, róg Grzybowskiej
posiadatYJer
~a skł!!,dzie
wielki
wy~ór pornaJ nowszych
rlesem.
Fabryka przyjmuje zamówienia na
swoje WJl'oby we wszystkich kolorach
Ceny fabryczne stale, na(ler przy~
stępne.
(W. B. O. 4455) (10-8)

zaciQguil ć zaraz na hypotekę mI,\"
na cztorogankowego. z przyległościallli.
Wiaclomość u paua Jana jlokrzyckie~,)
IV Piotrkowie, ul. SnlejowRka.
(3- I I

PRACOWNIA OBUWIA

M k'

D

.

.

. .

ęz leg~, .a!'1sklego I DZlecmnega
I st Dl eJąca pod firmą

"NADZIEJA"
'v

~;::::::::::::::::=====(:1=0~3;;):- Spraw Wewnętrznych i kaucyjolloWUllt,

r.

WRÓCIli

"

pod

firmą

Dr. Hayn "Warszawskie' Biuro O[łaszeń

H

s~eGyjalista nerw~wYGn Gn~róo

Otwarte w Warszawie przy nI. WierzBEUTHEN, Szlą.zk. (3-1)'-.1 bowPj ]i 8, wprost Niecałej.-TeJ efo.
~'============"'~ nn NI 416.-Kantor otwarty od 9 raul)
do 10 wieczól·.

I.~

DRUKARNIA

czynna, dobrze prosperująca, do sprze- Do dzisiejszego nllm~ru .dołącza się !lania. Szczegóły w administracyi gaarkusz 23 pOWIeŚCI p. t.
zety nTydzień".
(4-3)
"Z Ł U D Z E N I A."

(10-4)

Redaktor
JlOIIDo,uono llellaypoIO.

wszelkie roboty w zakres

I

m·

i więcej, do sprzedania, na pra- otvvorzyla sl~lep z g'oto __
wach miejskich, "W' Częstocho- vven:1. obu"W'ient "VV €lolun
"W'ie. w blizkości Zakładow Zelaznych p. Miillera, na przcci
B. Handtkego. Tamże tlo sprzedania
Cer.i: 'Wi.
plac pod fabrykę na(l rzeką W sklepie przyjmują się zamówieni ·l
Wartą. blizko kolei. 'Viadomość bliższa ua obuwie i na l'epa1'3cyje. (Z -ó3-,W}
u 'Valentego Janoty w Rakowie, p r z y l - - - - - - - - - - - - - fabryce Handtkego, przez Częstochowę. Zatwierdzollc przez JW. ~Jinistra

Dziećmi".

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

Ksią~ki Dr~kj
W

50 placów

odznacza się smakiem wybornym, i sprzedawaną jest
we wszystkich tutejszych
większych sklepach kolonijalnych. Dodana do kawy,
nadaje takowej ładny złoci
sty kolor i mocny przyjemny aromat.
Dla odróżnienia takowej od
innych podobnych fabrykatów służy marka fabryczna

"Drabina z

Przyjmują.

PAŃSKI)
PIOTRKOWIE

(dawniej E.

IUTROLIGATORIlIAI

) poleca formy .10 uukru i roboty kotlarskie, szruby, nity, lańcuehy, (
.gwoź,(lzie, tlrut, zgTzelJła, młotki i obc~gi.
(
) .
\.~ (W. B. O.. y 452.3)
.
(22-9) '-.6

R. BOJlN~ &C~

ZAPACIIAMf

Konwalii, Bu/<, Tatra i Róży

Fijoł/<a,

[!]C"::I---- ----i:.S'2 ---- ---- ---- ---- ---- --. ~

na której maina się uauczy ć
w przeciąg.u godziny.
Cena z nutami rb. 12.

!II!!I

(3-2)

wy!ltawy paryzkiej.

WYŁACZ:-<A WŁASNOŚĆ

wydawca Mirosław Dobrzański.
----~~~~~~T7~--~~~~--~

w drUKarni S.

Pańskiego

w Piotrkowie.
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kamienny, przerażająco cichy jej ból stopniał we
które pierwszą jej ulg~ przyniosły.
Filip stal pełen podziwu i uwielbienia wobec siły i szlachetności tych dwóch kobiet.
- Jakiż ze mnie mały, jaki mamy wobec nich
człowiek-myślal. upokorzony. - Jakże rui wstyd dziś
niepokoju o los mój osobisty i tych obaw wobec oczekującej mnie przyszłości. Ja, wychowany w biedzie,
trwoż~ się, Że nie mam majątku, a te oto dzielne ko-,
biety, zepsute powodzeniem, opływające we wszystko,
z taką bohaterską odwagą znoszą swój krzyż, tak
dzielnie patrzą w przyszłość.
Wiedział ou, że bohaterów nie wytwarzają chwilowe porywy ale długie lata cierpień i doświadczeń;
ale wiedział i to także, że te dwie kobiety spełnią to
co mówią, że odwaga ich to nie słomiany ogień podnieconych nerwów, ale' wykwit siły, spoczywającej na
dnie ich duszy, mocy charakteru i wysokiego poczu. cia obowiązku.
I ogarniało go gorące, nami~tlle pragnienie, by
się stać godnym przyjaźni tych wyjątkowych istot,
by pracą dojść bądź co bądź do celu, i z czasem, bodaj
w dalekiej przyszłości, módz powiedzieć Salwatorze:
kocham cię i pragn\i, byś podzieliła los mój, a nie
zbraknie ci na niczem!
XX.
Gwjdo sied'"iał rano w swojem biurze zagłębio
ny w pracy, przeglądając plany powierzonego mu świe
żo obstalunku, myśląc, że nie warto w nich nic zmielliać dopokąd mister Notter, nie odnajdzie odpowie..
dniego pod budowlę placu.
łzach,
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-' 179 - Takiego pałacu nie postawię przecież w pierwszej. lepszej dziurze-pomyślał.
Przez otwarte okno wpadał gwar uliczny i okrzyki roznoszących gazety chłopców.
Przywykł do tych odgłosów tak, że hynajmniej
nie zwracal na. nie uwagi.
W sąsiednim pokoju skl'zypn~ły drzwi. Główny
rysownik biura wszedł i wieszał palto i kapelusz.
- Oczywiście wie pan już, co się stało? - spytał
go odedrzwi .
Nie.
- Nie czytał pan gazet?
- Nie, nie miałem ich dotąd w ręku.
Wyciągnął rękę ku leżącej paczce dzienników i
wyjął ostatni, jeszcze wilgotny numer" Wiadomości
Hamburskich". Przejrzał gazetę, nie znajdując w niej
nic ciekawego.
- Zajrzyj pan do kroniki miejscowej.
Gwido przeczytał artykulik zatytułowany: "Konrad Piotr Banmeister":
"Późno nocą doszła do nas wiadomość, że w podmiejskiej swej willi zmarł wczoraj nagle, na pal'aliż
serca, przedstawi ci el i szef firmy,. Baumeister ll • Dziś
na giełdzie rozeszła się wiadomość o zachwianiu interesów firmy. Mając nadzieję, że wieRci te są fałszy
we i oparte jedynie na chwiJowem niepowodzeniu firmy, wyrażamy t.u sz(\zery żal wobec śmierci zaslużo
nego i powszechnie szanowanego przemysłowca i obywatela. Słyszeliśmy, że zmarły świeżo Konrad Piotr
Baumeister od kilku lat już cierpiał na sercej być
więc może, że silne wzruszenie, spowodowane obiega-
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-·180 jącemi wieściami, pnyspieszyło grożącą

odda.wna katastrofę. W każdym razie krach firmy Fiedling & C-o
był niezawodnie w związku z zachwianiem się firmy
Baumeister. Zmady nie pozostawił dzieci; nad trumną
jego rozpacza jedynie wdowa, powszechnym szacunkiem ciesząca sig w mieście Szarlota z Vohlradtów,
córka znanego seuatora Doktora Vohlradta, zmarłego
w 1860 r."
Gwido zbladł jak ściana, położył na stole gazetę
skierował się ku wyjściu.
- A kapelusz?-spytał pomocnik.
Gwido wziął podany mu kapelusz i wyszedłszy
za drzwi szedł wciąż prl.ed siebie, wzdłuż ulicy, uie
wietlząc sam, dokąd dąży i po co idzie. Wyczerpany
padł ulłreszcie na ławkę i teraz dopiero myśli jego
w jakiś ład się układać zaczęły.
- A więc on, on najbliższy Szarlocie, jej wy_
chowaniec' jej ulubieniec, nie był przy niej w naj cięi8zej chwili jej życia. On, jak obcy, z gazet dowiedział
sili o jej nieszczęściu! Nie zawiadomiła go ... nie czuła
potrzeby zawezwać go w takiej chwili,..
Gorycz i ból napełniły jego serce.
Rok, jerlen rok minął, a jakież zmiauy! Przed
rokiem, ba, przed półrokiem nic podobnego zdarzyć by
się nie mogło. On byłby przy niej pierwszy, on zajmowałby się pogrzebem, 011 by ją pocies'tał i uspakajał.

I przypomniało mu się wszystko, co zaszło mię
dzy nimi dnia poprzedniego. Powrócił do domu pod
wrażeniem zajścia z Szarlotą i podszedł do żony.
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- Przebacz mu, jeżeli mo'l..esz -szeptała.- Zrób
to dla mnie i daruj mu jego winę; życie w ostatnich
czasach było dla uieg'o torturą. Odpokutował za swoje winy.
Milczała chwilę, poczem zuów żałosny jęk wyrwał się z jej ust.
- Błagam cię, przebacz Ulul
Młoda dziewczyna chciała powstać, ale siły od· mówiły jej posłuszeństwa. Filip pomógł jej podnieść
się i ze łkaniem rzuciła .się w objęcia Szarłoty. I dlugo obie kobiety stały tak przytulone do siebie w uści
sku. Rozpaczliwe łkania przeszly w ciche łzy. Nakoniec Salwatora uspokoiła sig zupełnie. Nie miała ona
najmuiejszcgo pojęcia o niedostatku, o życiu pracy,
o niewygodach połączonych z ubóstwem; przerażała
ją ta nieznnna jej a straszna \·zecL-bieda. A jednak
w duszy jej jednocześnie ozwał się głos obowiązku.
Czuła, że powinna być mężną, że niewoluo jej przyciężać ci~żkiego i tak brzemienia ukochanej pr;o;yjaciółki, że powiuna razem z nią podźwignąć brzemię.
którego ciężarze nie miała dotąd jasnego pojęcia.
- Dziecko naj droższe-mówiła S;o;arlota-dopokąd ja mieć będę siły der pracy, bądź spokojna, zapraCuję na ciebie.
- Ty? .. Ty masz na mnie pracować?-zawołała
z oburzeniem. - To mój obowiązek. Zobaczysz, jaka
Ze mnie silna kobieta. Nie mamy się czego lękać; nie
zasłużyłyśmy na biedę, nie jesteśmy jej winne. Damy
sobie radę.
I znów uścisnęły się serdecznie.
Teraz dopiero siły opuściły nieszczęśliwą kóbie-
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