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wraz z oddzielnym

Biuro Redakcyi i ek"pedyc~ja gu,wna w oficynie domu p. Kaobok ~f.t.gistratu.- Ogłoszenia przyj Illują: w Piotrkowie Redakcyja ,,'T. ;odnia" i obie księgarnie; w Warszawie
"Warszawskie Biuro 0głoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8;
oraz takież biuro PO(t firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Rajchman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego,
Zawadzka ] 2; wreszeie wymienione obok agentury w miastach
powiatowych gubel'nii piotrkowskiej.
tarzyńskiego

Nowa ta w mieście naszem instytucyja jest
faktem dokonanym.
W ubiegły czwartek, po nabożeństwie
w kościele farnym, nastąpiło uroczyste poświęcenie biura kasy przez ks. kanonika
Sałacińskiego i otwarcie takowej dla pu bliczności, która-powiedzmy najej pochwałę
od pierwszej chwili z wielkiem zainteresowaniem powitała tę nową instytucyję. Gdy
zaś inauguracyjne zebranie wy brało Reprezentantów i komitet kasy, miejscowy ogół,
zaspokoiwszy swą ciekawość, całą odrazu
życzliwością otoczył młodą iustytucyję i dał
przez to rzetelny wyraz swej dla niej życzli
wości, składając poważną jak na początek,
bo blizko 3000 rubli wynoszącą sllmę, na
rozpoczęcie operacyj kasy.
Odtąd nietylko kupiec i przemysłowiec, ale
naj biedniejszy, byle uczciwy i wiedzący, co
to jest termin, rzemieślnik, może śmiało jść
do kl.lsy po zasiłek, pewny, że go otrzyma, na
wyrunkach dotychczas niepraktykowanych,
bo na procent umiarkowany; w razie zaś niemożności wypłacenia zaciągniętej pożyczki
w terminie p'i erwotnym, może ją bez ujmy
dla siebie i bez straty z~łUfania, mieć rozło
żoną na rozpłaty tak małe, że przy dobrej
woli, z łatwością je dopełni.
Owi drobni rzemieślnicy, wszyscy wogóle
niezamożni mieszkańcy miasta, mają oprócz
tego możność lokowania w kasie najdrobniejszych oszczędności; kasa bowi.em przyjmuje podług Ustawy po 15 kop. tygodniowo.
Nie wątpimy więc, iż zgłasz<ljących się
z mnie}szemi nawet kwotami, a chętnych do
składania oszczędności, nie odsunie ona. od

siebie 1 wrót swoich p:-zed nimi uie zamknie.
Przecież za granicą, kasy takie, przyjmując
nie już 15 kopiejkowe, ale groszowe oszczę
dności, gromadzą w swych skarbcach milijony, chroniąc nieraz swych biedniejszych
członków od głodu, nędzy i zażegnywując
czarną godzinę icb rozpaczy.
Zarząd kasy, któremu ogół wyborców po·
wierzył jej czynności, szczytną ma przed
sobą drogę--cel przez ustawodawcę jasno
wytknięty; paragraf bowiem 7 Ustawy, ustanawiając wysokość minimalnych wkładek
na 15 kop., stanowi to jedynie w widokach
oszczędności pracy. Komitetowi nie stawia
jednak duch tego paragrafu przeszkód do
przyjmowania, przy dobrej jego woli, mniejszych oszczqdności, byle do tej oszczędności
niezamożny ogół pobudzić!
Przech0dząc do faktów, poinformowani
u źródła, dzielimy sili z naszymi czytelnikami, na. tępującemi wiadomościl.lmi:

Zgromadzenie reprezentantów kasy, na
swem posiedzeniu w sali Magistratu w d. 28
grudnia odbytem, postanowiło: 1-0) założy~
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Za ogłosz onie l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza '
petitn. Za ogłoszenia kilka- ;
I krotne - po k. 5. ad wiersza. Za reklamy i nekro~o~i,
Il oraz ogłoszenia zagraniczne ,j
I po k. 10 011 wiersza.":"'Za ogło- i
I szenia, reklamy i nekrologi na I
l-ej stronie po k.20 od wierI
sza petitu.
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W. Komornicki.
Janiszewski Stan.
Adam Mazowita.
" Waligórski Karol.
" Jermułowicz.

---<>+<>- - ODEZWA
Szkoły

Powieściowym.

P r e n u m e r a I ę p r z y j m uj ą: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie kąięgarnie
w Łodzi .Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, oraz księgarnie Sehatke, Fischera
i Kolińskiego; w Tomaszowie rawskim księgarnia J. Sochac~ewskiej. Prócz tego

cielom kasy pp. D-owi Strzyiowskiemu, Karolowi Szymańskiemu, Józefowi Rogójskiemu i Karolowi Rudowskiemu, za starania
około zatwierdzenia ustawy kasy podjęte,
wysłać piśmienne . podziękowania, nadto D-ra
Strzy'żowskiego, jako głównego inicyjatora
uczcić przez ogólne powstanie, 2-0.) jako
najwyższą normę jednej pożyczki, naznaczyć
rs. 500, 3-0) zwolnić kasyjera, którym jest
p. Braun, jako człowieka zaufania, od konieczności składlmia kaucyi.
Komitet zaś kasy na swem posiedzeniu
w d. 30 grudnia postanowił: 1-0) przyjąć
72 nowych członków, 2-0) płacić za kapitały
lokowane' w kasie: 6% z terminem rocznym,
5% z terminem półrocznym, 4% z terminem
3" miesięcznym, 3% za 7-0 dniowem wypowiedzeniem.

Komitetu

Dodatkiem

Niedzielno. - Handlowej

do pp. kupców i p1·ze1nY.'llowców.
Powołując się na artykuł, zamieszczony
zeszłym numerze " Tygodnia" w sprawie
szkoły niedzielno-handlowej, w którym wyłuszczono zasady, dla których szkoła musiała być rozszerzoną
i zaznaczono obecny

w

program nauk oraz przepisy, mające na
celu ścisłą kontl'olę nad sprawowaniem się,
regularnem uczęszczaniem na lekcyje i pilnością uczniów: Komitet ma zaszczyt prosić
wszystkich pp. kupców i przemysłowców,
(dla których rozwój pożytecznej pracy w kierunku handlu i przemysłu nie jest obojętnym
i którzy poczuwają się do przyjętych na
siebie obowiązków względem młodzieży,
oddanej im w opiekit, nareszcie którzy rozumieją swój własny interes) o poparcie jego
usiłowań, skierowanych ku temu, aby wszystka ' młodzież, która powinnaby się uczyć,
rzeczywiście
do szkoły oddaną została.
Z przytoczonych we wskazanym artykule
przepisów władzy szkolnej, widzimy: że
posyłanie praktykantów do szkół niedzielnych jest obowiązkowe; że uchylający się
od tego obowiązku pryncypałowie ulegają
karom pieniężnym, ściąganym administracyjnie; że kontrola nad wypełnianiem tych
przepisów jest ściśle przepisana i-że zarząd
szkoły nie omieszka z przynależnych mu praw
w tym względzie korzystać. Jednakże komitet,
uważając, że w sprawach tej wagi, co kształ
cenie umysłu i serca, przymus nie prowadzi
skutecznie do celu, przedewszystkiem or{woluje się do wszystkich, komu podniesienie umysłowego i moralnego poziomu naszej kupieckiej i przemysłowej młodzieży
(mogącej zaledwie wolne od zawodowej
pl'acy chwile poświęcić na naukę), leży na
sercu, o szczere poparcie własnym wpływem
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Łasku

.

Łodzi

Rawie
Radomsku

W.
".

"

Grass.
B.

Londyński.

Hipolit Olszewski.
Myśliński Feliks.

usiłowań, skierowanych 'do
oznaczoneg{\ celu.
Nowy rok szkolny rozpoczyna się d. 12
stycznia. Do tego więc czasu, o ile tylko
można, nowi kandydaci powinni hyć zapisani.
Komitet szkoły.

i

przykładem

powyżej

- SP1'ostowanie. W omawianym artykule
"rrygodnia" w :.\~ 52, w drugiej szpalcie
w 11 i 12 wierszu od dołu, popełniono omył
kę. Powinno być: 'l'akim jest zakres miejscowej szkoły rzemieślniczej (zam. "był do
niedawna").
(P1'ZYP. Redakcyi).
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Do Żydów
W

SeJ'ockuJI mowa J. E. ks. Biskupa
Nowodwol·skiego.

Przegląd Katolicki w n-rach 48 do 51 w rubryce "Kronika kościelna" zamieścił artykuł p. t.
,;Wizyta pasterska" J. E. ks. ",lichała ~owodwor
skiego, biskupa płockiego, w dekanacie pultuskim, na początku października odbyta".
W doko{lCzeniu tego artykułu, w n-I'ze 51-ym
Przegląd Katolicki pisze:
"Dnia 9-go października. po mszy św. Jego
Ekscelencyja pożegnał tę parafiję (Popow), a o godzinie l-ej odjechał do ostatniej parafii do 8erocl{a. Zaraz przy wjeździe do miasta miał niespodzankę. Rabin pod baldachimem, otoczony kachalem i licznym Izraelem, wyst11pił i powitał ~ajdo
stojniejszego Pasterza, a mówił mniej więcej po
hebrajsku temi słowy:
"B11dź błogosławiony w czasie Twego przyjścia.
i wyjścia. ~iech będzie błogosławiony Bóg Abrahama, Izaaka i Jak6ba, który udzielił człowiekowi
części swojej m11drości i niech błogosławi Głowę
Rzymsko-Katolickiego kościoła i jego posłańców,
a:i.eby prowadzili naród swój po drodze prawdy
i cnoty. Ja, rabin osady 8erock, witam Wasz11
Ekscelencyję od siebie i całej powierzonej mi
gminy wyznawców zakonu Mojżesza. Niech przyjazd Twój bedzie zapewnieniem pokoju i zgody
pomiędzy
wyznawcami zakonu Mojżeszowego
i chrześcijanami i aby na zawsze pozostało w pami§ci: "kochaj bliźniego swego, jak siebie samego".
Jego Ekscelencyja, wysiadłszy z karety, wysłu
chał tej przemowy, a po jej UI<OI'lCzeniu, odpo\,iedział w te słowa:
"Umiem trochę po hebrajsku, ale nie tyle,
abym rozumiał wszystko, co do mnie powiedziane
było; skoro jedna}, występujecie panowie samodzielnie z przyjaznem powitaniem, nie w11tpi§, że
wszystkie słowa pana rabina były dla mnie i dla
mego przybycia tu życzli we".
A na powszechne tych, do których przemawiał
Je:go Ekscelencyja, potwierdzenie słów jego, ta,k
mówił lIaiej: "Dziękuj§ panom serdecznie za to
wystąpi e nie, a dziękuj§ nie z jednego wzgl§du.
lJaprzód dziękllj§ dlatego, że to wystąpienie wasze jest grzecznością, ]<tór11 umiem cenić, powtóre
dlatego, że to wystąpienie jest rozumne.
"Rozumu synom Izraela nikt nie odmawia; owszem, znani s~ oni z tego, Wś ród szeroko dziś rozlewającego się prądu nienawi ś ci antysemickiej,
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wystąpieniem swojem stwierdzacie, iż wi ecie, jak
kościół chrześcijaIlski osłaniał zawsze żydów przeciwko zrywającym się od czasu do czasu na nich
wybuchom nienawiści tłumów, niedość przejr.;tych
świętą nauką, ewangielicznej miłości bliźniego.
I przychodząc tu do mnie, llo bislmpa, faktem samym stwierdzacie, iż wiecie, że papieże, biskupi,

duchowielIstwo nasze, jako uauczyciele powszechnej, bezwarunkowej i bezwyjątkowej miłości bliźniego, podnoszą zawsze głos w waszej obronie,
gdy w świecie przeciwko wam podnosi się burz:!
nienawiści tłumów.

"Ale jest jeszcze wzgląd trzeci, wyższy, dla
którego nader mi jest milem to \Y)'stiJ,pienie panów-a mianowicie, że jest 0110 pięknem, jako
wyraz nadziei naszej religijnej.
,;Wszakżeż Bóg wasz, Bóg Abrahama, Izaaka,
Jakóba, jest Bogiem naszym; wasze Pismo święte
jest nasze m Pismem świętem; waszemi psalmami
my się modlimy w Iw' r,iołach naszych. I więcej
powiem, z narodu waszego pochodzi człowiecze
ciało Najświlltszego naszego Zbawiciela Pana,
z narodu waszego wyszli apostoJowie uasi pierwsi.
Mamy więc wiele z wami wspólnego, choć tu wła
śnie, przy Tym, który przyszedł dla zbawienia
w~zystkich, a którego ojcowie wasi nie przyznawali, rozpoczęło się wasze rozdarcie z nami i nieszcz~sne wasze dzieje. Znane są, dobrze te nieszcz~sne, smutne dzieje wasze i wielowiekowe cierpienia, przepo,,,iedziane tak wyraźnie przez Ozeasza, gdy prorokowal, że będziecie bez ołtarza, bez
ofiary, bez efod i bez terafim.
"Ale są, także proroctwa, zapowiadające nam
jasną, przyszłość, która was ze wszystkimi, a wszystl<ich z wami pogodzi. Pogodzenie to nie może
być inne, jak tylko przez miłość i w miłości. Ale
potrzeba, ;lby ta miłość była uietylko w ustac~l,
bo wtedy choć pięknem, ale tylko czczem będZIe
słowem. :\lilość, jeżeli ma tworzyć pokój i szczęś
cie, winna żyć IV sercu czlowicczem. Ale ze skażo
nego i wcią,ż każonego samolubstwem serca czło
wieczego miłoś(~ taka wypływać nie może. Może
ona wypływać tylko z tego Najświętszego źi'ódła
miłości Bożej, jaka się okazala światu w Zbawicielu świata. :Nam trzeba z tego źródła miłości
i życia coraz pełniej i szerzej czerpać, a wam należy do niego przyjść-a wtedy w Jeruzalem zabrzmi pie ś ll świętego wesela i na Syonie chwała
zbawienia!.
"W wystą,pieniu dzisiejszem panów, widzę znak
takiego przybliżenia przyszłego i dlatego błagam
dla panów o laskę i błogosławielIstwo Boże".
Przemowy tej słuchali wszyscy z natężoną, uwagą" a po jej ukollczeniu wydali wiplki okrzyk, kilkakrotnie powtórzony na cześć ks. biskupa.
------~(<>~------

W~stawa stała w~nalaz~ów

i nowości

~rzem~s{ow~c~.

Oddawna juz za granicą istnieją instytucyje,
na celu poznajamianie publiczności z najnowszemi zdobyczami umysłu ludzkiogo w dziedzinie techniki. W ostatnich czasach utworzyły się
tam specyjalne przedsiębiorstwa, które za umiarlwwaną opłatą za wejście,
wystawiają coraz to
nowe IJrzec'mioty: maszyny, nlll'zędzia, towal'y-i
jed!' ocześnie-wynalazcom dostarczają sposobności
zaprodukowania się publicznie ze swoim wynalazkiem; publiczności zaś dają sposobność zapoznania się
metodą pogl?dową z tern, co w kraju i za granicą
w przemyśle zrobiono nowego, a przedsiQbiorcom
dają podobno niezły dochód.
Warszawa nie nalezy do największych centrów
ludności;
kraj nasz nie jest bardzo technicznie
rozITiniętym;
mamy więc zapewne i mniej ciekawycll i jeszcze mniej wynalazców,-mamy jednak
niezawodnie i jednych i drugich, tylko nie mamy
dotąd miejsca, gdzieby te wynalazki mozna było
bez kosztów (a dla wielu wynalazców to nieraz
rzecz glówna) publiczności pokazać, na ządanic
ustnie Objaśnić, a tern samem, rzeczy często i pozyteczllej i praktycznej szybkie zapewnić rozpowazecllllienie.
Temu brakowi podejmuje się zaradzić istnieją
ca w 'Warszawic wystawa stała. Delegacyj a, kierująca tą wystawą,
zwróciła się do nas z prośbą,
aby podać do publicznej wiadomości, ze odtąd, Ila
wystawę stałą przyjmowane b~dą bezpłatnie. wszelkie wynalazld i nowości z dziedziuy przemysłu
i techniki, krajowe i zagraniczne,-pod warunkiem,
ze będą one istotnie wynalazkami i nowościami,
ze hQdą pozy toczne i na rozpowszechuicnie zasłu
gujące-i ze wystawienie ich nie będzic samej
wystawy na znacznc narazało koszta. Przy tom,
o ile to będzie możliwe, wystawca powinien, czy
to osobiście , czy za pośrednictwem Odpowiedniej
osoby, publiczności zwiedzającej wystawę udzielać
objaśnieil,
o ilo ona tego zażąda, w pewnych godzinach, szczególniej w niedzielę i dni świąteczne.
mające

YDZIEŃ
na

jak dotąd, pozostallie bezdla siebie z tego urządzo
nia,
wystawy widzi w powiększeniu liczby
zwieclzającycll wystawf: i większe m ni:!; dotąd jej
spopularyzowauiu.
Wstęp
wystawę,
płatnym.
Całą korzyść
zarzą'l

~ 1

tylko pamięć nie dopisała jej cokolwiek; p.
Walentowska wdzięcznie odegrała rolę Sabiny; ale najlepszym był p. Orliński, jako
wiecznie spóźniający się Leon Gotard; wystudyjował on rolę do drobnostek nieomal.
- - «••- Doskonale mu seknndowlłł p. Zamiłowicz w
roli dl'. Baroleta, którą przeprowadził bardzo
konsekwclltnie. P. Kremski jako Martin,
ojciec Sahiny, więcej był mieszczuchem z
małego Illiasteczka nad Wisłą lub Sanem,
- Zamiast sliładania hCZeJ'l nowo- aniżeli francuzkim boul'gois; niemniej gral
l'oCZIJ)'ch nadesłali do redakcyi na rzecz to- zupełnie do brze.
warzystwa dobroczynności pp. Kużelewscy
W poniedziałek G b. m. odegrany zostanie
rs. 3. Razem z poprzednio złożonemi rs. 28. na naszej scenie "Dzie?1wigilijny" dro bno- Koncel·t ŚIiWil'lSkicgo!.. Dnia 7 b. stka dramatyczna Ed. Lubowskiego, grana
m., t. j. w przyszły wtorek, czeka piotrko- przed świętami po raz pierwszy w teatl;ze
wian prawdziwa uczta artystycznlli wy~tę- Rozmaitości w Warszawie.
Ł.
puje bowiem z koncertem słynny pianista Sli_ llaskat.ada.W wigilję nowego roku,
wiński, pod którego uderzeniem foi-tepijan dyrekcyja naszej trupy teatralnej urządziła
zamienia się formalnie w jakiś inny całkiem maskaradę, zaba\,"'ę niepowtarzaną IV Piotrinstru,ment, w jakąś arfę eolską, zwłaszcza, kowie od lat pietnastu. Pomimo rozprzedagdy Sliwiilski zacznie pieścić się z ulubio- nia wszystkich IM. i znacznej liczby biletów
nym Szopen,em. Nikt nie gra tak ~zopena wejściowych, zabawa powiodła się nieszcze.
jak gra go Sliwiński-i nikt lepiej grać go gólnie. Na sali bowiem tańczyło zaledwie kil~
h k
nie może.
Pro,ąmm: 1) Toccata ot fuga D'moll Bacha; 2) So ka pal' ukostjumo,'"anycu, a masek c ara 'nate op. 28 Belhowena; 3) Carnaval Schumanna: Tre- terystycznych i pań w dominach nie zauwaambule, Pierrot, Al'lequill, Valse, Eusebius, Flores- żyliśmy zupełnie.
..
tan, Coquette, Replique, Spllinxes, Papillons, LetI
b' b'
tres <1ansantes, Chial'iua, Chopin, Estrella, Hecon- P.·ześlar owana ... przez jastrzę la, lenaes Rance, Pantalon et Colombine, Val~e allemt,nde, dna kuropatwa, podczas kilkonasto-stopnio-·
Paganini, Aven, Promenade, Pallse, l'l1arche dos wego mrozu w ubiegły czwartek, rzuciła się
Dayidsbundlol' contre los Philotins; 4) Nocturne, do okna tutejszej dyrekcyi tow. kredytoweImpromptu, Etude, Valso i Bai'karolle Chopina;
5) Noctul'lle Fielda; 6) Spiennerlied Mendelsohna; go i, tłukąc w niem lagrową szybę, sama
7) Valse impromptu i Tal'antella Liszla.-Eortepjan pokaleczona o nią, padła na miejscu nieze składu .Herman i Grosman".
. żywa. Cena zatem, za jaką została przy- Na rzecz sh·aż)· ogniowej ochotni- padkowo zdobytą, wyniosła 75 kop.!
_ Koniokrad}- zawitali nareszcie i do
czej projektowanem jest urządzenie dwóch
niezwykłych i nieprobowanych w Piotrko- Piotrkowa; lecz nie powiodło się im na nawie zabaw, mianowicie baht kostiu?nowego szym bruku, choć początek był obiecującym.
na lodzie i balu maskowego w miejscowym Z niezamkniętej bowiem stajni W olfa Pinkuteatrze. Wiadomość ta zapewne zaintryguje sowicza, obok stacyi towarowej, wyprowaclzinaszych czytelników i zaciekawi. Udanie li bezkarnie naprzód parę konj;-następnie
się obu tych zabaw zd~je się być zapewllio- skradli iedllego konia wraz z wozem i uprzę
nem-jeżeli) jak słyszeliśmy, urządzeniem ich żą u Fuchsa w domu Rozweina;-wl'eszcie
zajmą siq sami członkowie straży ochotni- za koleją, naprzeciw karczmy Wa/'l1ecki~go,
czej.
Józefowi Przyłuskiemu, który przywiózł waTeat.·. Po kilkudniowej przerwie, pno, oderznęli od woza dwa konie i zbiedz
spowodowanej kiermaszem i świętami B:lże- z niemi zdołali. Ośmieleni powodzeniem,
go Narodzeni~, teatr nasz rozpoczął pra- przed samemi świętami Bożego Narodzenia,
widłową działalność w pierwszy dzień świąt spotkawszy stoj~cy obok szynku l!'ogla na
25 z. m. powtórzeniem bezmyślnego wode- ulicy "Moskiewskiej" wóz, zaprzężony w pawilu "Tata Toto".- Nazajutrz dano bukiet rę koni, wsiedli nań i poczęli spiesznie uciedramatyczny, złożony z wyjątków z róż- kać w stronę kolei. Dojechawszy jednak
nych sztuk i monologów, ą w sobotę 28 ~'ł'U- przez ulicę Zelazną do przejazdu obok mły
dnia r. z. powtórzono "Zywy posqg" przy na parowego i, znalazłszy przejazd zamknię
zmienionej nieco obsadzie. Jak poprzednio tym-zeskoczyli z wozu i poczęli uciekać.
tak i obecnie p. K. Sarnowski wykazał, że Zauważył to strażnik miejski Skulny j puścił
ilekroć razy zechce, rolę dramatyczną wy- się za nimi w pogoń. Jakoż zdołał obu kokonać umie z artyzmem. Jego sobotni hl'. niokl'adów przytrzymać. Okazało się) że byPaulo nie podlegał żadnemu zarzutowi. Pan li oni sprawcami wszystkich powyżej wyOrliilski, który w miejsce p. Pola odegrał mienionych kradzieży, a konie, z któremi
maleńką rolę margrabiego, dał nam dowód ich przybpano, należały do kolonisty Winże w rolach sel'yjo komicznych może być tera ze wsi Papierze, gminy Szydłów .- W kobardzo użytecznym; również na zamianie p. niokradach poznano niejakiego Krzemiń
Dorowskiego, w roli lekarza, przez p' Za- skiego) mieszkańca Piotrkowa i Kowalskiemiłowicza, sztuka zyskała bardzo wiele. .
go z W olborza.
O "Zag?'odzie sobkowe/', odegranej w me•
.
dziele 29 z. m. niewarto byłoby wspomnieć . - Od(!amc pod s~~ł. Tutejsza dyrek~y
nawet, gdyby nie doskonała gra p. Krem- Ja szczegołowa, rozmyslnych dew~~statorow
skiego w roli Kuby, p. Zamiłowicza w Ma- dóbr Wólka w pow. rad~mskows~lm, ~mu
tyjasku, oraz p. Orlińskiego w ks. Kantym. szoną .zost.ała ~. tych d~la~h pOCłągnąc do
Szkoda:: że na przed.stawieni~ śl·odow.em o?powledzlalnosc~~~~rneJ ..'Iym cele~, wsz~l
zebrało Się stosunkom Illezbyt WIele pubhcz- k~e dowody osk:;tlzaJące wmny~h, w Iozmys~
ności piotrkowskiej; albowiem farsa "lnflu- me I uporczywie prowad'Wne) dewas~a~yl,
enza 2J?'owincyjonalna", jakkolwiek przero- przesłane zostały władzy prokuratorskieJ.
biona z francuzki ego, doskonale odzwiercia- Nowy wzór gospoda.·stwa. Właści
dla te satne małomiasteczkowe smlesz- ciel majątku Kaszewice, w pow. piotl'kow·nostki i ploteczki r rujnnjące nieraz spokój skim, p. Michael, wybudował w swym macałych rodzin, od których i w naszej mieś- jątku młyn parowy murowany, koszta bucinie aż gwarno. Taki Pischard prefesor, dowy którego wyniosły rsr. 3600. Młyn ten,
taka pani Pischard i p. Barolet-to typy, zbudowany podług najnowszeg'o systemu,
o które ocieramy się codziennie prawie, a zostanie puszczony w ruch z dnielli l marca
zapewne niejednemu z nas duszno i ciasno r. b. Oprócz tego, p. Michael rozpoczyna
wśród ciężkiej atmosfery mieszczańskich na- z wiosną budowę papierni, na co powyknień, niby Alfredowi Reymond, przenie- czynił już pewne przygotowan:.' . Obie te
sionemu nagle z ruchliwego Paryża na bruk fabryki ulatwią właścicielo\ i tak zbyt zbopartykularza.-Farsa odegraną była gładko ża, jak również i drzewa opal, ·vego, w któi z humorem: panie Józefowicz i Zdzieszyń- re obfituje majątek KaszewicL , a co najważ
ska były bardzo dobremi prowincyjonalnemi niejsza, utrzymają na miejscu l botnika, daplotkarkami; p. Sułkowska dobrą Antoniną, jąc mu stałe i korzystne zajęcie.

Z Miasta i Okolic.
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TYJZIEN

Bandyta. Kazimierz Bogusławski, od- Da'. Wolski zatwierdzony został na niczej rozpoczn~ posiedzenia nadzwyczajposadzie lekarza m. Piotrkowa z rangą se- ny zjazd przemyłowc6w węglowych z okolIc dawna poszukiwany, ujęty został na Bału
tach w Łodzi, gdzie przybył do rodziców
kretarza kolegijalnego.
Dabrowy.
. - Zmiany w ul'złl,dowaniu. Kancelistą
:.-. Z Sosmwca. W szpitalu bractwa na święta. Jest to młody mężczyzna około
Izby skarbowej piotrkowskiej mianowany wzajemnej por-ocy robotników sosnowicko- lat 25, silny i zuchwały. ' Gdy go wyśledzo
został Stanisław Kolczyński.
oolesławskich. roboty poszczególne wyko- no, wyskoczył z ł6żka i boso, w koszuli tyl-- Dl'. Rudolf zatwierdzony został lek a- nali.: Henryk ~zopows~i---:k,analizacyję i vyo- ko, biegł kilka wiorst po śniegu, wśród mrorzem m. Tomaszowa z ranga sekretarza docIągi· R. GJJdamowlCz J S, Kaczanowskl- zu, dopóki nie został ujęty.
- ~Iagista'at łódzki wzywa przedsiębior
kolegijalnego.
'
wyroby st())orskie; Ogórkiewicz i Zagórny- W slU'awie ogl'aniczenia polowania, wyroby ślusarskie. Kaplicę szpitalną malo- ców, którzy by chcieli pobudować na włas
otrzymujemy ~ pod Radomska, nastqpującą wał K~imierz Broniewski z Lublina.- nych gruntach dwie duże stajnie dla artylekorespondencYJę:
W pobl~u Sosnowca budują obecnie i drugi ryi, konsystującej w Łodzi, ażeby jak najW nr. 350 "Km:yjera \VarszawskieD'ot' szpital, lecz tak oczczędnie, iż pominięto ka- prędzej złozyli odpowiednie geklaracyje.
- Nowe ginlllilzyjum. W Łodzi poruwyczytałem postanowienie rady towa~zy- plice szpitalną jako zbyteczną (?) wobec
stwa racyjonalnego polowania przedstawie- tego', ii z okien szpitala widoeznym będzie szono projekt utworzenia drugiego gimnazyjum męzkiego.
nia do ministeryjum rolnictwa i dóbr pań- kości6ł miejscowy. Antentyczne!
- Stacyję meteol'ologiczną zamierza·
stwa projektu zmiany § 15 i 16 przepisów
- Z Sosnowca. Ruch towarowy na stacyi
z rok~ 187 ~.- Ra~a towarzystwa proponuje tutejszej powiększyl się tak znacznie, ze po- urządzić w Łodzi jeden z większych przeogral1lczeme tenmnu, dozwalającego na po- ciągi towarowe nie są ' w stanie przyjąć mysłowców tamtejszych.
- Billl'o posłaa'lCó \V w Łodzi zostanie
lowanie, z wymienieniem szcz~gół()wem 1'0- wszystkich ładunków przybywających z zadzaju !Zwierzyny. W zasadzie nie mam nic granicy i węglarek z kopalń miejscowych, zorganizowane zaraz po Nowym Roku.
- PI'ez~·tłent m. Łodzi Pieńkowski otrzyprzeciwko temu; ośmielam sie jednak zwr6- wskutek czego po 100 wagonów dziennie
cić uwagę ltady towarzystwa,· że przepisy te pozostaje na stacyi. Droga żelazna warszaw- mał rangę sekretarza kelegijalnego.
Ka'adzieże koni w okolicach Łodzi
choćby zostały wprowa.dzone VI wykonanie, sko-wiedeńska powinnaby urucbomić jes~cze
zamierzonego celu nie osiągną· Każdy do- kilka pociągów towarowych. Stacyja So- zdarzają się coraz częściej. Włościanie, aby
bry myśliwy sam o ochronę zwierzyny sta- snowiec nadzwyczaj ciasna i niewygodna, zabezpieczyć się przed złodziejami, zorganizowali po wsiach silne warty.
rać się musi. Tam, gdzie prześladują głów-- gwałtowll ie potrzebuje rozszerzenia.
-- "Km'yj ery" nasze, tak Warszawski
nych nieprzyjaciół zwierzyny, jnk kłllso- Si.·aszuy wypadek zdarzył się 26 g1'uwników i psy wałęsające się po polacb a nato- dnia 1'. z. w nocy, z wtorkn na środę, na jak i Codzienny, wystąpiły, jak zwykle, tak
miast żywią zimową porą zwierzynę i racyjo- szosie pomiędzy Łaskiem a Pabijanicami. i w tym roku, z numerami lloworocznemi.
t
nalnie polują- -tam można być pewnym do- Szosa w tern miejscu jest bardzo wysoką W '"Codziennym ' na główną uwagę zaslugują
sprawozdania
roczne z ruchu wszelkich
brego zwierzostanu.
i oblana wodą, kt6rą rozlewa poblizka rzetl
Ograniczenie zaś terminu na polowanie czka. Z Kalisza do Łodzi dążył omnibus ży stowarzyszeń. "Warl;zawski zaś jest tym
razem
jak
gdyby
forpocztą
książki jubileani tego stanu nie polepszy, ani pogorszy. dowski, w którym jechało SpQl'O pasażerów,
Gdzie bowiem ochrony tej nie ma, tam także samycb żydów. Gdy omnibus jechał pod gó- uszowej, mającej wyjść na pamiątkę 75-leograniczenie nie wpłynie dodatnio, bo kłu- rę, naraz, z powodu gołoled ...i, począł się sta- tniej jego egzystencyi i zawiera wiele ciesownicy, psy i jastrzębie polują przez rok czać po pochyłości i runął do wody. Wśród kawych wspomnielI, złączonych z jego bicały, nie uznając zadnych og'l'aniczeń. Na- ciemności o ratunku mowy nie było i sześciu storyją i popularnością.
- Sp.·ostowanie. W numerze Gwiazdleżałoby więc przeciwko tym nieprzyjacio- pasażer6w wraz z końmi znałazło śmierć
tl
łom zwierzyny głównie działać, Zdaniem w nurtach rzeki. Główną prZ'yczyną wypad- kowym "Tygodnia z r. b. w ogłoszeniu p.
A.
1.
Tybe?',
właściciela
składu materyjałów
mojem, mog'lyby w tym wypadku poskutko- ku był brak baryjer, niezbędnych wtem
piśmiennych w Łodzi, zaszła pomyłka: wywać tylko przepisy, którehyobowiązywały, miejscu.
_ Ba'ak I)aszy daje się już uczuwać ba1'- drukowano mianowicie A. F. Tyber, co sie
oprócz straży ziemskiej, także wójtów i soł•
tysów do czuwania w każdej wsi nad psami, dzo dotkliwie. Na targach wPławnie, Ko- lllllIeJszem prostuje.
- Do dzisiejszego 1I111łlt>l'U dołacza sie
wałęsającemi się po polach i kłusownikami. niecpolu i Pl'zyrowie, mużna dostać bardzo
dla wszystkich prenumerator6w ~aszycli
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż każ· tanio doborową parę koni pociągowych.
dy wójt i sołtys dosk.onale jest poinformo_ Indyki są obecnie bardzo poszukiwa- prospekt "Bluszczu".
--o-wany, kto w jego wsi ma broń i, gdyby tyl- ne. Wokolicach Dąbrowy górniczej hanko za każdą broń, znajdującą się we wsi, - dlarze płacą za funt zywej wagi po 15 do
byli pociągani do odpowiedzialności, z pe- 18 kop.
wnością ród kłusowników zaginąłby w nie_ Szlachetny czyn spełnili włościanie
- Panu K. M. N. z "Mok1'ego :I1.qcika H . długim stosunkowo czasie.-Jesteśmy zmu- wsi G6rki Małe, pomiędzy Piotrkowem i Ło·
Oczywiście; dwa ostatnie wyst!j,pienia "Roli" naszeni wciąż walczyć belskutecznie z wzma- dzią położonej; gdy bowiem właściciel tejże i'azjły ją, tylko na śmiechI ]Ogólny. Stała sit;; już
gającem się kłusownictwem; niema wsi wsi z powodu różnycb klęsk znalazł się ona całkiem niepoczytaln!j,.
w uaszej okolicy, gdzieby nie było kilka, w krytyczuem położeniu, włościanie ze skła
a nawet kilkanaście sztuk broni, naturalnie dek zebrali kaucyję, i gotowizną wręczyli UlU
Spra.'VVozda.nie
niedozwolonej. A że ochrona zwierzyny d
k
P' k
wśród obywateli ziemskich znaczne zrobiła o rę i 700 rs. na pierwsze potrzeby. lę ny z koncm'tu odbytego w m, Pio&rkowie w d.
dow6cl, iż nawet w nasiych, osławionych 5/17 G1'1ulnia 18951'. na ?'zecz Towa?'zypostępy, kłusownicy wi~c mają wszelką ła- z materyjalizmu cz asll ch ,_ starodawne stostwa Dob1·oczynności.
twość w jej zabijaniu, nie potrzebując długo sunki między dworem i chatą powrócić moPRZYCHÓD
jej szukać,-przytem jestto proceder zysko- gą, byle jeno dobrej woli z obu stron star- Za sprzedane bilety wejścia otrzywny. Zwalczać więc kłusownictwo powin- czyło.
mano. . . • . . . . . . 340 rs. 95 kop.
no być na razie
głównem
zadaniem
Za programy. . . . . . . • . 40 " - "
Towarzystwa, skutecznem tylko wtedy,
-- \V Zgiea:zu odbyło się 21 z. m. przed- Procent od dzierżawy bufetu. . . 3" "
gdy w6jci i sołtysi będą zniewoleni do stawienie amatorskie na korzyść miejscowej
Razem 383 1'8. 95 kop.
współdziałania. Znając gorliwość Rady to- straży ógniowej ochotniczej. Odegrano dwie
ROZCHÓD
warzystwa, mam nadzieję, że nie zaniedba jednoakt6wki, jedn~ w polskim, drugą w nie- Wynagrodzenie truppie teatralnej
za spektakl. . . . . . . . 40 rs. - kop.
niczego, co by 'mogło dodatnio wpłynąć na mieckim języku.
monologiście p. Z.
. . . . . • 30
podniesienie zwierzostanu w kraju. Będąc
- Z Łodzi donoszą nam o aresztowaniu artystce-dramatycznej p. Papl'. z kosam członkiem tegoż towarzystwa, czuję się jednego z tamtejszych przemysłowc6w, jako
sztami podróży . .
40 "
również w obowiązku szukania sposobów obwinionego o podpalenie swej fabryki. Are- właścicielowi teatru. . . . . . 15
A. B.
sztowano równieź syna owego fabrykanta fryzyjerowi . . . . . . . . . 9" 60 "
zaradzenia złemu.
za strojenie fortepijauu. . . . . 4"
_ Tajemnicze moa·del·stwo. Do robo- i jednego z robotników.
za oświetleuie teatru. . . . . . 7
tnika Łopaka, mieszkającego na kolonii
- Łódzka świat pedagogiczny 22 gru- za ognie bengalskie, klej, malowauie płótna i t. d. . . . . . 9
Warna, stanowiącej przedmieście Będzina, dnia roku zeszłego żegnał obiadem składko
8 "
ogrodnikowi za kwiaty i dekoracy- zjawiła się niewiadoma z nazwiska kobieta wym przełożoną miejscowego gimnazyjum
j ę sceny. . • • . . . • . 20 " 50 "
imieniem l\faryjanna i poprosiła o nocleg. ~,eńskiego panią Masłową, która po 10 latach za 2 reflektory ze światłami. . . 10
Nazajutrz o 9 rano przybył na koloniję nie- służby opuszcza swe stanowisko. Obiad na 42 koszta cenzury, depesze opał i inne
wydatki. . . . . . . . . 15
znany człowiek i począł się o nią dopyty- osoby, odbył się w sali gimnazyjalnej, w
za 12 egzemplarzy komedyi . . .
wać. Gdy ją wreszcie wyśledził 11 Łopaka, obecności J.W. Gubernatora piotrkowskiego. za róż .i hlansz. . . . . . . . 5 " 80 "
7 "90 "
przemocą wyprowadzil na ulicę i zastrzelił i naczelnika łódzkiej dyrekcyi naukowej.
procent od dochodu na rzecz zakładów dobroczynnych. . . . .
z rewolweru. Zanim obecni zorjentować
- Gwiazdkłl, dla dziatwy drugiej ochronki
8 " 15
siq zdołali, morderca zbiegł i na ślad jego do- w Łodzi urzadził 20 z. m. komitet damski za koniak i wino. . . . . . . 2 " 90
za świece. . . . . . . . . . 2
tychczas nie natrafiono. Zamordowana, na łódzkiego tow. dohroczynności.
za perkal. . . . . . . . . .
4 " 85
widok nieznanego przybysza, wyrzekła tylko
- Bruki w Łodzi. Rząd gubel'l1ijlllny za \vynajem mebli i robotę przy der .
koracyi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6"
z przestrachem: "teraz ' nadeszła ostatnia piotrkowski zadecydową.ł zabrukowanie ulii och,iczienie 1'01'moja godzina." Widocznie, w całcj tej spra- cy Piotrkowskiej, od Nowego-rynku do ulicy za przywiezienie
tepijanu. . . .
5
wie kryje się ponury dramat rodzinny.
Gł6wnej, kostkami drewnianemi; ulica zaś ludziom za usługę. , . .
5
63"
-- Zjazd GÓrniczl. We czwartek 9. b. m. Dzielna, od Piotrkowskiej do kolei, ma być różne drobne wydatki . .
3
23"
o 10 rano w sali klubowej w Dąbrowie g6r- zabrukowana kostkami z granitu.
Razem 2511's. 64 kop.
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PORÓWNANIE
Dochodu było . 383 rs. 95 kop.
Rozchód wyniósł 251 " 64 "
Pozostało 132 rs. 31 kop. i pieniądze
te wplynęły do kasy TQwarzystwa Dobroczynnosci
na zwiększenie, stosownie do życzenia inicyjatorów
koncertu, fnnduszu dla nauczycieli prywatnych.
Dowody, usprawiedliwiające powyższy rachunek,
8ą do przejrzenia w kancelaryi Rady.
Przy tej sposobnosci, Rada Towarzystwa głów
nemu init'yjatowi p. Gajewskiemu, amatorom i wszy·
stklm tym, którzy czemkolwiek do powodzenia
koncertu się Pl:;lyczynili, składa niniejszem serdeczne podzięko'l'anie.
Prezes Rady Srzednicki
•
Członek-Sekretarz .A. Babicki.

RACHUNEK

WPŁYW

przez 3 dni, galeryi 2-go
i 3-go dnia, oraz , krzeseł 3-go
dnia . . • . , . . . • • rs. 202 k. 25
6 n 97 1/2
z naddatków przy wejściu . . "
2) Ze sprzedaży ofiarowanych i kupionych przedmiotów jak: obrazu, tortu, cukierków, kwiatów
i t. p.. . . . . . . . . . " 93" 18
o) Z rabatu ofiarowanego przez pp.
kupców i utrzymującego bufet
48 "50
w teatrze • . . • .
Razem rs. 350 k. 90 1/ 2
ścia

'
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Alberta Ooll,e'n a, Jteby, w ciągu dn~
40-tu od daty niniejszego. ogłoszenia, s~awih
się przed niżej podpisanymi syndykamI, osobiście lub przez pełnomocnik6w, z dowodami,
usprawiedliwiającemi icb pretensyj e do Alberta Cohena, celem zaprodukowania tychże
4 n 25
9 " 90
do masy upadłości w drodze przepisanej
2 "
art. 503-509 kod. band.
6
Jednocześnie wzywa się wszelkie osoby lub
fir'Y/ty, będqce z jctkiegokoltviek tytułu dłużni
kami upadłego Cohena, jak ?'ównież posia74 . 26 1/ 2 dajqce jctkiekolwiek sumy pieniężne lub inny
175 k. 411/2 rnajątek, do upadłego Cahena naZeżący, aże'f1;
niezwłocznie tviadomości o tem niżej podptPORÓWNANIE
sanym syndykom udzieliły i wszystko, co
Wpływ . . rs. 350 k. 90 1/ 2
zwrotowi
do masy ttpadłości 'l.tlega, na ?'ęce
1
Wydatki • " 175 " 41 /2
tychże syndy7c6w złożyły pocZ skutkami
Czysty dochód rs. 175 k. 49.
z
lwawa
wynikającemi.
_
Przytem Rada
Nadzorcza Straży Ogniowej
43 k . 20 n
16 "

Ochotniczej w Piotrkowie wyraza niniejszem serdeczne podziękowanie amatorom, przyjmującym
udział w powyższych wieczorkach i chórowi amatorskiemu, oraz wszysfkim, którzy przyjmowali
udział w urządzeniu, lub też w jakikolwiek sposób przyczynili się do powiększenia docnodnPrezes Rady
Naczelnik główny
Skarbnik
H. Wojewódzki.
F. K. Spali.
J. Żal·ski.

1) Ze sprzedaży lóż i biletów wej-

petersburskiej fabryki "Szrejdera", zupełnie nowy, clo sprzeclullia,
po zniwnej cenie. Ulica "Petersburska"
dom Routhalera mies1l'kanie ~ 6.- Widzieć mozna codziennie od g. lO-tej do
12-ej rano.
(3-2)

z I E

WYDATKI
Orkiestrze miejscowej za 3 Gi. r8.
Orkiestrze wojskowej za 2 dą
Za oświetlenie teatru (3 dni). . n
Za uporządkowanie sali teatr(\: n
riej, rozlepianie afiszów i inhj
posługi . .
. • . . . •
5) Za druk afiszów i biletów'. . ."
6) Za nastrojenie fortepijanu'. . . :
7) Procont od lóż i krzeseł na zakłady dobroczynne. . • • . "
8) Towarzystwu dramatycznemu p.
Sarnowskiego za uętąpienie sali te~tralllej i udział w wieczorkach.
......."
Razem rs.

1)
2)
3)
4)

z wydatków i dochodu z 3·ch wieczorków muzykalno-wo·
kal/lych w połączeniu z kiermaszem, urządzonych w tea·
trze Spana w d. 21, 22 i 23 grudnia r. b., na korzyść
miejscowej straży ogniowej ochotniczej.
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D

Piotrków, dnia 2 stycznia 1896 r.

Józef Ozekal.•ki
Adwokat

- (Nadesłane). Słowa niebacznie wypowiedziane do p. M. przeciwko panu Ch.
niniejszem odwołuję, a p. Ch. przepraszam.
J. D.

SYNDYCY TYMCZASOWI
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Jest do ulokowania w każdym czasie,
dna hypotece wyłącznie miejskiej, Wiaomość u adwokata przysięgłego l. Konopackiego w Piotrkowie.
(1-1)
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się pierw.zorz~dny

.....
a tani Hotel Angielski
w mieŃcie Ozę·ftochowie, w blizkości
dworca kolei iel-aznej.

na mocy art. 502 kod. band. wzywają wszystkich domniemany~h wierzycieli npadłego

Ł

---(e)--

N

l

A.

-------....---.--.-.-"1
•
Uzdolniona

~:

Przysięgły

Hensel Fraenkel.

Dystylarnia

MASSAŻYSTKA

Urząd

zatwierdzona przez Warszawski
Lekarski, massuje specyjalnie dzieci
i kobiety. Ulica Krótka dom W-go
Gl'zędzicy, pierwsze piętro. Zastać mozna od 10 do 3.
(6-4)

"Iowa Gwiazda"
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WIN AJEU' POJAZDOW

dołącza się

"Dziedzic Athelstanu",

przekład

z angielskiego

Redaktor i wydawca ~Iirosław Dobrzał'lski.
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mego życia; nie zasłużyłam nawet na tyle szczę
u schyłku dni moich.
- Ależ uspokój się pani; strzeż swego zdrowia'przerwała jej Teresa.
- 'O nie, rozmowa z mr. Martineau nie męczy
mię wcale. Zapewne pan zupełnie niespodzianie przybył
do domu?
- Tak, siostra moja nie przypuszczała nawet, że
ścia

przyjadę·

- Widocznie, ważny go do tego skłonił pow6d?-pytała lady Athelstan.
- Tak, pani. Będę zupełnie szczerym. Przyjechałem, aby się rozmówić z miss Threlfall; mam nadzieję, że mnie wysłucha i-może przebaczy. Byle tylko
zezwoliła na chwilkę rozmowy, będę usiłował wytło
maczyć się przed nią. ' ,
- Mal)l nadzieję, że Teresa daruje panu chwilkę
czasu. Wrócę do Athelstan ze służącym, a miss Threlfall
pójdzie z panem piechotą; przez drogę rozm6wicie się.
Jestem pewna, że zgodzi się na to.
Jakoż

ta ostatnia zeskoczyła lekko z siedzenia
sama z Jackiem.
- Cóż mi pan ma do powiedzenia?-zapytała.Po co pan tu przybył? Czy po to, aby odnawiać rany,
które poczęły się już zabliźniać?
- Jestem tu dlatego, aby się przed panią wytło
maczyć. Wiem, o co mnie pani posądza; ale niech mi
pani wierzy, Że w myśli mej nawet nie postało żadne
podejrzenie, o kt6re mię pani pomawia . .
i za

chwilę pozostała

249 -

256 -

osłod~

898 -

Lepiej b~dzie, jeżeli pani tutaj wysiądzie.
nie bywaj pani u mnie. Jeśli będzie tego potrzeba,
napiszę do niej.
- Miriam zdaje się zemdlała-rzekła Mrs. Vanstone.-Dotąd wcale nie przem6wiła i nie daje znaku
-

Proszę,

życia.

jąc, -już

O, zobaczycie! - zawołała mis Rigby, wstakoniec blizko; pokażę wam, do czego jestem

zdolną·
Mówiła

bardzo głośno, machając rękami.
- Boję się, że Miriam utraciła. zmysły-szepnę- '
la mrs. Vanstone do Sybil, - jak tez pani da sobie
z nią radę!
- Cóż robić?-odparła Siby!.
Kiedy mis Vanstone wysiadła; miss Rigby znown
jak gdyby omdlała. Skłoniła głowę na ramię Sybil
i siedziała tak nieruchomie. Skoro zbliżyły się,9.o
domu, Mrs. Madison kaza.ła Jackson'owi otworzyć jaknaj ciszej bramę i zajechały przed gamek.
Tutaj
Sybil zeszła i wysadziła miss Rigby, przy pomocy
Jackson'a.
- Teraz niech panie wejdą, a ja tu zostanę
i umyję powóz i konie. Inaczej groom, który jutro
przyjdzie, zaraz się domyśli, że pani jeździła gdzieś
po no'cy i być może donieść o tem tym cudzoziemcom.
- To prawda-rzekła Sybil-dziękuję panu serdecznie.
Weszły do domu przez drzwi od kuchni i zaraz
zdjęły buciki.
Pocicbutku przemknęły się do pokoju
Sybil, gdzie znowu miss Rigby wpadła w dziwny stan
Dziedzic Athelstanu.
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osłupienia. Sybil musiała ją rozebrać, położyć do łóżka
i, usiadłszy przy niej na fotelu, przesiedziała tak do
rana.
Kiedy nareszcie świt zajrzał do jej okien i spostrzegła obok siebie zastygłe i surowe rysy miss Rigby,
przeraziła. się niezmiernie. Zdawało się jej, że umarła.

ROZDZIAŁ

XLI.

Gdy się już zupełnie rozwidniło, mrs. Camp bell zapukała do drzwi.
Sybil wrzuciła na siebie szlafroczek
i wyszła do niej. Mrs. Campbell zaniepokoiła się
spostrzegłszy jej niezwykłą bIadoM i podkrążone oczy.
- Czy mylady jest cierpiąca?-zapytała.
- Nie" ale :lle spahJ.II1; możebyś mi przyrządziła
szklankę herbaty?
- W tej chwili. A czy mylady nie ~zyjd1.ie na
śniadanie?

- Owszem, zaraz przyjdę. A co słychać u mrs.
Madison?
- Czuje się dziś zupełnie dobrze. Wstanie
nawet.
- Dobrze, proszę mi dać znać, gdy już mrs. Madison będzie ubraną; chcę się z nią widzieć.
1I1rs. Campbell poszła przyrządzać herbatę, a Sybil uczesała się naprędce i zbiegła do jadalni, zamkną-

kach, jakie łączyły imię miss Threlfall z nazwiskiem
lorda Hazeldeau?
- Słyszałam; ale powiedz mi, jakim sposobem
doszły one do ciebie? '
Jack opowiedział jej całą swoją rozmowę z sir
Oswaldem.
- Byłem szalony! Ale teraz czuję się tak bardzo
nieszczęśliwym, że nie umiem ci nawet tego opowiedzieć. Przyjechałem tylko na chwilę, aby się dowie~
dzieć, czy niema dla mnie już żadnej a żadnej nadziei.
Ojcu, że tu byłem, nie mów nawet.
- Gdzież myślisz się z nią widzieć?
- Powiem ci potem. Mam pewien plan.
Wybiegł z domu i puścił się drogą ku Athelstan
Towers. Chciał jakimbądż sposobem zobaczyć się dziś
jeszcze z miss Threlfall. Pragnął raz jeszcze usłyszeć
z jej ust słowa łaski, lub potępienia. Szedł przed siebie,
licząc potrosze na prosty traf, który mu dopomoże zobaczyć ukochaną.

N agle usłyszał za sobą turkot kół; obejrzał się
i ujrzał powóz, w którym siedziały lady Athelstan
i miss Threlfall. Ta ostatnia powoziła, a na ty lnem siedzeniu siedział groom. Teresa spostrzegłszy Jacka, zarumieniła się. Skinęła poważnie i chciHła jechać dalej,
lecz lady Athelstan kazała zatrzymać się i rzekła łHgO
dnie do miss Threlfall:
- Mam parę słów do pomówienia z mI'. Martineau.
Jack podbiegł go powozu.
- Zmieniona jestem, nieprawdaż?-rzekła ladypan mię ledwie poznaje. Niebo zesłało mi anioła na

