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Wychodzi

W każdą Niedziel~

wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym.

Redakcyja i Administracyja: ulica Kaliska w Piotrkowie, dom Katarzyńskiego (obok magistratu).
.
Redaktor przyjmuje codziennie od 3-ej do 5-ej popołudniu, z wyjątkiem świąt.
Ogło8zenla przyjmują: Redakcyj. i wszystkie księgarnie; w Warszawie .Biuro ogłosźeń Ungra" Wierzbowa Jfł 8; w Petersburgu i Moskwie .L. i E. Metzl i S-ka"

Stow~rzyszenie Rolnicze gub. Piotrkowskiej
P08Z .V R"l!JB: 1) Ogiera zimnokrwiątego z temperamentem, nie niżs~ego
nad 2 wersz., maścI dowolnej, w cenie nie wyższej nad 400 rubli -2) Jęczmienia
browarnego,.- 3) Owsa.
.
,
Przyjmuje zamówienia na: 1) Maszyny i uarzedzia rolnicze oraz
artykuły techniczne (smary, pasy etc.), - 2) Nawozy sztuczne. •
(i:l-1)

Dentysta Z. ROSENBLATT
pO'W'1'ócil do Piotrko'W'ft

-Przyjmuje osobiście od 10-1 i

0(1

2-6 w.

(3-1)

d'rzed 200 fału.
Dnia 30 września 1700 r. we wsi Żar
czrcaeh pO,d. ~ałogoszczą ujrzał światło
d~lenne mąz, ImH~ którego złotemi głoska
mI na wieki zapisało się w dziejach życia
umysłowego narodu polskiego.
.
. Hieronim Konarski, który później, wstą
pnyszy do zakonu 00. Pijarów, przybrał
lml~ S~anisław i pod tem imieniem powszechme Jest znany, urodził sie i działał za
c.zasów . saskich, gdy naród' cały-z niehczneml nader wyjątkami - zapomniał, iż
jest potomkiem wielkich przodków i zaczął
coraz bardziej pogrążać się w ciemnocie i
nie~ządz;ie,
waJąc

zaniedbując

oświate,

naduży

swych i lekceważąc obow.iązki.
.Przyszły reformator wychowaDla publicznego . w Polsce nauki początkowe pobierał w szkołach pijarskich
poczem, dzięki pomocy materyjalnej swych
kre~n~ch -. Piotra Tarły, biskupa poznanskIego l Jana Tarły, wojewody lubelskiego, udał się dla dokończenia edukacyi na 'parę lat do Paryża i Rzymu, zkąd
P?wróclł w. l'. 1730, pozbywszy się za graDlCą wad 1 błędnych poglądów, jakie w
każdego wpoić musiał ówczesny system
wychowawczy w szkołach polskich przyjęty.
W tych czasach wszystkie prawie szkoły
u na~ .brły w ręku Jezuitów, którzy pro~adzIh Je w duchu zacofanej rutyny, bez
zadnego względu na potrzeby kraju, według
planów jednakowo zastosowywanych po
całym świecie, gdzie tylko zakon ten miał
swe zgromadzenia. Istniały u nas, co prawda, . zakłady naukowe utrzymywane i
przez lUne zakony; duch jednak szkół je. zuickich panował w nich wszechwładnie.
Konarski, zostawszy prowincyjałem zgromadzenia 00. Pijarów, zajął się niezwło
cznie wprowadzeniem w wykonanie zamierzonych przez się reform wychowawczych,
Aby urzeczywistnić swój zamiar, uczony
kapłan otworzył w Warszawie owo Collegium Nobile, z którego później wyszło tylu
mężów, wielce zasłużonych krajowi. Zakład ten nauko~y różnił się pod każdym
względem od. lUnych szkół ówczesnych:
uczniowie nie uczyli się w nim bezmyślnie
gramatyki łacińskiej Alwara, nie zasklepiali się jednostl'Onnie w mowie i literaturze
dawnych Rzymian, nie ' ćwiczyli sie w napuszonej retoryce, która uczyła tyiko wypraw

głaszania

pełnych
pochlebstw panegiryków, szpikowanych makaronizmami. W
Collegium Nobile wprowadził natomiast Konarski naukę języka ojczystego, ignorowanego dotąd zupełnie, oraz historyi, nauk przyrodniczych i jfJzyków nowożytnych, francuzkiego i niemieckiego.
W zreformowanych przez Konarskiego
szkołach pijarskich stara o si~ przedewszystkiem rozwijać w uczniach zamiłowanie
do rzeczy swojskich - wpajano w nich, iż
głównym obowiązkiem człowieka jest być
dobrym obywatelem kl·aju. Nic więc dziwnego, że szkoły pijarskie, kierując się takim
systemem, wywarły nadzwyczaj dodatni
wpływ na wychowanie narodowe. Szkołom
tym zawdzięczać należy liczny szereg ludzi
światłych a prawych, imiona których promienieją zasługami w epoce reform sejmu
czteroletniego i w dobie, którą po nim nastąpiła.
.
Na niwie działalności pedagogicznej położył Konarski niespożyte zasługi; nie zaniedbywał jednak dla niej i innych pól, na
który eh mógł być pożytecznym dla kraju.
W sPUścizllie po souie pozostawił kilka. dzieł
pisanych po polsku i po łacinie, w których
przeprowadzał swe poglądy na zadania wychowawcze. Z dzieł tych na szclleg6lniejszą
u wagę zasłnguj e " O skuteczny m rad sposobie'" ,
gdzie wymownie wykazuje zgubne skntki
liberum veto.
o oB::

Z

Częstochowy.
(Koresp. "Tygodnia").

-

Wyjazd przeora 00. Paulinów.:'-Odwiedziny na Jasnej GÓrze.-Brak sklepów chrześcijańskich i jatek,
oraz brak porządnej restauracyi.-Teatr.-Fotograiije.-Obrazy z Sali rycerskiej.

Przed wyjazdem ks. Rejmana, przeora

00. Paulinów, dla poratowania zdrowia za
granicę, świątynię Jasnogórską w ubiegłą
niedzielę odwiedził książę Woroncow-Daszkow, zostający prlly osobie Jego Cesarskiej
Wysokości Następcy Tronu. Po wysłucba
niu nabożeństwa przed odsłoniętym Obra-

zem Cudownym w towarzystwie Gubernatora piotrkowskiego i tutejszego prezydenta,
zwiedził skarbiec klasztorny i odwiedził w
mieszkaniu przełożonego klasztoru. Wskutek ofiarowania przez ks. przeora kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dla Jego Cesarskiej Wysokości Następcy Tronu,
którą powiózł książę W oroncow· Daszkow,
przeor otrzymał telegramem podziękowanie.
Pierwszą 3-piętrową kamienicę w mieście n~szem , wznosi p. Gradstein, bank.ler
tutejszy, w II-ej alei, - w posesyi tej

mającej również trzechpiętrowe oficyny
ma wznieść się nowy teatr, tak tu potrzebny, z uwzgl~dnie!1iem wszechstronnych
a. odpowiednich wymóg. Tymczasem w kamienicy frontowej otwarto kilka sklepów
chrześcijańskich z pewnym komfortem urzą
dzonych. O więcejsklepów chrześcijańskich
w naszem mieście nie przestaniemy nawoływać, choćby już z tego względu, iż w
razie świąt żydowskich, dłuższych, jak
w porte obecnej, zupełnie się wstrzymać potrzeba z kupnem najpotrzebniejszych rzeczy. Jatki z mięsem znajdują się
wyłącznie tylko w 1'ęku żydów, a gdy
one zamknięte ludność musi si.ę obywać
bez mięsa i dziwna rzecz,
dlaczego
chrześcijańllcy rzeźnicy nie otwierają tu
jatek? Drugim molem, który nas tu gnę
bi, jest brak porządnej restauracyi w dzielnicy miasta, począwszy od mostu kolejowe'
go aż do parku pod Jasną GÓl"ą. Ta, która.
istnieje w II-ej alei, stała się jui niemożli
wą, tak w skutek lekoeważenia gości, jak i lichych a drogich potraw; pobierają też w onej
restauracyi po 10 kop. za kawałek suchego
chleba z plasterkiem szynki, który zwie si~
tam butersznitem, jakby na żarty; zdarza
się ' też, że gdy goŚĆ zapotrzebuje tam "Ku.r jera" do pI'zeczytania, służba oopowiada, iż
dać go nie może ftgdyż kucharz go właśnie
czyta". Sapienii sat!
- Obok cyrku Haryna, mamy tu i teat.· od
niejakiego czasu czynny pod kie.-unkiem
p. B. Mareckie _o, z reżyserem p. J. Szymborskim i dyrektorem o!)eretki p. J. Lasockim. Personel tego towltr!,ystwa dramatycznego doŚĆ l iczny, a w poczet .ie~o wchodzą wyitniejsi arty~ci: pp. J. Sqmborski
Józefowicz, pp C"ermański, Wiśuiewski,
Czapski, Je.·"yński, Hal·tlllan, Szymhorski
(syn), Szyberer i inni, oraz pauie: Bień
kowska, Borowska, CIJaV;LU, 'z',cbowska,
Rydzewska, Józefowic7.owa, Hal"tmanowa
i inne. Tańce do S7.tuk wyst'l ,vianych przez
p. Mareckiego układa p. Jel'''yńsi<l, a. orkiestrą, dobr7.e złożoną, kieruje p. Szwarcman.
Zachwycamy się t.u pięKnem wydaniem
." Obrazów historycznych z S,di Rycerskiej
na Jasnej Górze". Przygotowat je sposobem
fotograficznym i kol ,rowYIll kil. Józef Adamczyk, który sam r,dejmował ich podobi1,ny
na miejscu, za pomocą odp()wiednie~\) aparatu ~ nadał postaciom tę s::tm'~ llal·wę, jaką
się odznaczają ua obl'aMlch. Tenie ksiądz
artysta opatrzył to wy ,lanie tekst..:m dZiejowym, jasno idukładnie wyłożllnym.
SW61.
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ły realnej i filologi cznej w Piotrkowie, ja- Handel w~gle'"". Z Dąbrowy pi- ,
MOWY
ko jeden z wielu b yłych uczniów i wycbo- szą do llGaz, Kiel. ": W ostatnich czasach
P"okuratora i Obł'ońców
wańców tej szkoły, noszę się z projektem otworzono w zagłębiu dąbrowskiem kilkaw sprawie Dmitrjewa.
postawienia składkowego pomnika na gro- naście kopalni węgli kamiennych, Wiele
bie Ś. p. dyrektora Popowskiego. Nie mo- węgli wyuobywają tu włościanie na swoW akcie oskarżenia, który zamieściliśmy
gą.c osobiście zawiadomić o tern wszystkich ich gruntach z tak zwanych .,odkrywek" nie przed tygodniem, znaleźli czytelnicy streszczeswoich współkolegów, pl'OSZ~ najllprzejmiej mając na to pozwolenia władzy górniczej, nie śledztwa pierwiastkowego, Różnice drobne
Szanowną }'edukcyję "Tygodnia", aby na Węglami handlują tu wszyscy. Warsza- w pe~nych .szczególaeh, jakie si.ę ujawniły
szpaltach pisma swego zamieścić raczyła wa i Łódź otrzymują wiele wagonów z prz;y: sledztwle sl}do~em, d~a przecl~~n~go c~y
wzmiankę o mym projekcie i prośbę do trzeciej lub czwartej ręki, Kupcy z Łodzi tellll~{a male mają ~nac,ze~lle, ,PoJ?IJaJ.ąc WIęC
wszystkich uczni6w i profesorów b, szkoły płacili za korzcc wcgli kostkowych ,Wg 1 drobiazgowe ,zeznam a swmdkow l O~IS prze'
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mi l'Jew 'pe lllaJąc czyn o 1y ny,
JlI
karnie11, ciosowy jakI SIli nań potrze uym s~e,m za~ ęblU, ,kt, rzy na ~yęg c, ,zaro miał tylko na oku chęć łatwego i prędkiego
okaże
b,lh w c1ą,gu mlesI~ca po k!lk~nasme, t y- zbogacenia siebie i swej rodziny; zwracał jeb, uczeń Szkoły Realnej w Piotrkowie SIęCy rublI. X, maJ~c protekcYJę kupIł w dynie uwag'ę na stronę życia materyjalną i ani
Kazimierz Szadkowski,
pewnem towarzystwIe 1,000 wagonów wę_ l mu na myśl nie }Jrzyszła druga jego strona,
(Pł'ZYP, Redakcyi) , Z myślą wzniesienia gli, na co zmuszony był złożyć. kaucyję duchowa, ze wszystkiemi swemi wymaganiami,
pomnika ogólnym kosztem b. uczniów Ś, p, w stosunku 20 mb, od wagonu. Ponieważ których ni~t z nas .bezkal'~ie ę",alcić nie może,
profesora Popowskiego, spotkaliśmy się za- JJie miał pieniędzy, pożyczył ich od in- ~łowem , al1l pomyslał, 'y Ja~Ie .bezdno wstydu
raz na. pogrzebie nieboszczyka. Myśl to go- nego spekulanta i z chwilą pOllpisania ~ ~'ozpaczy pogrązy rO{~zlllę, ,JakI stras~ny zada
dna ze wszechmiar urzeczywistnienia i kontraktu całą kupioną pl'odukcvję sprze- J~J rlOs SWOIm postępk.lCm. Lekkomysiny, do,....
. , : .. .
pICro po pewnym czasie W ~cw-Yorku poczuświadcząca o ogólnej miłości, jaką zmarły d a ł od I~kl trzeCiemu, ktOl y, zwra~ają,c wa trapią!'y go niepokój, gdy nie odbiera zazostawił po sobie wśród młodego pokolenia, mu k,aucYJę, dał. odstępnego ~0,.o00 Iubll: dnej o rodzinie wiadomości; niepokój ów wzraI mÓJ dobry znajomy na takIej operacyl sta, ale dopiero wówczas całkiem się oryjen- Wizyta kuratora. We wtorek zarobił w ciągu tygodnia 5,000 rub.
tuje co uczynił. gdy się {lowiaduje, że ojciec
.
. "
tk
'd
wieczorem przyjechał do naszego miasta
.
- Nowe tował'zystwo akcyjne. Jeg'o w WlęZl:Ill~, ma a ~ rozpaczy" zon~ po
k
kurator okręgu naukowego warszaws lego W Xl! 83 Zb-ioru praw i rozporz<ldzeń l'ządo- dozorem l?olIcyJllym! Wowczas t,ez, memal
l'Z, r, st. Zinger i rozpoczął wizytowanie
7l"
~,dobrowollllc, wraca do Europy. Ta Jego lekkoszkół zuraz nazajutrz zrana, Naj przód udał w'yc~ ogłoszoną została ust:;twa Towalzystwa my~ll1ość przejawia się w calem jego charaksię do gimuazyjum żeńskiego, następnie gorll1c~ego "S,at~rn ", zawI~zanego w celu terze i znajduje usprawiedliwienie w całej jego
zwiedził gimnllzyjum męzkie, pensyję p, H. nabyCIa od kSIęCIa ChrystYJana Kl'ufta Ho- karyjerze życiowej: uprzejmy i wesoły W groDomańskicj i przed wieczorem internat tu- henlohe-El'ingen i eksploatacyi, położonych nil' przyjaciół i znajomych, lubiący się bawić
tej sZyj we czwartek zaś był ponownie na w powiecie bedzińskim gubel'llii piotrkow- i ~rae w karty a mało pracować, uganiający
lekcyj ach w gimnazyjum męzkielll, potem skiej i powiec<ie olkuskim. gubel'llii kielec- się za la~wemi mitostk~mi, musiał, zawsze dużo
w szkole Aleksandryjskiej, wreszcie w miej- kiej, nadań górniczych na węgiel i rudy. wy~la,~'~c, a C~l~,ą(: (luz~ wyda~ac ,:rzeba. du~.o
skich szkółkach elementarnych,
Założycielami towarzystwa sa pp.: Edwarcl Pko~l~<1ac., .Jakoz i l?oslad~ł,--ale. :l.<L to po klOH 'b t K 'l S h 'bl ' J l~'
K ·t.
t lej sluzblC w WOjsku l akCYZIe, zmuszony
_ Nową taks~ na mięso podamy
er.. s,
3;10
cel, 61, ,u IJan U~l ~er, jel:it je porzucić. ~ie przcszkadz,t mu to znaszczegółowo w numerze następnym; dziś J~hJan H~lllzel, Alft:ed Bledermanu ,I Sta- leźć l:iię wkrótec na stanowisku pomocnika butylko donosimv, że według niej rzeźnicy msław RelChel:, KapItał zakł~dowy rowa- rhaltera izby skarbowej piotrkowskiej, w któJ
rzystwa WyJJOSI 5,000,000 rublI (10,000 ak- rej jego ojciec jest naczelnikicm wydziału;
piotrkowscy już od dnia 8 paidziel'llika cyj po 500 rubli), Rada zarządzająca towa- wkrót('e z~ś, bo już w 10 miesięcy potem, zostaje
obowiązani są sprzedawać: funt wołowiny l'zystwa składa się z sześciu członków; hiu- p~b()l'cą ~asy powill:towej w Lasku! I oto, czło
z wołów miejscowych po kop. 10 '" części 1'0 rad v znajduje sie w Łodzi. O zaol'gani- WI~k. ktory zaledwlC l:)l'zcszedł połowy gImna~
tylnej, po kop, 11 z przedniej (z wołów zowanru już Rady· biura komisyi rew i- zY.Jahll'.go kursu. C~IOWICk dwudzIest?k,Ilkoletn.1
stepowych o kopiejkę droiej)j polędwicy zYJ'ne' ctc donosil'iśmy ~ zeszłym nume- ~ale(hne. doehod~l bez trud,lI do t~kleJ pen.syI,
funt 14 kop, -- wieprzowiny funt kop, 13j
~". "
.laką np, w branzy sądowej pohlera dopIero
ciel~ciny'- 8łj baraniny 10 kop,
rze "Tygodllla. .
('zlonrk :.;ądl1 okrt.'~()weg;o, po~więciwf;zy cale
_ Bałl,t w Tow, Cyklistów, o jakim
- Pr~ed6i~btor6tu'o cYllh·owl!. ~at:t pl:a~y DlozOlI~YDl :'lt1ll1yj?m uniwer8ytec,kim
W pierwBzem półroczu r. b, w KrólestWIe l dhlg'J e~ yrzędf:1lczeJ karYJel'ze. Wszystkiego
już wzmiankowaliśmy, ma się odbyć dnia Polskiem znajdujące się dwie fabryki cyn~ tcg:~ ~m~tJ'Je~owI zam~ło- , wS~~,stko to, zaostr~a
22 b. m, Oprócz części koncertowej, wypo- kowe a mianowicie: Bedzin" fl'allcuzko- tyll\.O Jl'go ap~tyt. Jakoz wrokJuz po otrzymamu
wiedzianą zostanie "Debiutantka" Przybyl-,
,'k ' P 1',,, " , . k
rzeto i- l)osady kasYJ61'a, zaczyna zyć ua rachunek
skiego, poczem rozpoczną się tańce. Wcj- 10SyJS al" a~ ma. ~OSllOW1C, a,' p
p katly, sięgając (10 niej roraz czę{;ciej i głębiej,
ście dla członków, jak zwykle, po kop, 50 ły cynku 181,529, pudo,!, W blez,ąc~m pół- Pieniądz niema <Hali żadnego znaczenia-przyod o80by; dla g<iści po rb, 1.
roczu ma powstac trzem e przedSIębIorstwo chodZił mu zawsze łatwo, więc i łatwo go trwofrancuzko-rosyjskic "Konstantynów",
ni; toż on 110 uwiezieniu kasy przestaje na- Pożary. W ciągu zeszłego tygodnia
_ Zbr'odnia. We wsi Łochowie, gm, wet rachować na ~'uble i zaczyna. rachować
straż ogniowa była trzykrotnie alarmowa- Boguszyce (pow. rawski) rozegrał sie krwa- zlot~ n~ 1'l1l01ly. Sc~wytall'~ w, kOll:U, przyna. Jeden pożar wynikł lIa Bugaju, drugi
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. znaJe Się <10 wszystkiego, mc me tając; op 0w Bykach.- W mieście spłonął d, 7 b. m. wy ro~zlUny ,dl amat. ołmeIz atClU am- wiadając o swojej grabicrzy i ucieczce, prodom drewniany Maryi Dąbrowskiej war- ISze~skl, pałając zemstą do szwagra swego, wadzi nas sam za sobą krok w krok i wtajetośld 1200 rb.
JuhJana Abramczyka, upatrzywszy odpo- mnicza we wszelkie szczegóły; nie przyznaje
wiednią chwilę, kiedy Abramczyk zmęczo- się tylko do fałszu w książkach kasowych, a
- Pożyczki lIa dokończenie budowy nv całodzienną pracą, poło:tył się spać w wiarogodni świadkowie Kan i Brok świadczą,
domów 'wydane zostały w sierpniu z czę- stodole, przez otwór zrobiony w dacbu do- że mó,w~ pr~wdy. Fałsz w książka~ll wymagał
stocbowskiego kapitału: Ludwice Ruszkow- stał się do niej ' i paru uderzeniami siekie- snać Jl1Z Więcej pracy, do której oskarżony
skiej 10000 rb. i Ignacemu Depta 13000 rb. ry, pozbawił nieszeześliwego życia. Dla od- rzuf w~tręt Wl'o(1zo~y. .' , ,
tl parA' na Ja§ne,; Górze. wrócenia od aiebie 'podejrzeń Janiszewski .Co Się ,tyczy Ba:JkowslaeJ-,me Je~t . ona bez
'J
d
'
' ?
wmy. NIe podobna, żeby me zwrociła na to
"Rozwój Łódzki" zamieści ł w je nym z sc~o~ał trupa ~ sąSiek ze zbo~em, butr uwagi, choć jest kobietą, że w postępku Dminumerów jako zakończenie obszernego ar- zas Jego postawił nad brzegIem rzekI, trjewa - oddającego jej listy do przyjaciół
tykułu o Częstochowie następujący pomysł, płachtę, którą Abramczyk był przykryty, mieszkających w tem samem mieście i żądają
zdaniem naszem bardzo dobry i wykonalny: rzucił w rzekę; sam zaś ukrył się w sąsie- ceq-o aby te listy wrzuciła dopiero po paru
"Rzucamy myśl, czyby nasi polscy ogrodni- dniej wiosee.
dmach do skrzynki pocztowej-że w tym pocy nie zechcieli sporządz1'Ó hlkt~ planów p1"Zy- ' __ Zarznd do §praw pra§owych stępku tkwi. jakaś myśl. ukryta, karygodna,
szlefYo pa,'ku okola Jasnej Góry rozumie się
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powita i najpoważniejsze zaakceptuje. Do 10 o , Z poz aWlelllem wsze lO plaw s ~n.u. kujące z pozostawionych n;tU przez D: pieni~splantowania terenu i załozenia parku chę- (Nat,lf!slane). Na odb~~o~ę wlezy dzy, ,Dobrze, że skar~ teJ kwot,Y, me tr~cI,
tnie przyczyniłyby się kompanije, które ró- J!snogórskleJ składam ,przy nlllleJszem rb, ale WIna G. ~rzez to SIę me zmmeJsza, a Jest
wnież ,dużo swojej pracy mogłyby poświęcić 20, p~osząc o dolączeme takowych do ze- on~ bard~o, ,nelką, .On, osob~ d1,lchowna, padła upiekszenia tak uświeconej miejsoowo- branej dotąd kwoty.
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swego stanowIska WlllIen był odwlesć DmItrJewa
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d spełnienia zbrodni przyłącza się do niej i lwią
t~czkl, łopaty! kIlofy l rydle, a ~pl~ntow -, Na wpi§y sz~olne, w dowod .ucz- zęść łupu przyjmuje na przechowanie. Nic
me przestl'zem według planów pÓJdZIe BZy - czema z8;sług Ś, p, profes~ra PopowskIego, "l iny jego nie zmaże! - Co do Rywana, to gdyby
ko, Potrzeba tylko, żeby przez zimę sporz - p. OtOCkl z Korczewa złozył rb. 2.
nie on, ucieczka D. Ilie udałaby się tak łatwo . i
dzono odpowiednie plany, u
--hG+3!!:&--bez przeszkód. Oczywiście Rywan musiał wie-
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dzieć, ze wiezie za granicę uciekającego z pieniędzmi kasyjera, przez którego musiał też być
zapłacony.-Uo do Mosz"-owicza, 8ztyftel'a i En-
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na to, iż zadanie jego znacznie zostało upro- O. bez opieki, to eyrkularz ministeryjum mówi,
SZCZOlle przez dokładne już zcharakteryzowa- że takowc winny być u kasyjera, a tylko klucz
nie podsądnego przez p. prokuratora. Tam już 0(1 kapitału mobilizacyjnego u buchaltera; jagla-z tych pierwszy winien, bo dowiedziawszy słyszeliśmy o lekkomyślności Dmitrjewa i koż klucz ten był stale u Olesińskiego, i z
się o wszystkiem i mając ,y ręku listy D., nie niefortunnem jego wychowaniu, czytalilimy kapitału tego nie brakuje ani grosza. Słowem.
doniósł o tem władzy i listów nie oddał; dwaj listę stanu jego słnżby i dziwili się jego sta,- Olesiilski jest tylko kozłem ofiarnym nadużyć,
jednak pozostali, trudniący się prawdopodobnie nowisku w tak mło(lym wieku. :Nie robi się ka- samowoli i wpływów Dmitrjewa.
stale defreudacyją, mogli nic wiedzieó, komu syjerami ludzi tak młodych i lekkomylilnych;
Od obrony Ol. przesze(U adwokat Chą(1zyń
nłatwiają ucieczkę. - OlesińsJ.:i bezwarunkowo nie tyle więc wtem wszystkiem jego winy, ski do obrony Gar.szyilskiego, którego stawiając
zawinił bezczynnolicią służbową i brakiem 0(1- ile winy ojca, a może i kogo innego. Tę jej częM, po(l względem lekkomyślności na równi z Dmiwagi cywilnej. Pomimo naprężonych stosu n- jaka na jego udział przypada, okupuje Dmi- trjewem, zwraca uwagę na całkowite jego przyków i niechęci kasyj era, pomimo nawału pra- trjew poniekąd losem. jaki g:o już spotkał i znanie się do winy. skrucbę i zwrot wszystkich
cy, jaką ten go zarzucał, pomimo obawy jaką D. szczerem przyznaniem się. Jelili nie znalezio- pieniędzy. Garszyliski nie odrazn przystał na
wzbudzał przez swoje stosunki i wplywy--po- no przy nim wszystkich pielliędzy- nic c1ziwne- propozycyję D. Dopiero za drugą bytnolicią G. w
winien był władzy o tcm donieść, że D. prze- go: wszak rozdawał złoto IUL prawo i na lewo Łasku. udało się Dmitl:jewowi usidlić go i wziąć
szkadza mu w' spełnianiu służbowych ob 0- "calemi rolkami" jak to zalIważył prokurator. od niego słowo honoru. słowo pastora! To nie
wiązków.
Wydał więc bez zastanowienia i ową kwestyjo- handlowa umowa- to wymuszona na towarzyszu
Największym winowajcą w całej tej sprawie nowaną sumę na ową amerykailską, nieznaną przyjacielska przysługa. G. był też całą tą sprawą
i to do tego stopnia, że gdyby nie on , nic by- sobie obligacyję. Jeśli D. przyznał się do tak zdenerwowany. że w pierwszej chwili oskarłoby sprawy-jest Paweł Dmitl·jew, ojciec po- wszystkiego, dlaczegoż by miał pod tym wzglę- żył przecie najniewinniej własną żonę! Gdy się
borcy; jest on owym spiritus movens, że się dem mówić nieprawdę? Cóż wreszcie dziwnego, jednak zoryjentował i wydostał z tego zacz atak wyrazimy. Na potępienie jego składają że D .. ów amerykailski papier wziął za war- rowanego koła-wszystko szczerze wyjawił. To,
się wprawc1zi-e same poszlaki i podejrzenia, ale tuściową obligacyję. jeśli tla.leko mędl1si od że był przez D. zapłacony, nie potwierdziło
są one jak owe kreski, które- jak powiedział niego znawcy i finansiści tutejsi nic mogli się się wcale na śledztwie sądowem. ~ie jest on
niegdy:ś Spasowicz-połączonc. tworza litery, na tem poznać, i musiano szukać innych aż niewinnym, ale za winę swoją ciężko już oda litery ... czytelne wyrazy, tem więcej, ~c owym w Warszawie, po to jedynie, aby po clługiej pokutował, gdyż stracił miejsce pastora i prze:bardzo czytelnym podejrzeniom przy'chodzą tam ekspertyzie orzekli ni to ni owo, że: "po- siedział 17 miesięcy w więzieniu.
w pomoc cyfry i rachunek. One to niem_a l ' dług wszelkiego prawdopodobiefl..~twa nie jest
Z obroną Pawła Dmitrjewa, potępionego rzec
niezbitym są dla nas dowodem, że owe 70,000 to obligacyja!" - Tyle co do pieniędzy skarbo- można najbardziej przez llroknratora i opiniję ,
rb., . których brakuje, ukrył Paweł Dmitrjew. wycb; co się zaś tyczy znalezionych i depono- wystąpił adwokat KI'z.lJcki. Obrona to nad.
Z pozostałej reszty brakujących pieniędzy, ka- wanych Dmitrjewowi w Lasku prywatnych zwyczaj pracowita i kunsztowna a długa, bo
syjer Dmitrjew prawie że się wyrachowuje: papierów procentowych, to takowe na zasa- aż 5 goc1zill blizko trwająca! Obroilca z.'l.znacza
nie może się tylko wyrachować z owej sU!lly dzie 3-letniego prawa posiadania \według z góry, że główny zarzut uczyniony P. D.-to
oddanej napewno ojcu. Powialla wprawt1zie, § 2279 K. C.) przeszły m.. własnolić znalazcy; -wspólnictwo w kradzieży i ukrycie 70 tysięcy
ze dał 50,000 rb. za ów papier amerykailski, słusznie więc Dmitrjew mógł je uważać za rubli, ale zarzut to wcale nie udowodniony.
ale czyż podobna przypuścić, aby miał poświęcić wlasU('. Sumy skarbowe, które D. D. roztl·wo- Prokurator, metodą Spasowicza. stawia kreski
tak wielką sumę na jaką~ akcyję, której nie znał nil. obiecuje zwrócić co do grosza, byle tylko i utrzymuje, że one są aŻ nadto wyraźne i
i której nawet nie był w stanie odczytać, jako zna.leźć się / mógł w możno~ci uczynienia tego ... układają się w słowa. Jakież to słowa? 1-0) czę
pisanej w obcym dlail całkiem języku. ZaZ kolei , adwokat Chqdzy{ulki przystąpił do ste i nagłe do ~ Petersburga wyjazdy Pawła
prawdę, iście amerykailski humbug, ' obl'acho-obrony Olesińskiego i Garszyńskiego.
Dmitrjewa, 2-0) zeznanie Garszyilskiego i 3-0)
w~ny na. ~iarę c1~iecinne.1 naiwnościl ~ic.' -DyCoraz częściej-mówił p. Ch;-zdarzają się róż- krytyczne materyjalne położenie obwinionego.
mItr I?mltl'Jew me wywlózł tych. pIcmęd~y; nOl'Oc1ile krallzieże kas i banków i przechodzą one
Co do podróży, te-zdaniem obroilCy-zupełnie
móg~ Je tylko dać do pr~ec~ow~ma .czł0'YIe- w rodzaj epidemicznego zj wiska. Jak epicle- są usprawiedliwione wobec starania się P. D.
kowl, przed którym ża.dne~ me mIa~ taJemm~y, mija chwyta wszystkich dokoła, tak i ta kate- o inną posadę; dowodem tego jest list rekok~óremu l~f~ł bezgr~m~z.me. Takl.ID. człow}e- goryj:i. przestępstw , o jakiej mowa, porywa w mendacyjny, przywieziony z Petersburga przez
kIem br ł l Jes~ dlau 0Jclec, ten oJCle~, ktory wir swój i stawia przed 6bliczem sprawiedli- P. D. do p. Malldżursa clo Warszawy; list ten
po długIem życm, spostrzegłszy, że pomImo róż- wości winnych : i niewinnych. Tym ostat- wprawdzie zaginął, ale nie można nie wierzyć
nych spe,k ulacyj (*) do fortuny dojść nie może- nim daje się' zwykle taką naukę: "nale-·w jego istnieni~ wobec zeznań najmłodszęg.o
robi syna swego kasjerem, z pewną już pre- iało wam uciec od tej zara.zy!" - Łatwo to syna obwinionego, któremu p. Mandżurs gotów
medytacyją· Doskonale bowiem wiedząc, jakie powiedzieć, ale trudno nieraz wykonać. W był dać odpowiednie co do tego faktu zaświad
syn je'go prowadzić lubi życie i znając jego prze- takiem właśnie położeniu, w takiej atmosferze czenie.-Pan M. miał przyrzec P. Dm. posadę;
szłOŚć, wiedział i przeczuwał na czem skończy zarazy, od której nie mógł uciec, znalazł się tymczasem ten czeka daremnie, więc jedzie ponoi-postanowił z tego skorzystać. Jakoż ostatniemi w Łasku Olesiilski. Człowiek stojący nad gro- wnie; na nieszczęście tym razem nie jedzie już
czasy stanowisko Pawła D. zostaje zachwiane bem, czysty, cichy i pracowity, pozostający na z rodziną, ale z ilamym kuferkiem, w którym
i grozi mu dymisyja; jednocześnie Dymitr D. służbie lat 37, człowiek nieposzlakowaBej pra- wiezie mundur. Kuferek ów zostawia w Kronw coraz większy wpada deficyt. Obaj znaj- wości znajduje się naraz w służbowej zawisło- sztadzie u syna, na stancyi u niejakich Romadują się w krytycznem poŁożeniu, wymagają- tlci od takiego indywiduum jak Dmitrjew. Dwa nowskicb; przekonał się bowiem, iż w kwietniu
cym l'atunku-i tu następuje ich zmowa. Jakoż przeciwieilstwa, które nigdy zlać się z sobą będzie musiał przyjechać w tym samym celu
naraz ojciec w ciągu trzech miesięcy 3 razy je- nie mogły; Dmitrjew też nie sympatyzuje z Ole- po raz trzeci. Prokurator mówi, że P. D. wydzie do Petersbul;ga, a syn ucieka z kasą za sińskim, zawala go pl·acą i tyranizuje. Ole- wiózł w tym kuferku 70000 rb.; ale samo pogranicę· Jeden zwłaszcza z nagłych wyjaz- siński bezskutecznie się opiera, a skarżyć się zostawienie kuferka na tak długo u syna, bez
dów P. D. zakrawa na formalną ucieczkę; drzwi nie śmie, pamiętny losu Greserowa buchaltera niczyjej opieki, dowodzi, ze oprócz munduru
domu zostawia on otworem, siada czemprę- kasy radomskowskiej; wreszcie jego skarga do nic w nim nie było. Zanim udał się P. ' D. do
dzej na kuryjer i jedzie nikomu w domu sło- władzy piśmienna, którą mógłby tylko podać Petersburga po raz trzeci doczekał się u siebie
wa o tem nie powiedziawszy. I nic dziwnego: po na ręce D. D., utonęłaby w kieszeni tegoż, tak dwóch rewizyj; przy l-ej znaleziono 2200 rb.,
dokonanej u niego powtórnej rewizyj, wobawie jak tonęły wszystkie okólniki, otrzymywane od przy drugiej nic. Po tej drugiej rewizyi nastę
aresztowania, wśród bezsennej nocy, przypomi- władzy wyzszej, pomimo że Dmitrjew obowią- puje nagły, niespodziewany, nocny wyjazd obna sobie że... że pieniądze źle są ukryte! Trzeba zany był komunikować je buchalterowi. Olesiń. winionego, jakoby dla ukrycia (według słów ob-,
więc czemprędzej jechać i lepiej je schować. skarzył się też na D. ustnie Brokowi, ale Brok winienia) źle schowanych owych 70000 rb. Po
Wreszcie o schowaniu przez p. D. 70,000 rb. nie llważał za właliciwe skargi jego powtarzać tym to wyjeździe (ucieczce - jak mówi promówi w swem zeznaniu Garszyński, który wy- zarządzającemu Izbą Skarbową. Chciał też O. kurator) zrozpaczona żona pisze list do sędzie
jawił wszystko co wiedział i do wszystkiego zamienić się na miejsce z Głębskim, buchalte- go śledczego z zapytaniem, co się dzieje z jej
się przyznał; wiarogodność jego zezna!'l spraw- rem kasy łódzkiej, ale o(lzywilicie G. nie mógl mężem, który znikł tej nocy tak niespodziadzono na wszystkich innych punktach, (llacze- się na to zdecydować. "Swiadkowi,e -powiada nie? Aha, więc spodziewał się aresztowania i ugoż więc w tym jednym punkcie miałby mówić dalej obroilca _ tiwiadkowie, których tu sąd ciekł-uciekł, by lepiej schować pieniądze. Ależ
nieprawdę?
przesłuchiwał, mający zdawać sprawę z po- w takim razie dlaczego nie ukrył ich po pierMowy ob,·ońcdw.
rządków i zwyczajów istniejących w innych wszej rewizyi? Dlatego, że nie o pieniądze mu
Po mowie prokuratora, zabrał na krótko kasach, mówią nam tylko ciągle "jak być po- chodziło, ale że począł kombinować, iż może być
głos adwokat Cha.włowski, prosząc Izbę, w i- winno według instrukcyi"; ale jak jest w rze- aresztowany i, aby temu zapobiedz przez wyzymieniu Prokuratoryi, o zasądzenie akcyi cy- czywistości nie mówią, drżąc ze strachu, żeby skanie swoieh stosunków, podążył czemprędzej
wilnej, - poczem prezydujący udzielił głosu się niewygaclali z czemś, za co mogliby być do Petersburga. Nie chciał wyjawić po powroadwokatowi KamińskieJ/nu, obrońcy Rywana. przed władzą sw, odpowiedzialni.-Obrońca cie, gdzie i u kogo byli Bo sam skompromiPan K. rozpoczął swą obronę twierdzeniem, że czyta w kO{lCU rózne okólniki i instrukeyje, tOWl\ny, nie chciał kompromitować nikogo swą
wina Rywana nie została dowiedzioną. Co zalecające "wchodzić kasyj erom do kasy z przy- U niego bytnością; zresztą. człowiek w takiem
wreszcie zmuszało uciekającego kasyj era do sięglymi, tv obecności buchaltera". Dlaczego nerwowem podrażnieniu mógł całe godziny trawyjawienia Rywanowi tajemnicy i dawania mu tam wyraźnie nie powiedziano "z przysięgły- wić na nieprzytomnem chodzeniu po ulicach:
hojnego datku? Mogło go to zgubić tylko. mi i z buchalterem"? Olesiński więc, powinien gdyby więc nawet chciał, to nie umiał by
D. D. nie ufał własnej żonie, a cóż dopiero był tylko być "obecnym" w kasie, gdy do niej wam zdać sprawy co robił ze swym czasem.
Rywanowi, laskiemu Figaro! Z początku R. są- wchodził "kasyjer z przysięgłymi ~. A wszakże
Przechodzę do zeznań Garszyńskiego, któredził, że wiezie owego doktora, o którego wy- był on tam zawsze obecnym. Jeżeli inni buchal- mu miał powiedzieć D. D., iż dał ojcu do schowiezienie zagranicę ~mawiał się z nim D.; po- terowie wchodzą często do skarbca przy jego wania 70, czy też 40 tysięcy rb.-Dmittjew, któtem, gdy poznał, że Jedzie sam D., myślał, że otwarciu i zamykaniu, to jedynie czynią to na rego zeznania tchną szczerością, zaprzecza temu;
jedzie on sobie bez urlopu na święta i że dla- zasadzie dawnych jeszcze przepisów, z przed re- jeśli jednak powiedział to - jak twierdzi ~:l.,
tego się przebrał, aby nie został poznany.
formy; nowe instrukcyj e mówią tylko o "obec- którego zełnania także tchną szczerością-muPo p. Kamińskim, zabrał głos obrońca noś ci" buchaltera w kasie, a jedna z nich żąda siał to być tylko z jego s~rony wybieg, kłam
Dymitra Dmitrjewa adwokat Nowicki, któ- wyraźnie, aby kasyjer idąc do skarbca" wzywaŁ" stwo, za pomocą którego przekouać chciaŁ oporry zwrócił l>rzodewszystkiem uwagę sądu buchaltera. Obowiązkiem więc Dmitrjewa było nego Garszy uskieg", że i on ~aki.) m ~'l .vziąć
za każdym razem wzywać do skarbca OlesiiJ.- na przechowanie 120(}0 rb. Nie rozumiem teź,
(*) MojBiejewll.- Kupno dla żydt\ mają.tku na skiego, czego jednak D. nie czynił. Co do klu- dlaczego suma poszukiwana ma wyu()sić koczy, które jakoby mia.ły być pozostawiane przez I nieczni.e 'iOtlOl/? Frzeprowlldl.lDy l'aehunek: byswoje imi~ .
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lo zabranych z kasy 166178 rb. 14 kop.; Obli- I odebrane- przerażony, w obawie aresztowania,
czono, ze udcbranych pieniędzy wraz z wy- wyjechał do Konina. Gdyby chciał zbiedz za
datkowanemi w drodze i zabranemi przed ucie- · granicę , miał bliżej do Stawiszyna, zkąd pierczką D. D., było razem 61000. Brakuje więc I wszy lepszy chłop nadgraniczny byłby go ma_ Kieleckie towarzystwo rolnicze liczy
105000 rub., a żądają od P. D. zwrotu 70000?.. nowcami przeprowadził.
Czyżby od 18 marca do początku lipca, zbiegły Obrońcy Sztyft era i Engla, adwokatowi Etin- 315 członków "(w tej liczbie 5 kobiet). Na
kasyjer miał wydać Ila same podróże i utrzy- gerowi przypadło w udziale nader trudne do oatatniem posiedzeniu (8 października) było
manie swe aż 35000 rb? Dlaczego wreszcie 0- spełnienie zadanie, w obec zrzeczenia się przez balotowanych 11, a na liście zapisano 8
skarżenie dopomina się o 70, a nie o 40 tysię- prokuratora oskarżenia co do jego klijentów. nowych kandydatów.
cy rb., o których wspomina Garszyński? Idźmy Sztyfter i Engel-tak mówił pan E.- dlatego
- Zarząd kieleckiego Tow. rolniczego 0dalej -śledztwo dowodzi , że przed ostatnią re- siedzą w więzieniu, że są niewinni (tu prezy- debrał od jednego starozakonnego składni
wizyją kasy laskiej, w dniu 7 marca r. z., dujący wzywa mówcę, aby opuszczając wszel- ka maHzyn wysoce charakterystyczny list,
brakowało w niej tylko 6000; kiedyż więc D. kie wstępy, przystąpił ad meritum). Nieszczę- który w dosłownym odpisie i z błedami ję
D. dał ojcu owe 70000 rub. skoro się z nim ście jakie ich spotkało zawdzięczają M08zko- zykowemi powtarza "Gazeta Kiele~ka". Oto
odtąd nie widział; jeśli się zaś gdziekolwiek wiczowi (prezydujący żąda, aby mówca zawidzieli, nalezało im tego dowje~ć. Nie- D. D. przestał oskarżać, a przystąpił do obrony), ów list: "W miesiącach czerwiec i lipiec, któwszystkie zabrane pieniądze wziąć musiał z so- jakkolwiek w czynach jego niema cech prze- re dla mnie najlepsze są w całym roku, nie
bą, a obligacyję amerykańską, za którą dał stępstwa karnego, bo prawo mówi nie o donie- sprzedałem ani jednej maszylly tylko same
tyle pieniędzy, kupował nie sam, ale za po- sieniu o przestępstwie, ale o przestępcy. W sta- części, mam nadzieję iz tych Panów, którzy
śre~nicb~eI? oszust!l; Kona; . wierzył ~eź wido- r?żytnym Rzymie p~zestę~cy sz~kali schro~i~- nalezą do towarzystwa rolniczego w Kielc~me w Jej ~varto~c, skoro .Ją z~alezl?no przy n~a w t. z. "asyluID: ' gdZIe ~yh p~zed POSCI- cach Pan Bóg na taki stopień wyprowadzi,
mm ~raz z. m.neml cen?eml papIeramI. Gdyby glem. wład~ z~pełllle Z~b~zpleczelll!.. C.o do ' jak oni mnie z moją rodziną wyprowadzili.
DymItr I?mltrJew d.ał, ~Jcu tak grubą sl!-m~, po akcY.I CYWIlneJ, to odnosllIe do Sztyftera I En- Prawie wszyscy P. P. obywatele w ub
co by mIał zostawlac Jeszcze u Garszynsklego gla Jest ona bezzasadną·
Kieleckie'
.
d Ol
.
g.
i Zakrzewskiego 24000 rb., dla oddania żonie
Ostatnią obronę, za Bajkowską wnosi adwo. O. rume O 4 ~t znają,. zestarz~i ojcu "na utrzymanie dzieci, które gotowe po- kat 8koczyński. Obrońca domaga się uniewin- łem SH~ nIech który z mch powl.e .czy Ja.
mrzeć z głodu"-jak się wyraża D. w swych li- nienia B.: oto podczas całego śledztwa sądo- kogo osznkałem~ Zawsze post~puJę Ja.k Pau
stach z za granicy, pisanych do dawnych swych wego nikt jej nazwiska nie wspomniał i gdy- B?~ nakazał a Jest przyęłowle "Kto pod
przyjaciół.- W dalszym ciągu adwokat Krzycki by nie akt oskarżenia, nie wiedzielibyśmy o klm dołki kopie to sam w · nie.wpadnie."
stara się dowieść, że położenie materyjalne pod- niej. To, że Dm., na pewien czas przed ucieczką
"Z wysokiem powazaniem X. X."
są~n~gonie było ~,igdy tak r~zPl!'czliw~, jak to d~ł dla n~ej jakąś I.1ieokreś~Ol;ą. ilo,M pien~~dz~
Spółka rolna radomska.:W ciągu pieruslłuJ~ przedstawI c akt oskarzema; konczy zaś llIczego me dowodZI; dawah Jej wowczas llllm wszego roku swego istnienia Spółka rolna.
swą ?bronę .pr?,ytoczeni~m wyj~tków z lis~ów na kaucyję (prz~d objęci.em. posad~ ~ sklepie rodom8ka zwoływała dwa ~ązy:' zeb n'
DymItra DmltrJewa do ojca. W Jednym z mch, monopolowym) Jako kobIeCIe ubogIej ale ucz- o Mne sw h
ł
.
ra la
pisanym przed samą ucieczką z Lasku, pyta syn ciwej, a zbieraniem funduszu na tę kaucyję g
. yc c~ onkÓw. W d. 22 czerw~a
ojca, czy może wyjechać na święta bez urzędo- zajmowali się tacy ludzie, jak rejent Olszakow- r,. z.,. t. J. W dmu ostatecznego z~romadz.e- .,
wego urlopu i zaręcza, że kasa jest w zupełnym ski i p. Szwej cer, właściciel dóbr Laskich. ma SIę ,I wyboru w~adz,_ spółka lIclIyła . 140.
porządku; w drugim, pisanym z za granicy nie- Wszystko to poświadczają świadkowie Makarow uczestmków-obecme liczy 173.
.. . .
pokoi się, że jego postępek gotów ojca o śmierć i Cydzik. Być może, że Dmitrjew jako człoOperacyj e handlowe spółki miałY. 7.za
przyprawić i .t.. p. Czyżby ,on. t? ws~ystko pi. wiek hojny. i uczynny, dał więcej. niż. in!li; przedmiot komisową sprzedaż i kupno. prosał.. pdyby, OJCIec był Y'spolmklem. Jego zb~o- gdrbyśmr Jednak ~akt ten, powo~uJ.ąc SIę J~- duktów rolnych i obejmowały następujł\ce
d~u I nalezał do POdZIałU zagrabIOnych ple- kąs orygmalną l.oglką, .p~zYJąć mlel,l za dowod rachunki: a) węgiel i to.Tf z obrotem, rubli
mędzy?
.
.
. prze~tępstwa B~J~ow~kleJ, to nalezało~y po- 4,721 kop. 80j b) maszyny rolnicze _ ruD.
Po mowIe sdw. Krzyckiego , przyszła kole'J d'
sadzIĆ na łaWIe oskarżonych wSZYStkICh lu- 20798 ko 8' )
..
- r.
b 7 't"46
kto
. D
. ł k' d k l ' k . k'"
p., c nawozy 8z.uczne
na obrońcę Moszkowicza , adw.8trahlera . Obro- tZl, z korymI
m.
mIa
le
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994
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. kt'orym p ł'l'
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IlCI nIeraz b'
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na jego tak się w streszczeniu przedstawia: s osun l pIemęzne
Prokurator twierdzi że Moszkowicz wiedział może pieniędzmi, czerpanemi samowolnie ze towary, prenumerata. pism I różne lnne
o okradzeniu kasy, 'znał D" ułatwiał 'mu sto- s~arbca kasy, '! której był pob?r~ą. - Co .do rb. ~,9l7 ~op. 75. Ogólny więc obr?t w.ysunki z rodziną i listów jego, choć mógł, do- hstów pozostawlOn'y'c~ BaJkowskieJ p~zed UCIe- nosił rubli 59,878 kop. 77, z czego osu~gnH~
browolnie naczelnikowi komory nie przedsta- cz~ą, dla wrz~cema Ich do. 8k~zyn.kI pocz~o- to czystego. zysku rb. 6,838 kop. 6.
wił. Że Mosz, musiał wiedzieć z gazet o okradze- weJ, toż przeCIe w tym fakc~e ~I~ me był~ nleSuwalskie Towarzystwo Rolnicze.
niu kasy, nie przeczę; wiedzieli o tern wszyscy. zwykłeg?, ~oby D?-0g~o,zwróc.lć JeJ u'Yagę l na- Minister rolnictwa, po porozumieniu się z
Nie mniej nie tajnem mu było, że za ujęcie prowad:uć. Ją na. Ja.~le8 po~eJrze~Ia; h.~ty mogły Generał-Gubernatorem wa.rszawskim i milub dostal'czenie wiadomości o DmitrJ' ewie wy- być. z żpOwlllszowamem
wre- nl'strem spraw wewn~ t rznyc h zezwo1'1
D't
. t lk SWląt;
r t alWldzlehsmy
I na
znaczoną została "'ruba nagroda M osobiście SZCIe, e mI r. Dle y o IS y
e l' ca ł e sz k a t uł.k:·l t
.
S
łk
bT '
.jako mI'esz k amec
. pow.
h
k a l'ISk'lego,. k'·asYJera
.
D'. zostawiał innym dla oddania rodzinie J'ako po- u'
worzenIe
w
uwa
ae
owarzy8twa
Rol.
ł'
nie znał. Jakoż w lipcu r. z. otrzymał depeszę ~arki świątecz~e, !l' ni~. sprowa~zało to na~ mcz,ego, mającego prawo zwo ywanIa. z~od niejakiego Kona mieszkailca Pleszczewa w zadny~h. po~eJrzen.. ~lgdy. tez Dm. BaJ- bran e.złonków dla wspó~nego .omawlanla
Prusach, aby doń przybył, bo ma pilny inte- kowskleJ z n~czem SIę ~l.le zWl~rzał, z ty~h Sll.- wszelkich ~pr~w, ~rzl!adzaDla .wyCIeczek, ro.z·
res. Moszkowicz po 2 dniach jedzie do Plesze- ~ych powod0Y" dla.ktorych me I?ógł ~wle:zać powszechruanIa Wiedzy rolmczej przez druwa i tam Kon przedstawia mu jakiegoś mło- SIę RywanowI. Co SIę tyczy akc~1 cY'YIlneJ, ~o kowanie i rozdawnictwo dzieł rolniczych
dego człowieka, w niebieskich okularach, zwąc wobec zupełneg? braku dowodow WIDy BaJ., ora~ założenie biblijoteki i uczelni prowa.
go Kobusem; przytem powiada M-owi że ów ma ona znaczeme czy~to te.oretyczne.
dzenie doświadczeń rolnych ur~~dzanie
"1 z Ameryk'1, gd'
"2
K b us t Ylko co powroCl
Złe po. . 1 ZakoncZf:nu:
.
.'
..
konkursów, zakładanie stacyj ' pól doświadznał się z Dmitrjewem, który go prosił O doO gO~lme 5 / 2 .po połudmu w pomedzI3;łek, ' l
h' t d ełk . ' ł
5' hl'
wiedzenie się, jakiemu losowi uległa jego ro- prezyd~J~cy og~osIł wy~ok, którego tre.ść, Jako cza. nye l : •
z ~n oWle. pacą . 111 I
dzina. Za wywiedzenie się o tem, Kon zapew- zDa~ą Juz z plS~ codzle.nllych, ,p~da)emy w wplso.weg? I 10 rub~1 rocznej. składki ..
1
nil, że M-cza hojnie wynagrodzi. M. przywy- d?PlSku ():
MU,sImy: at.oh za~~azyc, ze g~0l!lSuwałkI były przedostat~le~ z ~Iastł
kły do łatwych nad granicą zarobków, pośre- ~Ie ~klaskl, kt?reml .1nlka,n~sCIe ?sób z p~sro.d w ~.tór~m br!l~owało zrz~sze~Ia Sł~ ro.lmków.
dnictwa nie odmówił i do Piotrkowa wyruszył. h~zn.le zebranej pubhcznoSCI .p~wltało umeWl- DZls WięC sIec spółek zIemlańskIch pokryTu się dowiedział, że się prowadzi energiczne meme po?sądnych: Pawła DmltrJe'Ya , Sztyfte~a, ła całe już niemal Królestwo,
śledzt~?, że czł?nkowie rodziny D. są ares~- Rywana: Engla,.były wys~ce n~e na czaSIe.
- Na ostatnlem posiedzeniu sekcyi przetowam I pozostają w nędzy, że powszechme NIe nalezało ??Wl~m zapomlllać, ze Y'yrok ten mysłu rolniczego w dziale referatów-p. W.
rodziców D. żałują. M. jedzie z tem do Ple- d~rząc woln.osc.lą Jednych-dla drugIch zes~a-l Meylert mówił o na' ilnie'sz ch meli'orar. :
szewa i rozpowiada wszystko mniemanemu Ko- me, pozbawleme urzędu, a nawet resztek mle.
JP
~ Y
.J
busowi, którego wieść ta tak rozstraja, że łkaj c ni~ i środkó~ do życia orzeka~ ~'. że w?bec cY7ac~ rolnych. Refe~.ent ba~dzo gorąco przedi płacząc zdradza przed M. swe incognito i oa- tego, ws~elkle wyb~lchy wesołosCI I oz~akI z,a- staWIł system .~ehJ.oracYl p. W.ładysława
krywa mu właściwe swe nazwisko. Wzruszony dow?lema b~dą ?bJawe~ .braku serca l wspoł: Habdank- KOIzyeklego, który kle.dyś barM. przychyla się do propozycyi D-a i obiecu- cz~c~a dla n~e?oh ludzkIeJ, a nawet mogą ~"Y:? dzo sprzeczne spowod?wał dyskusfJe! a któ·
je mu mające przyjść na jego ręce do Pleszewa naJn~esłu~zmeJ po~zytywane. za wyraz opmu ry potem zapadł w CISZę zapommem&. Dolisty rodzinie D. doręczyć. Jakoż po jakimś cza- p~bh?zneJ.-.To tez prezydUjący ~. Lenz ener- świadczenie jednak rolników, którzy wówsie ~I. otrzymuje owe .listy, ale. po ic~ ot,rzy- glcz~lle prz~wołał do porządku me fortunnych czas system ten wprowadzili w wykonanie
man~~, bez ·.przec~ytan.Ia ?howaJe wklszen; od mamfestantow.
M. D.
w majątkach swoich, dowiodło jego poży
chwlh bO~lem ~Idzema s~ę z D..' upłynęło spo('J Na mocy tego wyroku izba sądowa skazała: teczności. Autor referatu przedstawił kilka
1'0 cZ3;su l chwIlow.e w.spOłcz~lcle M-cza dla D. kasyjel'a Dmitl'jewa na osiedlenie w miejscowościach listów z róznych stron kraju a niektórzy z
przemlllęło. ZastąpIła Je chęc zysku, chęć od- niezbyt ocldalonych Syberyi, po pozbawieniu go
b
h
'b
.
l! kó
ó ...
dania listów władzy i otrzymania za to nagrody. wszelkich praw: buchaltera Olesińskiego na po- O ecnyc. ~a ze ran~u ro m . w r. vy-me7. w
. dl
~.
dd ł . l d b
l ' zbawienie urzędu; pastora Garszyńskiego na pozba- przemówlemach SWOIch potWierdzilI korzyA WIęC aczegoz me o a IC lorowo me . .
. k'
"
Wleme wszyst k'IC h szczego'1 nyc h praw I. prZywl'l'ó
ej w ś'
CI, Ja le system ten przynosI.
ranowskiemu,
naczelnikowi
komory?
DlaBa
i zamieszkanie bez prawa wydalania się w ciągu
tego, że M. nalezy do sfery tych ludzi, którzy 2 lat z gub. permskiej; Bajkowską, na naganę są
Wiadomości ogólne.
według skali swych. zapatrywail segregują dową; Moszkowicza na arest policyjny w ciągu 1
przestępstwa i władze; według ich logiki, wła- miesiąca; Pawła Dmitrjewa (ojca), Rywana, Sztyftedzy celnej donosi się jedynie o defra~dacyjach, .ra, Engla uniewinniono. Akcyję cywilną Prokurato- - MinisteryjuD1 oś'Wi.aty wyjaśniło,
a o miejscu zamieszkania zbiegów-władzy po- ryi w summie 111,076 rb. l1 kop. izba zasądziła Boli- iż patenty i świadectwa dojrzałości z ukończe
licyjnej. Zgodnie z tem, :M-wicz miał zamiar darnie i w równych częściach od Dymitra Dmitrjewa, nia gimnazyjum zachowują swoją moc na. zaotrzymahe listy złożyć naczelnikowi straży Garszyńskiego i Olesińskiego. Sumę, znajdują,cą się wsze, a przeto przepisy, pozwalające wstępo
w depozycie sądowym, zaliczono na częściowe poziemskiej w Kaliszu - i okazuje się z zeznaiI krycie sprzeniewierzenia. Koszta sądowe rozłożono wać do wyższych zakładów naukowych jedy·
świadków, ze w tym celu najmował nawet fur- w równych częściach na Dmitrjewa, . Olesińskiego i nie w ciągu lat dwóch od cliwili ukończenia
mankę do Kalisza . . Gdy mu jednak listy te, Garszyńskiego, a w razie niemożności odebrania, po- gimnazyjum. obecnie zostały zniesione.
przy sZllkaniu przy nim defraudacyi. zostały' lecono ścią.gnąć je z Bajkowl!lkiej i Moszkowicza.

Z dalszych stron.
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Listy od Redakcyi.

Licytacyje

W obrębie

5
-

18 (31)

października w rządzie guberuijalnym
dostawę ollału w ciągu dwóeh lat

gubernii Piotrkowskiej. piotrko,!skim na
poczynaJąc

od 1901 r., dla wojsk. wojskowych inurzędów, mających do tego
stytucyj
i
cywilnych
- P. "WI. BoguliIla'W'skieIllu 'W' Za- W dniu 4 (18) października w osadzie Bełcha prawo.
-ciszu. Nadesłany artykuł p. t. ~ W sprawie tówek na sprzedaż bilardu, mebli i żelaza, od sumy
. - 20 lis~olJada (3 grtHluia) w sądzie okręgowym
narzędzi 1'olniczych" zamieścimy w n&stępnym 134 rb.
\llOtrkow~klm. na sprzellaż .o.sa~y, położonej w manumerze <12-gim.
- 11 (25) października w Sulejowie na sprzedaż Jątku DZiewki, w pow. będzlIlsklln, od silmy 1700 rb
- Panu J. S. _ Piotl.'l.:o"Wie. Zło owsa. szaf i drzewa, od sumy a5 rb., oraz wozów,
- 9 (22) października w urzęllzic p-tu łaskieg~
żQny przez Sz. Pana w Redakcyi artykuł p. t. desek. sprzętów gospodarskich i domowych, od su- na l'estauracyjlł rzeźni w Pabijallicach od sumy
,;Z powodn zawiqz(Znia się spółki 1'olnej i reje- my li4 rb. 50 kop.
325 rb. 13 kop., in minus.
'
- 4 (18) października, w lU. Łodzi przy ul. Wi"raJu p. J. Wilskieyo"-wydrnkujemy w ]+! 43-im.
dzewskiej w domu pod N! 121, na. sprzedaż mebli,
. - Panu "W. K. _ Petersbul.'łOr:u. od sumy 401 l~b.
Bozklad letni pociągów na Sta ..
Ząda.nego numeru "Tygodnia." dostarczyć nie mo- 5 (19) paździerllika~ m. Łodzi przy ul. Piotrzemy, gdyż został całkiem wyczerpany.
cyi Piotr/.ów
kowskiej pod ~ 128 ua sprzedaż mebli, sprzętów i
ubrania, od sumy 214 rb. 26 kop.
od dnia 6 (19) Maja 1900 roku.
~TWO
6 (20) paździel'llikll, w m. Łodzi przy ul. GłóOdchodzą z Piotrkowa:
~"
wuej w domu pod m23, na sprzedaż mebli i sllrzę,
tÓw. od sumy 202 rb. i niżej.
Do Granicy i Sosnowea
Do.Warszawy
PRZETWOROW CHEMICZNYCH _ 20 grudnia (1 stycznia 1901 r.) w slłdzle zja- 2 m. 41 w nocy kuryjer. 2 m. 57 w nocy kuryj er.
i nawozo'w sztucznych
zdowym w m. ŁOllzi na sprzedaż nieruchomości, po- 4 m. 32 w nocy osobowy
5 m. 7 w nocy osobo\vy
łożonych w temże mieście: 1) przy ul. Lipowej pod
•
9 m. 27 rano pocźtowy
Um. 35 rano osobowy
Wysta wa Powszechna w Paryża 1900 f. J\1lm 81 O-g, 813-m, 813-n, 813-0. 813·p, od sumy 3650 rb. 12 m. 35 po poło osobowy
8 m. 33 rano osobowy
4 '(18) stycznia
3 m.19 po poło osobowy
11 m. 8 rano osobowy
Medal złoty za produkcyję nawoz. sztuczno
2) przy ul. Zielonej pod .l>,~Nl 786-aa/17, od Bumy 5 m. 4 po poło po~l)iesz.
l m. 30 po poło pospiesz.
Medal srebrny za własną eksplaotacyję fo- 50000 rb.: 3) przy ul. Podrzecznej POd)l11 131/11, 6 m. 25 po poło osobowy
6 m. 2 wiecz. pocztowy
sforyt6w.
od sumy 26930 rb.: 4) na. rogu ulic Zielonej i Dht- !) m. 47 wiecz. osobowy
7 m. 5(} wiecz. osobowy
do Czp,stocllowy'
Zarząd: Warsza wa, Włodzimierska 2:3 giej pod NJ,},q 787-h hipot. i polic. 22 od ul. ZieloAGENTURY: W-y Wł. Zaleski w Piotrkowie,
. nej i 57 od Długiej, od sumy 25000 rb.: 5) przy ul.
Przychodzą do Piotrkowa
Zawadzkiej pod m 48-n(27, od sumy 25000 rb.: 6) w
" l. Kotliński w Rawie,
" 1. ?tfikołajewski w N owo-Radomska, obrębie miasta. w polu zwanem "Zaką.t" na sprzeZ Granicy i Sosnowca
Z Warszawy
• G. Szamowski w Łodzi-Konstaa- daż działka ziemi, od sumy 8000 rb.: 7) przy ulicy 12 ID. 30 w nocy osobowy 11 m. 15 w nocy osobowy
Piotl'kow~kiej pod m 775/69. od sumy 250000 rb.
(tynowska 5,

tOWICXIE

TOWARZY

-

I

Poleca: Superfosfaty, Zuzle fosforowe

Łowickie,

Gips fosforowy Łowicki! Kainit

i inne na WOZy. sztuczne.
:Na

żądaBie

cenniki.

(52-37)

- 16 (30) listopada w sl}dzie zjazdowym w Ozę
stochowie na. sprzedaż nieruchomości, położonych
Poleca się pierwszorzędny
w m. Bęrl7.inie: t) pod ~ polic. 103, od sumy 5000
a
tani Hotel ~"'ngielski
rubli: 2) pod ;t,~ polic. 146, a w rejestrze hipotecznym 303, od sumy 500 rb.; 3) pod ~ polic. 2, a hi- w mieŃcie Częstocltowie~ w blizkości
dworca kolei żelaznej.
potecz. 79, od sumy 15000 rb.

_
_
o
G Ł O S Z E N I A~
------------~--~~--~~~~~~~--~~--~~~~~-------------------~
TABELA LISTÓW ZASTAWNYCH

Towarzystwa Kredytowego miasta Piotrkowa
wylosowanych w dniu 14 (27)

września

1900 r.

Losowanie III:
Wartość listu
Rub. 100

•

l IWactość I N21 Wartość I IWartość l
M

20001
20022
200<16
20113
20131
~O192

listu

Rub. 100

listu

20325
20355
20362
20<136
20558
20578

Rub . 2M

M

10029
10118

listu

Rub.

5(){)

M

1Wartość listu

5229

Rub. 1000

I

M

333

20207
Wypłata naleiności za powyższe listy dopełniać się b~dzie w Kasie Towarzystwa i w
"Banku Dyskontowym Warszawskim, oraz przet firmę "A. Poretz i S-ka", prowadzącą wl'daw-nictwo "Gazety Losowań" (Warszawa, Krakowskie-Przedmieście, dom N! 47/49) poczynając 0(1
d. 17 (30) stycznia 1901 r., lub też na żądanie wcześniej, za potrąceniem dyskonta w stosuuku
,6% rocznie.
Powyższe listy zastawne przedstawiane być winny do wypłaty z 12 kupouami.
•
~ominll:lna wartość brakujących kuponów, po strąceniu z niej 5%, potrąconą zostanie z
-naleznośCl za lIsty zastawne.
Listy z~stawne po upływie lat 30, a kupony po upływie 10 lat od daty płatności, t. j.
od 17 (30) stycznia 1901 r. tracą ·wartość.

Piotrk6w, dm'a 15 (28)

września

1900

Prezes Dyrekcyi Towarzystwa Kredytowego m. Piotrkowa

1',

Zaginął

W. OTTO.

Z poprzednich losowań niezłoźone jeszcze zostały do zrealizo w~nia następujące listy zatltawne: lit. A. na 1000 rub. 1(2 10; lit. C. po 250 rub. ](2M 10066 i 10099; lit. D. po 100 rub.

XSX2 '20178 i 20201.

(l-L)

paszport

Zofii Góreckiej, mieszkanki wsi i gminy
Grabica. Znalazca złoży takowy w urz~dzie tejże gminy.
(3-1)

lolej Warszawsko-Wiedeńska
'podaje do wiadomości, źe na stacyi Sosnowiec w
dniu 18/31 Stycznia 1901 r., o godzinie 11 rano, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytacyję, następujących nieodebranych towarów: 4 transporty belek
sosnowych wagi 722, 649, 688, 742 pudów, z frachtów
Żerbiłowka-Sosnowiec Xl! Xl! 203, 204, 205, 206, wysłane
przez Potoka pod adresem kopalni Wiktor i - transportu
desek sosnowych, wagi 811 p. z frachtu Słonim-Albertyn
Sosnowiec Nr. 2305, wysłanego przez Dubinbauma na
okaziciela.
(3-2)

podaje do publicznej wiadomości, że na stacyi Sosnowiec
w dniu 18 (31) Stycznia 1901 r. o godzinie 11 zrana od~
będzie się sprzedaż
stępujących,

przez

publiczną licytacyję, na~

nieodebranycb pn-:ez odbiorców towarów~
partyja odłamków żelaza wagi 755 pudów, z frachtu
Proskurow-Sosnowiec X\l 9760, wysłanych przez H. B.
Mozel na okaziciela, i partyja lnianych makuch, wagi
750 pudów z frachtu Wiaźma-Sosnowiec X2 908 wysłanych przez Baryszewa na okaziciela.
(3-2)

T

6

Y D Z I

M 41

E 'N
WYŚMIENITE

OGŁOSZENIE.

WYŁĄCZNA WŁA SNOŚĆ

WARSZAWSKIliGO LABORATORYJUM CIIEAlICZNRGO

do wiadomości, że na stacyi Sosnowiec w dniu

18 (31) stycznia 1901 r. o godzinie 11 przed
odbędzie się

Z ZAPACHAMl

południem

Fijołka, Konwalii, Buk, Tatra i Róży
Cena kawałka 15 k., najwyźszy gatunek 25 k. i 45 k.

sprzedaż

przez publiczną licytacyję
następujących nieodebranych towarów: deski sosnowe
wHgi 663 pudów z frachtu Dubno-Sosnowiec za Xl! 4995,
wysłanego p I'zez Wej ngorH d la kopHlni Wiktor. (3 -1)

BIURO UNGR!

•

MYDŁO TATRZAŃSKIE

Warszawsko-Wiedeńska

Kolej
pod~je

[~el ikatniające

;::~~i~~;aNr. 84
(róg

Aleja

D o sta ć mOŻJ1 8

we wszystkich

ważni e iszych

(W. B. O. 3604)

perfumeryjBch.
(30- 20)

DLA SMAKOSZYI

Cykoryj a, wyrobiona w nowo otworzonej Włocławskiej
Fabryce Cykoryi

~larszałkowskiej)

przyjmuje w komis do sprzedaży wszełkie przedmioty.
Posiada ua składzie Meble nowe i używane.
Wielki wybór Mahoni.-Oeny nizkie.
(2-6-2)

R. BOHNE &C~

o g ł O S Z e n i,e.
~

D~r~~c~ja K~I~i l~laln~j War~zaw,-Wi~ueń~~i~j,
Wskutek Cyrkularza Zarządu dróg żelaznych z dnia
3 Sierpnia r. b. za Nr. 35931, ogłoszonego w Nr. 34
Wiestnika Ministeryjum Komunikacyi i w Nr. 1187
Zbioru Taryf, niniejszem zawiadamia się, iż, na mocy
dodatku do obowiązujących przepisów o przewozie
psów w pociągach pasażerskich (Rozporządzenie
Pana Ministra Komunikacyi z dnia 28 Czerwca (4 Lipca)
r. b. za Nr. 30886, pomieszczone w Nr. 1179 Zbioru
Taryf)-psy, przewożone w bag'ażowych wagonach bez
klatek, koszów lllb pak, od dnia 15/28 Września r. b.
będą przyjmowanie wyłą0znie w kagańcach lub z rzemiennemi na pyskach przepaskami.
(3-2)

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 odróżnienin takowej od
innych podobnych fabrykatów służy marka fabryczua

"Drabina z Dziećmi".
(10-8)

~~ I'VI

)

AKCYJNE TOWARZYSTWO

FABRYKI WYROBÓW METALOWYCH

eli. E!ucller(J)ar i 8Nn

~

telefon Xl! 439 W Warszawie Towarowa X240,
poleca formy do cukru i roboty kotlarskie, szruby, nity, łańcuchy ,
gwo ździe, dl'Ut, zgrzebła, młotki i ObCęg~"
(W. B. O. ~ 4523)
(22-13)

"""''''''''''''''''1''''''''''

KolejWarszaws 1 o-Wiedeńska
podaje do wiadomo8ci, że na stacyi Poraj w dniu 15/28
Stycznia 1901 r . o godzinie 11 rl'1Il0, od będzie się sprzedaż przez publiczną licyta c yję ośmiu wHgonów żuzla
żelaznego, wHgi od 745 do 750 pudów każdy, przybyłych od MetHlurg-iczllego T owarzystwa na imię B . Handtke, za frachtl-lmi OdessH peres yp-PorHj za N~ Xl! 6388,

6403,6404,6405, 6412, 6413, fi414, 6415.

(3-2)

....

i więcej , do sp <'zedania, na prawach miejskich, vv Cz~s~ocho
vvi~. w blizkości Zakładow Zelaznych
B. Handtkego. Tamże do sprzedania
plac poc1 f"abryk~ nad rzekI}
W artl} blizko kolei. Wiadomość bliższa
u Walentego Janoty w Rakowie, przy
fabryce Handtkego, przez Częstochowę·

do

ZARZĄD LASÓW GARWOLIŃSKICH

I itAIIKIIR,ZA HOBDLICZKA

(10-7)

26 000 rb.

p1·~e.syłe:k pie~iężnych

Adres dia
wszeikiej korespondencyi, ?l'az.
p'la~a st dl' żel. NadWlślallskIeJ (gub. SIedlecka)
.
k 6
prze az w'
~
.,..,.. . .
G
li' k' h
Ja~ Malicki, nadleśniczy Lasów
arwo na IC .

1

,

__ Cenniki na
(W. B. O. li 6164.)

.l{OIlDOllCUO u,CUllypOIO .

żądanie

-

franco ......
(2-2)

(2-1)

50 placów

i ~r~ ~Y~i~r~Y~~eca
depesż,

4 wiorsty długa, wraz z rozjazdami i wagonikami wywracalllemi,
z powodu ukońc z enia budowy, vv całości l .... b
cz~ściovvo
do
ods-tąpicn a.
Zapytania przyjmuj e kantor niniej szego pisma pod
nA. W. 100"

I

ł

KOLEJKA ,
przeszło

•

---------------

,
.
Do dzisiejszego numeru dołącza si~
potrzebne po TowarzystwIe na dom
26' .
2-piętrowy w Częstochowie. Wiadomość
arkusz
pOWIeśCI p. t.
w. kantorze Plenkiewicza w CzęstochoZ Ł U D Z E N I A. fi.
WIe.
(5-3)".

1{edaktor i wydawca Mirosław Dobrzański.
W druk"fni S.

Pańikiego

w PlOtl'kowjc.
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odpowiedział-bezdiwi~cznym głosem

Gwido.-Ja jeBtem
z natnry gwałtowny ił gdy raz wyjd~ z siebie, gadam
Bóg wie co... często wyrw~ się nawet z czemś takiem;
o czem nie myślałem. Potem żałuję tego, ale jut
zapóźno. Robert mnie zna, a mimo to... Ej, co tu mówić; niechże cała wina będzie po mojej stronie. Przecież on jest flegmatyk ... on się nie da unieść wrażeniom
chwili, ale gdy mu raz co wejdzie w głowę, gdy dojdzie
do pewnych wniosków, nie zmieni ich ani na jotę.
Pamiętasz~ jak jeszcze w szkołach pokochał małego
Paola Carreno? Był to chłopiec pełen rozlicznych wad
a mim" to Robert, wad- tych nie widział. Gdy '
jednak przekonał się o nich dowodnie, zbił malca do .
sińców, a wszystkie usiłowania Paola by się na nowo
wkraść w jego łaski, pozostały bez skutku. Patrzeć
na niego nie mógł... Otóż i koło mnie przeszedł
wczoraj i nie ukłonił mi się nawetl
- Cóż znowul Przecież to dzieciństwo! Pozwól
mnie z nim pomówió.
- Niel daj proszę cię pokój. To trudno, To co
się s~ało, me odstanie się już. Moich gwałtownych
słów on mógłby zapomnieć, ale jego obmyślanych
wprzód' i na chłodno sformułowanych zarzutów, ja nigdy nie zapomnę i nie daruję mn ich nigdy, bo on
wierzy w to, co powiedział. To dla niego fakt. To się
już naprawić niC) da.
- Szkodal
.- A cóż firma?-spybł powtórnie Gwidon. '
- Ahal Otóż o ile 'wiadomo, pokazało się, że nikt
nie straci ani feniga, ale też ani grosza nie zostanie.
Gdyby Konrad żył, mógłby na nowo rozpocząć pracę,

Uśpiona namiętność z nowym źarem objęła GwL
dona i przez kilka tygodni widział znów w Marcie
wszystkie cnoty i zalety, które w niej widzieć pragnął ••• Spełniał każde jej pragnienie, ona też uwielbiała go i przed całym światem wychwalała swego idealnego małżon!ta.
Nastała jesień, brudna, Błotna, błotnista nad mor·
ska jesień.
U Fabariuszów był wielki obiad proszony. Gwido wyszedł z salonu i zajrzał po coś do sali jadalnej.
Stół był już nakryty i naj~ty lokaj zapalał światła.
- Karol?-zawołał Gwido, gdy służący obrócił
się do niego twarzą.
- Tak, proszę łaski pana, to ja. Ożeniłem si~
z Liną, kucharką ... i usługuję na najem, a żona ma
owocarnię·

- Zkądźe się tu wziąłeś?
- Państwo kazali Piotrowi pl'zyprowadzić kogo
do pomocy, a że się znamy, mnie zaproponował... Ja.. ,
nie wiedziałem, że pan będzie niekontent.
- Nie, owszem, bardzo mi przyjemnie, źe ci~
zobaczyłem, mój stary. Przypomną mi się dawne czasy,
- Lokaj- myślał jednocześnie-któremu płacę
dziesięć marek dziennie, krytykuje niezawodnie mnie
i moich gości... może i postępek mój wzgl~dem tych
kobiet.
Poprawił na sobie ubranie, pociągnął kamizelkę,
wyjął z kieszeni chustkę, scbował ją z powrotem i nie
mogąc tchu złapać, przemówił nakoniec:
- Słuchaj nol.. Może byś mi powiedział... by
wasz ty czasem u ... u pani Baumeister?
Złudzenia.
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wczesna choroba?. kto winien, że maleń8iwo nie rozwinęło się należycie?

I

cała

dusza jego w tej bolesnej chwili wyry-

wała się ku tej, która była mu dawniej wszystkiem
na świecie. Tak, wszystkie m, czem tylko człowiek moźe
być dla człowieka: była mu matką troilkliwą i całą duszą

-oddaną. Była chwila, w której jego serce biło dla niej

jako dla kobiety, gorąco... A potem ona była mu przyjacielem i towarzyszem takim, jakim tylko mężczyzna
dla mężczyzny być potrafi, oddana mu aż do poświę
cenia, otwarta aż <10 brutalnej szczerości; myśli ich
,zlewały się i jednoczyły tak, że każde drgnięcie jednego serca odczuwało drugie; wszystkie władze duszy
ł~czyły ich wzajem. To było jedyne w sercu jego głę
.bokie i prawdziwe uezucie, to jedno dać mu mogło
siłę, pociechę, szczęście! Dziś, gdy to, w czem najwięk
szą pokładał nadzieję, umarło, próbował myślą powrócić

w

przeszłość,

Cokolwiek-bądź mi się zdarzyło, u niej znajdozawsze pokrzepienie. Bezwzględna była. często
8urowa, ale kochająca, oh! jak głęboko, jak szczerze
kochająca! Ileż razy z poczuciem własnej winy od niej
odchodziłem. Ile razy uśpione we mnie uczucie zbudzić zdołała i pchnąć do nowego życia.
- Teraz nie ośmieli się przed nią stanąć. Że
przyjęłaby go sercem otwartem nie wątpił. Wiedział,
. jakie skarby uczucia i pobłażania w jej sercu spoczywają...
Ale tam ... obok niej... jest teraz ta druga ...
Czy mógłby przed nią stanąć bez rumieńca wstydu?
I tak w niepewności dzień za dniem schodził.
Marta tymczasem przyszła do siebie i widocznie

-
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dla niego torturą. Patrząc na Karola, myślał nieustannie:
- Ani jedna z osób siedzących za moim stołem
nie byłaby przyjętą u Baumeistrów. Co on sobie myśli o tych hałaśliwych wybuchacb wesołości?.. Czy
opowie jej jak my żyjemy? Służba umie czasem bardzo trafnie o(!eniać. Do jakiej kategoryi policzy on zebranych u mnie?.
'
Wkrótce odbyło się wesele Hofenhagena bardzo
wystawne w Hamburgel' Hof, Marta ~ciśnięta niesły
chanie, we wspaniałej tualecie, tańczyła do upadłego.
Na wszelkie prośby i gniew męża odpowiadała wesołym śmiechem i zapewnieniem, że si~ czuje bardzo
dobrze,
Dnie za dniami, tygodnie za tygodniami płyu~ły
i nadeszły święta Bożego Narodzenia. Gwido wciąż
jeszcze nie wiedział nic pewnego o interesach pienięż
nych Szarłoty i to go uiepok~iło... Ależ tyle i tyle
ma własnych kłopotów, własnych trosk... Nie może
przecież wszystkiemn na raz podołać!..
W wiliję wyszedł . w sekrecie przed żoną i obstalował dwa wspaniałe kosze kwiatów-jeden pełen konwalii, drugi wiosennych kwiatów: kazał je odnieść
Szarlocie i Salwatorze. Kwiaciarka uśmiechnęła się
znacząco.

- Widocznie wszyscy znajomi tych biednych
postanowili je dziś zasypać kwiatami. Przed panem
otrzymaliśmy już pięć zamówień pod tym samym
adrel!em.
A wiliC i w tym razie inni go uprzedzili. Nawet
kwiaty nie przypomnl\ jej, że Gwido po dawnemu ją
pań

